
 

 
 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
เลขท่ี : 2825                        
วันท่ี : 23  มิถุนายน  2565   
เวลา : 14:18 น. 

 เลขท่ีสถาบันวิจยัฯ 621/27  มิถนุายน  2565  



 

 

ช่ือโครงการ เฉลิมฉลอง 100 ป, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: รหัสโครงการ……….................................……… 

ชื ่อกิจกรรม การประชุมวิชาการเครือขCายราชภัฏรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:แหCงชาติ ครั ้งที ่ 5          

ประจำป, 2565  “ความทQาทายของนักรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)” 

เ น ื ่ อ ง ด Q ว ย โ อ ก า ส เ ฉ ล ิ ม ฉ ล อ ง  100 ป ,  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ น ค ร ส ว ร ร ค:  ร หั ส

กิจกรรม…………....................................................................................… 

สาขาวิชา/หน4วยงาน สาขาวิชารัฐศาสตร: 

ป8การศึกษา………2565……………………………ป8งบประมาณ……………2565………………………………………… 

ลักษณะโครงการ  

£  โครงการใหม4   

      £ โครงการท่ีทำคร้ังเดียว (โครงการท่ีริเร่ิมใหมCไมCเคยมีมากCอน)  

      £ โครงการท่ีดำเนินการตCอเน่ือง ตCอเน่ือง.............ป, 

      £ โครงการท ี ่นำมาต Cอยอดขยายผล จากโครงการสร Qางเคร ือข Cายราชภ ัฏร ัฐศาสตร :และ                         

รัฐประศาสนศาสตร:แหCงชาติ เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัย ป,งบประมาณ 2563 กิจกรรม...................................... 

£  โครงการเดิม/ต4อเน่ือง 

      £ โครงการท่ีทำซ้ำทุกป,โดยขยายผลกลุCมเปhาหมายใหมC  £ โครงการท่ีทำซ้ำทุกป,ในกลุCมเปhาหมายเดิม   

 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากการศึกษาทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในชCวงทศวรรษที่ผCานมา มีการ

เปlดเสรีทางดQานเศรษฐกิจ  การคQา  การลงทุน  การสCงออก โดยเฉพาะในโลกปmจจุบันเร่ิมเนQนการพ่ึงพา รCวมมือ 

สรQางเครือขCายภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งปรัชญาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร:ในสาขาตCาง ๆ เริ่มที่จะเขQาไปมี

บทบาทสำคัญในฐานความคิดทางดQานเศรษฐกิจทั ้งในปmจจุบันและอนาคต  ทั ้งนี ้การพัฒนากำลังคน             

เพื่อรองรับสถานการณ:และการเปลี่ยนแปลงตCาง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเปqนทิศทางสำคัญที่ควรคำนึงถึงเปqน

อยCางมากในการพัฒนาเครือขCาย ความรCวมมือทางวิชาการทางดQานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:                

ใหQทันตCอการเปลี่ยนแปลงดังกลCาวในอนาคต  โดยจะตQองมีการบริหารจัดการองค:ความรูQอยCางเปqนระบบ          

ทั้งการพัฒนาและสรQางองค:ความรูQรวมถึงการประยุกต:ใชQศาสตร:อยCางเหมาะสมรCวมกับจุดแข็งของชุมชน

ทQองถิ ่นและประเทศไทยกับเปhาหมาย ยุทธศาสตร:ชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร: วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ที่สCงเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาใหQเทCาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี

ความเปqนอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ใหQมีการพัฒนากำลังคนใหQสอดคลQองกับความตQองการของ

ประเทศ และใหQดำเนินการวิจัยและสรQางสรรค:นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางดQาน

วิทยาศาสตร: เทคโนโลยี สังคมศาสตร: มนุษยศาสตร: และสหวิทยาการ รวมถึงการสCงเสริมความรCวมมือเพ่ือ

ผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความรCวมมือในดQานการวิจัยและการสรQางสรรค:นวัตกรรมกับหนCวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค:กรปกครองสCวนทQองถิ ่น และบุคคลหรือหนCวยงานในตCางประเทศและประเด็น

