กําหนดการกิจกรรมสานเสวนาทางวิชาการ
ในโครงการสานเสวนาเพื่อสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร
คณะนิติรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ศุกรที่ 17 สิงหาคม 2561
ชวงเชา
ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
08.00 น.-08.30 น.
ลงทะเบียนเขารวมโครงการ ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
(พรอมแจกอาหารวาง)
08.30 น.-09.00 น.
พิธีกรนําเขาสูการแสดงชุด “ลําเพลินสาเกตนคร” (ไพบูลย เสียงทอง)
และการแสดงชุด “ลําเตยเที่ยวชมจังหวัดรอยเอ็ด” (พวงพันธ เสียงเรไร)
09.00 น.-09.20 น.
กลาวรายงานโครงการฯ (คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร)
กลาวเปดโครงการฯ (ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด)
09.20 น.-09.35 น.
กลาวตอนรับผูเขารวมโครงการฯ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด)
09.35 น.-09.50 น.
มอบของที่ระลึกและถายภาพรวมกัน
09.50 น.-11.30 น.
เสวนาพิเศษหัวขอ “การบูรณาการแนวคิดทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
และนิติศาสตร เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต”1
- ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง (ผูเสวนา)
- พลเอก ดร.จิระ โกมุทพงศ (ผูเสวนา)
- ดร.นพพร จันทรถง (ผูเสวนา)
- อาจารย ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง (ผูดําเนินการเสวนา)
11.30 น.-12.00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเสวนาทั้ง 3 ทาน
12.00 น.-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน2
1

การเสวนาพิเศษ แบงออกเปน 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1
- “รัฐประศาสนศาสตร” กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง)
(ใชเวลา 30 นาที) - “นิติศาสตร” กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (พลเอก ดร.จิระ โกมุทพงศ)
- “รัฐศาสตร” กับการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ดร.นพพร จันทรถง)
รอบที่ 2
- การบูรณาการ “รัฐประศาสนศาสตร” กับนิติศาสตร/รัฐศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต
(ใชเวลา 30 นาที) (ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง)
- การบูรณาการ “นิติศาสตร” กับรัฐประศาสนศาสตร/รัฐ ศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต
(พลเอก ดร.จิระ โกมุทพงศ)
- การบูรณาการ “รัฐศาสตร” กับรัฐประศาสนศาสตร/นิติศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต
(ดร.นพพร จันทรถง)
รอบที่ 3
- สรุปการบูรณาการแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง)
(ใชเวลา 15 นาที) - สรุปการบูรณาการแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (พลเอก ดร.จิระ โกมุทพงศ)
- สรุปการบูรณาการแนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต (ดร.นพพร จันทรถง)
2อาหารกลางวัน บริเ วณหอประชุม 60 พรรษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏรอยเอ็ด

ชางบาย

ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 1, 2, 3
และหอง 1606 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

13.00 น.-13.15 น.
13.15 น.-15.45 น.

15.45 น.-16.00 น.

ลงทะเบียนเขารวมโครงการบริเวณหนาหองเสวนากลุมยอย3 (พรอมแจกอาหารวาง)
เสวนาทางวิชาการกลุมยอยรวมกับเครือขายทั้ง 13 สถาบัน4
- หองเสวนากลุมยอยดานนิติศาสตร5
- หองเสวนากลุมยอยดานรัฐศาสตร6
- หองเสวนากลุมยอยดานรัฐประศาสนศาสตร7
- หองนําเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ8
ปดโครงการ พรอมมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแกผูเขารวมโครงการ
(ในหองเสวนาทางวิชาการกลุมยอย)

- โตะจีน
สําหรับผูเสวนา แขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย และคณาจารยในสถาบันเครือขายทั้ง 13 สถาบัน และสื่อมวลชน
- อาหารกลอง สําหรับนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตรและนักศึกษาจาก 13 สถาบัน
3
หองเสวนาประเด็นทาง “นิติศาสตร”
ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 1
หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐศาสตร”
ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 2
หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐประศาสนศาสตร”
ณ หองประชุมรองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ หงสพันธ 3
หองนําเสนอบทความ (Oral Presentation)
ณ หอง 1606 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
4เครื อข ายทั้ ง 13 สถาบั น ได แก มหาวิ ท ยาลัยมหาสารคาม, มหาวิ ทยาลั ยนครพนม, มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ, มหาวิท ยาลัยราชภั ฏชัยภู มิ, มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏศรี สะเกษ, มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม, มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏอุดรธานี , มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏเลย, มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ กํ าแพงเพชร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบู ลสงคราม, มหาวิท ยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด , มหาวิทยาลั ยมหามกุ ฎราชวิท ยาลัย วิ ทยาเขต
รอยเอ็ด, มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอิสาน
5
หองเสวนาประเด็นทาง “นิติศาสตร”
เสวนาหัวขอ
ความเปนสวนตัวกับโลกออนไลนในยุคไทยแลนด 4.0
ผูนําการเสวนา
ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ บูรรุงโรจน และ ผูชวยศาสตราจารยช ยธร ไชยวิเศษ
6
หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐศาสตร”
เสวนาหัวขอ
พลเมืองรุนใหมบนเสนทางประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ผูนําการเสวนา
อาจารยวุฒิชัย ตาลเพชร และ อาจารยวาที่รอยตรีพงศสวัสดิ์ ราชจันทร
7
หองเสวนาประเด็นทาง “รัฐประศาสนศาสตร”
เสวนาหัวขอ
การปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชนภายใตกระแสไทยแลนด 4.0
ผูนําการเสวนา
อาจารยธรรมรัตน สินธุเดช และ อาจารยเสกสรร สนวา
8
หองนําเสนอบทความ (Oral Presentation) ณ หอง 1606 (มีการคัดเลือกการนําเสนอบทความดีเดนและมอบรางวัลภายในหองยอย)
พิธีกร
อาจารย ดร.วรฉัตร วริวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ
รองศาสตราจารย ดร.ปาริชา มารีเคน และ รองศาสตราจารย ดร.สัญญา เคณาภูมิ

