กำหนดกำรสัมมนำทำงวิชำกำร
เรื่อง “กำรอุดมศึกษำไทยยุค 4.0 กับทิศทำงและบทบำทของมหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่”
ระหว่ำงวันที่ 15 - 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อำคำรครุสรรพสิทธิ์ ตึกคณะครุศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
********************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 09.10 น. ชมวีดีทัศน์ แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เวลา 09.10 - 09.20 น. ชมวีดีทัศน์ สรุปผลงานของ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
เวลา 09.20 - 09.45 น. กล่ำวต้อนรับโดย ดร.เกษม บารุงเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดโดย
นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กล่ำวรำยงำนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.)
ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดงำนและมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ อดีตประธานที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) คือ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์
เวลำ 09.45 - 10.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
เวลา 10.00 - 12.00 น. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรอุดมศึกษำไทยยุค 4.0 กับทิศทำงและบทบำท
ของมหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่”
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กับที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
เวลำ 14.00 - 14.15 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
เวลา 14.15 - 16.00 น. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กลไกกำรศึกษำบทบำทสำคัญกำรต่อต้ำนกำรทุจริต”
โดย ท่านประหยัด พวงจาปา
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
เวลำ 16.00 - 18.00 น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย
เวลา 18.00 - 21.00 น. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

-๒-

วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 10.30 น. การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2561 (ห้อง 204)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
แห่งประเทศไทย (ทปสท.)
เวลำ 10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
เวลา 10.45 - 12.00 น. การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย
(ทปสท.) สมัยสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2561 (ต่อ)
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
เวลา 13.00 - 17.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย “กำรอุดมศึกษำไทยยุค 4.0 กับทิศทำงและบทบำทของ
มหำวิทยำลัยกลุ่มใหม่”
โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ห้อง 204) โดยมีวิทยำกรประจำกลุ่ม คือ
1.1 ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1.2 อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. กลุ่มมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (ห้อง 201)
โดยมีวิทยำกรประจำกลุ่ม คือ
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.2 อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เวลำ 14.45 - 15.00 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
เวลา 15.00 - 17.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ)
เวลา 17.00 - 17.30 น. สรุปผลกำรประชุม

วันเสำร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.00 - 16.00 น.

หมำยเหตุ

พร้อมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวคิดของชาวมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่และเตรียมความพร้อม
สาหรับการปรับบทบาทสู่ “อุดมศึกษาไทยยุค 4.0” โดยวิทยากร คือ
1.1 อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล
1.2 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร

กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