ยุทธศาสตร:ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:ที ่เนQนการสรQางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
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พัฒนาการเรียนการสอนใหQมีคุณภาพสูCมาตรฐานสากล  ซึ่งเปqนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขCงขันของ

ประชาชน ในทQองถิ ่นโดยใชQความรู Qเปqนฐาน  เพื ่อเปqนพลังขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทQองถิ ่นและ

ประเทศชาติ  อันสอดคลQองกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 

  สังคมไทยในปmจจุบัน มีการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขCาย จะตQองพัฒนาไปสูCระดับของการลงมือ 

ทำกิจกรรมรCวมกันเพื่อใหQบรรลุเปhาหมายรCวมกันดQวย ดังนั้น เครือขCายตQองมีการจัดระบบใหQกลุCมบุคคลหรือ

องค:กรท่ีเปqนสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอยCางรCวมกัน เพ่ือนำไปสูCจุดหมายท่ีเห็นพQองตQองกัน เพ่ือเปqนการพัฒนา        

เพื่อบริการความรูQ ทักษะ ประสบการณ: แลกเปลี่ยนเรียนรูQซึ่งกันและกัน ไดQดำเนินการสรQางเครือขCายในกลุCม

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พยายามผลักดันองค:ความรูQเพื่อแลกเปลี่ยนการสรQางเครือขCายกับมหาวิทยาลัยตCางๆ   

เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูCมาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาความรูQ ทัศนคติ รวมทั้งพัฒนาทักษะ 

การกลQาแสดงออกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ถูกตQองเหมาะสม อันจะกCอใหQเกิดภาพลักษณ:ที่ดีงามตCอตัว

บุคลากรตCอสถาบันและสังคมตCอไปในอนาคต    

  โดยการจัดประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: จัดเปqนหนึ่งในความรCวมมือ

ระหวCางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือขCายท้ังประเทศ ซึ่งในป, พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: ไดQรับเกียรติเปqนเจQาภาพจัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร:และ              

รัฐประศาสนศาสตร:แหCงชาติ ครั้งที่ 5 ประจำป, 2565 ““ความทQาทายของนักรัฐศาสตร:และรัฐประศาสน

ศาสตร:ไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”  ในวันที ่ 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel           

โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือเผยแพรCผลงานทางวิชาการและงานวิจัยใหQกับคณาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย ผูQนำชุมชน

และนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูQดQานวิชาการอันจะนำไปสูCการสรQางเครือขCายความรCวมมือทาง

วิชาการ เพื ่อใหQเกิดการพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัยที ่เขQมแข็ง ยั ่งยืน และเพื่อยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสูCสากลที่เนQนบริหารจัดการเพื่อเปqนองค:กรแหCงการเรียนรูQ ตามยุทธศาสตร:ที ่ 4 ที่เนQนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาใหQทันสมัยมีคุณภาพและสรQางสังคมแหCงการเรียนรูQ สรQางเครือขCาย ขยายความรCวมมือ

ทางวิชาการทุกมิติของสังคม เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการสอน เพื่อใหQ

สอดคลQองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี  21 

 

2. วัตถุประสงคLของโครงการ 

 2.1  เพื ่อสCงเสริมใหQอาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาไดQเผยแพรCผลงานวิชาการ และ

ผลงานวิจัยสูCสาธารณชนผCานเวทีการประชุมวิชาการทางดQานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 

  2.2 เพื่อการถCายทอดองค:ความรูQและแลกเปลี่ยนเรียนรูQความกQาวหนQาทางวิชาการทางดQานรัฐศาสตร:

และรัฐประศาสนศาสตร: ใหQกับมหาวิทยาลัย และองค:กรเครือขCายตCางๆ รวมทั้งผูQนำชุมชนและประชาชนทั่วไป 

ภายใตQบริบทของการเปล่ียนแปลงในวิถีถัดไป (Next Normal)  

  2.3 เพ่ือสCงเสริมและสรQางความรCวมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค:ความรูQตCางๆ รCวมกัน 
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3. กลุ4มเปNาหมาย 

       ผูQนำเสนอผลงาน     จำนวน  150 คน 

       บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย:และนักศึกษา  จำนวน   25 คน 

       บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยและเครือขCาย จำนวน   25 คน 

        รวมท้ังส้ิน      จำนวน  200 คน 

4. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน4วยนับ ค4าเปNาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 

คณาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูQนำชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป จำนวน  200 คน ไดQเขQารCวมรับการถCายทอด

องค:ความรูQและแลกเปล่ียนเรียนรูQความกQาวหนQาทางวิชาการ

ทางดQานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: ใหQกับ

มหาวิทยาลัยและองค:กรเครือขCายตCาง ๆ ภายใตQบริบทของ

การเปล่ียนแปลง ภูมิทัศน:การเมืองทQองถ่ินไทยในยุค Next 

Normal 

คน 200 

เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูQเขQารCวมโครงการฯ คิดเปqนรQอยละ 80 

ไดQรับถCายทอดองค:ความรูQและแลกเปล่ียนเรียนรูQ

ความกQาวหนQาทางวิชาการทางดQานรัฐศาสตร:และ                

รัฐประศาสนศาสตร: ใหQกับมหาวิทยาลัยและองค:กรเครือขCาย

ตCางๆ รวมท้ังผูQนำชุมชน และประชาชนท่ัวไปภายใตQบริบท

ของการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน:การเมืองทQองถ่ินไทยในยุค 

Next Normal 

รQอยละ 80 

 

5. ตัวบ4งช้ีความสำเร็จของโครงการ 

5.1 เชิงปริมาณ 

      1) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูQนำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ไดQ

องค:ความรูQจากการเผยแพรCผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสูCสารณชนผCานเวทีการประชุมวิชาการทางดQาน

รัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 
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5.2 เชิงคุณภาพ 

      1) ผูQเขQาโครงการมีความพึงพอใจจากการเขQารCวมโครงการ คิดเปqนรQอยละ 80 และผูQเขQารCวม

โครงการสามารถการนำองค:ความรูQไปประยุกต:และตCอยอดในการพัฒนาผลงานและพัฒนาองค:กรใหQพรQอมรับ

กับการเปล่ียนแปลงตอบสนองความตQองการของประเทศชาติ คิดเปqนรQอยละ 70 

       2) ไดQความรCวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค:กรเครือขCายตCางๆ ในการพัฒนาองค:

ความรูQตCางๆ  

 

6. แผนปฏิบัติงาน  

    6.1 ผลผลิต (Output)  

      1) ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย: นักวิจัย และนักศึกษาไดQรับการเผยแพรCสูC

สาธารณชน ในรูปแบบ Proceeding เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ 

      2) ไดQรับการถCายทอดองค:ความรู Qและแลกเปลี่ยนเรียนรู QความกQาวหนQาทางวิชาการทางดQาน

รัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: ใหQกับมหาวิทยาลัย และองค:กรเครือขCายตCางๆ รวมทั้งผูQนำชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป ภายใตQบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน:การเมืองทQองถ่ินไทยในยุค Next Normal       

     3)  ไดQเครือขCายความรCวมมือในการพัฒนาวิชาการทางดQานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:กับ

กลุCมมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค:กรเครือขCายตCาง ๆ อยCางนQอย 10 เครือขCาย 

     6.2 ผลลัพธ: (Outcome)  

      1) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาไดQรับประสบการณ:และเกิดการพัฒนาทักษะการ

นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยไปพัฒนาองค:กรตCอไป 

      2) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูQนำชุมชน และประชาชนทั่วไปไดQแลกเปลี่ยนเรียนรูQ

จากการประชุมวิชาการทางวิชาการและงานวิจัยระหวCางมหาวิทยาลัยและองค:กรเครือขCายตCาง ๆ  

 6.3 ผลกระทบ (Impact)  

               1) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูQนำชุมชนและประชาชนทั่วไป สามารถนำองค:ความรูQ

ไปประยุกต:และตCอยอดในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และสามารถนำไปพัฒนาองค:กรใหQพรQอม

รับกับการเปล่ียนแปลงตอบสนองความตQองการของประเทศชาติ 

    2) เกิดการพัฒนาศักยภาพใหQกับบุคลากรภาคสCวนตCางๆ ใหQมีคุณภาพ พรQอมรองรับตCอการพัฒนา

