
โครงการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๓  
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” 

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการประชุม/เสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ 
 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

๓. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนินการ 
 ๓.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล 
 ๓.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชิดชาย  บุตด ี

๓.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สราวดี  ณ หนองคาย   
๓.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ศิลาคม    
๓.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศศิพงษ์  ศรีสวัสดิ์  
๓.๖ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชมพูนุท  สงกลาง 
๓.๗ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พลอยระดา  ภูมี 
๓.๘ ดร.กุลจิต  เส็งนา 
๓.๙ ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ 
๓.๑๐ ดร.ศุภชัย  สุริยุทธ  
๓.๑๑ อาจารย์อรอนงค์  ทองหล่อ ทะกอง 
๓.๑๒ อาจารย์ธัชวรรธน์  หนแูก้ว 
๓.๑๓ อาจารย์มงคล  ทะกอง  
๓.๑๔ อาจารย์สมบูรณ์  ช านาญ 
๓.๑๕ อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
๓.๑๖ อาจารย์ดรุณี  มณีทัศน์ 
๓.๑๗ อาจารย์สุนิตย์  เหมนิล 
๓.๑๘ อาจารย์สิริรัตน์  จันทรม์าลา 
๓.๑๙ อาจารย์ธีรัชพล  ค าสะอาด 
๓.๒๐ อาจารย์ทิพยเนตร  จันทกรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์เป็นหัวใจหลักใน
การสนับสนุนให้นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยที่สนใจพัฒนาความรู้ทางผลงานทางวิชาการ ดังนั้นการ
สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนา ประชุม โดยน าผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์ถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ อีกท้ังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการท่ัวไป ไดเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมในการประชุม เสวนา เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและวงการนักวิชาการ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางศูนย์การเรียนรู้พุทธ
ศิลป์ถิ่นอีสานจึงได้จัดท าโครงการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี         
ครั้งที่ ๓ “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” ขึ้น 

 
๕. วัตถุประสงค์ 
 

 ๕.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๕.๒ เพ่ือเผยแพร่บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
บทความทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป 

 ๕.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
๖. กลุ่มเป้าหมาย 
 

 นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ประชาชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุม/เสวนาทางวิชาการ ประกอบด้วย 
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักวิชาการและนักวิจัยที่เข้าร่วมการน าเสนอบทความและเข้าร่วมงานสัมมนา จ านวน 
๑๕๐ คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานสัมมนา จ านวน ๓๕๐ คน รวมเป็น
จ านวน ๕๐๐ คน 
  

๗. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

 ๗.๑ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๗.๒ ด าเนินการจัดงาน วันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
๘. วิธีการด าเนินการ 
 

 ๘.๑ ขั้นเตรียมการ 

  ๘.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 



๓ 
 

  ๘.๑.๒ จัดท าโครงการประชุมวิชาการเสนอของบประมาณ 

  ๘.๑.๓ ประสานงานเครือข่ายภาคีร่วมจัดโครงการ 
  ๘.๑.๔ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเว็บไซต์และส่งข้อมูลในหน่วยงาน และเครือข่ายทางด้าน
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๘.๒ ขั้นด าเนินการ 

  ๘.๒.๑ พิจารณาคัดเลือกบทความที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
  ๘.๒.๒ ด าเนินโครงการประชุมวิชาการตามวันและเวลาที่ก าหนด 

 ๘.๓ ขั้นประเมินผล 

  ๘.๓.๑ จ านวนบทความที่มีความประสงค์ขอตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ 
  ๘.๓.๒ จ านวนสมาชิกวารสารวิชาการ และส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๘.๓.๓ สรุปโครงการ 
 

 ขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 

ล าดับ รายการ 
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
๑ ขั้นเตรียมการ         
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         
 ๑.๒ จดัท าโครงการประชุมวิชาการเสนอของบประมาณ          
 ๑.๓ ประสานงานเครือข่ายภาค ี         
 ๑.๔ ประชาสมัพันธ์ข้อมูลและส่งเมล์เชิญกับผู้สนใจ         
๒ ขั้นด าเนินการ         
 ๒.๑ เปิดรับบทความ         
 ๒.๒ พิจารณาคัดเลือกบทความ         
 ๒.๓ ด าเนินโครงการประชุมวิชาการตามวันและเวลา         
๓ ขั้นสรุปและประเมินผล         
 ๓.๑ ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ         
 ๓.๒ ส ารวจความพึงพอใจบทความทางวิชาการ         
 ๓.๓ สรุปโครงการ         

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ๙.๑ ได้ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านงานวิชาการแก่นักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
๙.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๙.๓ ประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

๑๐. สถานที่ประชุม 
 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 