ทQองถ่ิน และประเทศชาติ 
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7. ความสอดคลiองกับแผนกลยุทธLของมหาวิทยาลัย 

R  ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  

ใหiเปpนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทiองถ่ินท่ีมีคุณภาพสู4มาตรฐานสากล 

£  กลยุทธLท่ี 1 สรQางภาพลักษณ:ของมหาวิทยาลัยใหQมีชื่อเสียงเปqนที่ยอมรับทั้งในระดับทQองถ่ิน

ระดับประเทศและนานาชาติ 

£  ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาที่ไดQรับรางวัลในระดับชาติ 

และนานาชาติ และ/หรืออยูCในฐานขQอมูลท่ีเปqนท่ียอมรับในระดับสากล 

£  ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระบบการส่ือสารองค:กรเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรQางภาพลักษณ:

องค:กรสูCนานาชาติ 

R  กลยุทธLท่ี 3 การสรQางเครือขCายพันธมิตรความรCวมมือ  (Partnership)  กับมหาวิทยาลัย  

และองค:กรภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสูCมาตรฐานสากล 

R  ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 จำนวนองค:กรหรือสถาบันท่ีเปqนเครือขCายกับมหาวิทยาลัยท้ังในและตCางประเทศ 

 

8. ความสอดคลiองกับแผนกลยุทธLของคณะ  

R  ประเด็นยุทธศาสตรLที ่ 5 การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ใหiเปpน

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทiองถ่ินสู4มาตรฐานสากล 

£  กลยุทธL ท่ี 1 สรQางภาพลักษณ:ของคณะใหQม ีช ื ่อเส ียงเปqนที ่ยอมรับทั ้งในระดับทQองถ่ิน 

ระดับประเทศและนานาชาติ 

£  ตัวชี้วัดที่ 1.1 จำนวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาที่ไดQรับ รางวัลในระดับชาติ

และนานาชาติและ/หรืออยูCใน ฐานขQอมูลท่ีเปqนท่ียอมรับในระดับสากล 

£  ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระบบการส่ือสารองค:กรเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถสรQางภาพลักษณ:

องค:กรสูCนานาชาติ 

R  กลยุทธLท่ี 3 การสรQางเครือขCายพันธมิตรความรCวมมือ (Partnership) กับมหาวิทยาลัย และองค:กร

ภายนอกท้ังภาครัฐ และเอกชนในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพของคณะสูCมาตรฐานสากล 

R  ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 จำนวนองค:กรหรือสถาบันท่ีเปqนเครือขCายกับคณะท้ังในและตCางประเทศ 

 

9. ตอบตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 

9.1 ตัวช้ีวัดระดับหลักสูตร 

องคLประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ:มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

องคLประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ 
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£ ตัวบCงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) รQอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดQงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ 

องคLประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 3.2 การสCงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

£ ตัวบCงช่ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคLประกอบท่ี 4 อาจารยL 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย: 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย: 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.2.1 รQอยละของอาจารย:ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.2.2 รQอยละของอาจารย:ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนCงวิชาการ 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย:ประจำหลักสูตร 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย: 

องคLประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูiเรียน 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูQสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูQเรียน 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหCงชาติ 

องคLประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูi 

R ตัวบCงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูQ 

 

9.2 ตัวช้ีวัดระดับคณะ 

องคLประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.2 อาจารย:ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.3 อาจารย:ประจำคณะท่ีดำรงตำแหนCงทางวิชาการ 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.6 การสCงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชQภาษาอังกฤษ 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.7 การสCงเสริมสมรรถนะและทักษะดQานดิจิทัล 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสCวนรวมในการสรQางนวัตกรรม 

องคLประกอบท่ี 2 การวิจัย 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 2.1ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรQางสรรค: 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรQางสรรค: 
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£ ตัวบCงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย:ประจำและนักวิจัย 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 2.4 งานวิจัย งานสรQางสรรค: หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชQประโยชน:ตCอชุมชน 

องคLประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

R ตัวบCงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทQองถ่ิน ชุมชนหรือสังคม 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเปhาหมายท่ีไดQรับการพัฒนาอยCางตCอเน่ืองตามแผนเสริมสรQาง

ความสัมพันธ:กับชุมชน 

องคLประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดQานศิลปวัฒนธรรมและความเปqนไทย 

องคLประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูQแบบบูรณาการกับการทำงาน 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ:ตามพันธกิจกลุCมสถาบันและ

เอกลักษณ:ของคณะ 

£ ตัวบCงช้ีท่ี 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

10. สนับสนุนพันธกิจ 

£ จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง (การเรียนการสอน) 

£ การวิจัย สCงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

R การบริการวิชาการแกCสังคม 

£ นำเทคโนโลยีและวิชาการท่ีทันสมัยสูCชุมชนและทQองถ่ิน 

£ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

£ บริหารระบบงานของคณะฯ 

 

11. ระยะเวลาดำเนินการ 

   9  สิงหาคม 2565 

 

12. สถานท่ีดำเนินการ 

 โรงแรม 42C The Chic Hotel            
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13. กิจกรรมดำเนินการ/กำหนดการโครงการ 

กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา 

1 เตรียมการและประชาสัมพันธ: 9 มีนาคม – 8 มีนาคม 2565 

2 เปlดรับบทความวิจัย  1พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 

3 เปlดรับลงทะเบียนผูQเขQารCวมประชุม  

(ไมCนำเสนอผลงาน) 

1พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 

4 ผูQนำเสนอผลงานสCงบทความฉบับสมบูรณ: 10 กรกฎาคม 2565 

5 แจQงผลการตอบรับบทความวิจ ัยและ

ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย 

20 กรกฎาคม 2565 

6 จัดประชุมสัมมาวิชาการ 9 สิงหาคม 2565 

7 ประเมินโครงการ 31 สิงหาคม 2565 

 หมายเหตุ ขอปรับขยายการรับบทความและการเปlดลงทะเบียนผูQเขQารCวมการประชุม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 

2565 

14. อัตราค4าลงทะเบียน 

ประเภทผูQนำเสนอผลงาน อัตราคCาลงทะเบียน  

1. การนำเสนอแบบภาคบรรยาย  
 

    1.1 บุคคลท่ัวไป 3,000 บาท 

    1.2 อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัยในเครือขCาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2,500 บาท 

   1.3 นักศึกษาในเครือขCายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  1,500 บาท 

2. การนำเสนอแบบโปสเตอร:                        1,500 บาท 

3. การเขQารCวมประชุมแบบไมCนำเสนอผลงาน    500 บาท 

 

15. ประเภทการนำเสนอผลงาน 

ประเภท จำนวน 

1. นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ไมCเกิน 100 บทความ 

2. นำเสนอภาคโปสเตอร: (Poster Presentation) ไมCเกิน 100 บทความ 
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16. เจiาภาพร4วมเครือข4ายราชภัฏรัฐศาสตรLและรัฐศาสนศาสตรL 

 

เครือขCายราชภัฏรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ: 

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ: 

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ: 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมC 

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

รวม 

  

17. ผลท่ีคาดว4าจะไดiรับ 

 17.1  อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาไดQเผยแพรCผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสูC

สาธารณชนผCานเวทีการประชุมวิชาการทางดQานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 

  17.2 ผูQเขQารCวมโครงการไดQรับถCายทอดองค:ความรูQและแลกเปลี่ยนเรียนรูQความกQาวหนQาทางวิชาการ

ทางดQานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: และสามารถนำไปประยุกต:ใชQในการพัฒนาชุมชน สังคม ทQองถ่ิน

และนำไปใชQในการพัฒนาองค:กรไดQ 

  17.3 เกิดการสรQางความรCวมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค:ความรู Qต Cางๆ รCวมกันระหวCาง

มหาวิทยาลัยและองค:กรเครือขCายตCางๆ 
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18. ผูiรับผิดชอบโครงการ 

 16.1 ผศ.ดร.คุณากร  กรสิงห: 

16.2 ผศ.ดร.ไพศาล   เครือแสง 

 16.3 ผศ.ดร. วรวิทย:   นพแกQว  

16.4 อาจารย:ธีรพงศ:  พรหมวิชัย 

 

 

ลงช่ือ..................................................................... 

        (ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห:) 

ผูQเสนอโครงการ/ผูQรับผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ....................................................... 

        (ผศ.ดร. วรวิทย:   นพแกQว) 

ผูQเสนอโครงการ/ผูQรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................................... 

(ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง) 

ผูQเสนอโครงการ/ผูQรับผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงช่ือ...................................................................... 

(อาจารย:ธีรพงศ:  พรหมวิชัย) 

ผูQเสนอโครงการ/ผูQรับผิดชอบโครงการ 
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กำหนดการให)แก+เจ)าภาพร+วมจัดงาน 

การประชุมวิชาการเครือข+ายราชภัฏรัฐศาสตรDและรัฐประศาสนศาสตรDแห+งชาติ  

คร้ังท่ี 5 ประจำปK 2565   

“ความท)าทายของนักรัฐศาสตรDและรัฐประศาสนศาสตรDไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”  

เน่ืองด)วยโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปK มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคD 

วันท่ี 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรคD 
 

วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2565 

กิจกรรมช+วงเช)า 

เวลา กิจกรรม 

07.30 -

08.00 น. 

- ลงทะเบียนเข2าร5วมโครงการฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการ “เหลียวหลัง แลหน)าของ

สิงหDส่ีแคว: การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตรD และการปกครองท)องถ่ิน”  

ณ ห2อง The Sun 2 ช้ัน 2 ตึก 42C Hall 

08.00 -

09.00 น.   

- พิธีเปYดโครงการฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค̂ 

กล5าวรายงาน โดย ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.คุณากร กรสิงห̂  

หัวหน2าสาขาวิชารัฐศาสตร̂ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค̂ 

- ชมวีดีทัศน̂ “100 ปKราชภัฏนครสวรรคD 27 ปK สาขาวิชารัฐศาสตรD  

สร)างรากแก)วสู+การพัฒนาสังคม ท)องถ่ินท่ีเข)มแข็ง” 

 - เชิญอธิการบดีมอบเกียรติบัตร โล5เกียรติคุณ แก5เจ2าภาพร5วมจัดงาน และมอบของท่ี

ระลึกให2แก5วิทยากรปาฐกถาพิเศษและวิทยากรการเสวนาวิชาการ  

- เชิญอธิการบดี วิทยากร สมาชิกเครือข5าย และผู2มีเกียรติถ5ายภาพร5วมกัน 

09.00 - 

10.30 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ความท)าทายของนักรัฐศาสตรDและรัฐประศาสนศาสตรDไทย 

ในวิถีถัดไป (Next Normal)” โดย ศาสตราจารย̂ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข  

10.30 -  

10.45 น. 

พักรับประทานอาหารว5างและเคร่ืองด่ืม 

 

10.45 -  

12.45 น. 

การเสวนา เรื่อง “การปรับกระบวนทัศนDทางการบริหารของรัฐไทยในยุคดิจิทัล” 

โดย 

1) ศาสตราจารย^ ดร.อรรถจักร^ สัตยานุรักษ^ คณะมนุษยศาสตร̂และสังคมศาสตร̂ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม5 

2) ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.เชษฐา ทรัพย̂เย็น คณะมนุษยศาสตร̂และสังคมศาสตร̂  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานสภาคณาจารย̂และข2าราชการแห5งประเทศไทย  

3) ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา 



 2 

เวลา กิจกรรม 

10.45 -  

12.45 น. 

ดำเนินรายงานโดย: อาจารย̂ธีรพงศ̂ พรหมวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค̂ 

ผู2สรุปประเด็น: อาจารย̂นันทิยา สัตยวาที  

 
กิจกรรมช+วงบ+าย วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

ส+วนท่ี 1 การประชุมเครือข+ายราชภัฏ 

13.30 - 

15.30 น.   

การประชุมประธานหลักสูตร/หัวหน2าสาขาฯ/ตัวแทนเครือข5ายราชภัฏ เพื่อการ

ยกระดับการสร2างเครือข5ายทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ และการวิจัยทางรัฐศาสตร̂และรัฐประศาสนศาสตร̂ในศตวรรษท่ี 21  

ณ ห2อง The Sun 2 ช้ัน 2 ตึก 42C Hall 

ดำเนินรายการโดย: ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.คุณากร กรสิงห̂ และ 

                        ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.ไพศาล เครือแสง  

ผู2สรุปประเด็น:      ผู2ช5วยศาสตราจารย̂วรวิทย̂ นพแก2ว  

ส+วนท่ี 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

13.30 - 

16.45 น. 

เข2าร5วมนำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

กลุ+มท่ี 1 การบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย  ณ ห2อง The Moon 1 ช้ัน 1 ตึก 42C Hall 

ดำเนินรายการ โดย ผู2ช5วยศาสตราจารย̂อดุลเดช ถาวรชาติ  

สรุปผลการวิพากษ̂ผลงาน โดย ดร.วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม2 

ผู2ทรงคุณวุฒิวิพากษ̂ผลงาน : 

1. รองศาสตราจารย̂ ดร.กฤษณ̂ รักชาติเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.จิรวัฒน̂ เมธาสุทธิรัตน̂ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กลุ+มท่ี 2 การบริหารงานยุติธรรม องคDกรอิสระ องคDกรภาคประชาชน 

นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย ณ ห2อง The Moon 2 ช้ัน 1 ตึก 42C Hall  

ดำเนินรายการโดย ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ว5าท่ีร2อยตรี เอกลักษณ̂ นาคพ5วง  

สรุปผลการวิพากษ̂ผลงาน โดย ผศ.ธนันท̂ธร โสภณดิลก 

ผู2ทรงคุณวุฒิวิพากษ̂ผลงาน : 

1. รองศาสตราจารย̂ ดร.อัครเดช พรหมกัลป} มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค̂ 

2. รองศาสตราจารย̂ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี 
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เวลา กิจกรรม 

 กลุ+มท่ี 3 การเมือง การปกครอง 

นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย ณ ห2อง The Star 1 ช้ัน 1 ตึก 42C Hall 

ดำเนินรายการ โดย อาจารย̂ธีรพงศ̂ พรหมวิชัย 

สรุปผลการวิพากษ̂ผลงาน โดย อาจารย̂รตา อนุตตรังกูร   

ผู2ทรงคุณวุฒิวิพากษ̂ผลงาน : 

1. ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.วินิจ ผาเจริญ มหาวิทยาลัยแม5โจ2 

กลุ+มท่ี 4 สังคม ชุมชน ท)องถ่ิน 

นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย ณ ห2อง Venus ช้ัน 1 ตึก 42C Hall 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุบัณฑิต จันทร̂สว5าง 

สรุปผลการวิพากษ̂ผลงาน โดย ดร.กาญจน̂ชนิดาภา เมธีวรฉัตรผู2ทรงคุณวุฒิวิพากษ̂

ผลงาน 

1. รองศาสตราจารย̂ ดร.นราธิป ศรีราม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.สุรพล พรหมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ              

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก5น 

ส+วนท่ี 3 การนำเสนอผลงานโปสเตอรD  

13.30 - 

16.45 น. 

ก  การนำเสนอโปสเตอร̂ห2อง The Sun 2 ช้ัน 2 ตึก 42C Hall  

 โดยผู2ทรงคุณวุฒิวิพากษ̂ผลงานจากมหาวิทยาลัยต5าง ๆ 

ส+วนท่ี 4 J  พิธีมอบเกียรติบัตรแก+ผู)นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยายดีเด+น  

   และพิธีส+งมอบเวทีการจัดการประขุมฯคร้ังถัดไป 

16.45 - 

17.00 น. 

มอบเกียรติบัตรแก5ผู2นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยายดีเด5น  

และพิธีส5งมอบการจัดการประชุมวิชาการ 

ราชภัฏราชรัฐศาสตร̂และรัฐประศาสนศาสตร̂คร้ังถัดไป คร้ังท่ี 6 

   ถ5ายภาพร5วมกัน และปYดการประชุมวิชาการ 

   และปYดการประชุมวิชาการ โดย ผู2ช5วยศาสตราจารย̂ ดร.คุณากร กรสิงห̂ 

 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 




