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ช่ือโครงการ เฉลิมฉลอง 100 ป, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:  

ชื ่อกิจกรรม การประชุมวิชาการเครือข@ายราชภัฏรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:แห@งชาติ ครั ้งที ่ 5          

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

เน่ืองดNวยโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ป, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:  

สาขาวิชา/หน4วยงาน สาขาวิชารัฐศาสตร: 

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

ลักษณะโครงการ  

£  โครงการใหม4   

      £ โครงการท่ีทำคร้ังเดียว (โครงการท่ีริเร่ิมใหม@ไม@เคยมีมาก@อน)  

      £ โครงการท่ีดำเนินการต@อเน่ือง ต@อเน่ือง.............ป, 

      £ โครงการท ี ่นำมาต @อยอดขยายผล จากโครงการสร Nางเคร ือข @ายราชภ ัฏร ัฐศาสตร :และ                         

รัฐประศาสนศาสตร:แห@งชาติ เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัย ป,งบประมาณ 2563 กิจกรรม...................................... 

£  โครงการเดิม/ต4อเน่ือง 

      £ โครงการท่ีทำซ้ำทุกป,โดยขยายผลกลุ@มเปhาหมายใหม@  £ โครงการท่ีทำซ้ำทุกป,ในกลุ@มเปhาหมายเดิม   

 

1. หลักการและเหตุผล 

  จากการศึกษาทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช@วงทศวรรษที่ผ@านมา มีการ

เปlดเสรีทางดNานเศรษฐกิจ  การคNา  การลงทุน  การส@งออก โดยเฉพาะในโลกปmจจุบันเร่ิมเนNนการพ่ึงพา ร@วมมือ 

สรNางเครือข@ายภูมิภาคมากขึ้น ซึ่งปรัชญาและแนวความคิดทางรัฐศาสตร:ในสาขาต@าง ๆ เริ่มที่จะเขNาไปมี

บทบาทสำคัญในฐานความคิดทางดNานเศรษฐกิจทั ้งในปmจจุบันและอนาคต  ทั ้งนี ้การพัฒนากำลังคน             

เพื่อรองรับสถานการณ:และการเปลี่ยนแปลงต@าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเปqนทิศทางสำคัญที่ควรคำนึงถึงเปqน

อย@างมากในการพัฒนาเครือข@าย ความร@วมมือทางวิชาการทางดNานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:                

ใหNทันต@อการเปลี่ยนแปลงดังกล@าวในอนาคต  โดยจะตNองมีการบริหารจัดการองค:ความรูNอย@างเปqนระบบ          

ทั้งการพัฒนาและสรNางองค:ความรูNรวมถึงการประยุกต:ใชNศาสตร:อย@างเหมาะสมร@วมกับจุดแข็งของชุมชน

ทNองถิ ่นและประเทศไทยกับเปhาหมาย ยุทธศาสตร:ชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร: วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) ที่ส@งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาใหNเท@าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี

ความเปqนอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ใหNมีการพัฒนากำลังคนใหNสอดคลNองกับความตNองการของ

ประเทศ และใหNดำเนินการวิจัยและสรNางสรรค:นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศทั้งทางดNาน

วิทยาศาสตร: เทคโนโลยี สังคมศาสตร: มนุษยศาสตร: และสหวิทยาการ รวมถึงการส@งเสริมความร@วมมือเพ่ือ

ผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง และความร@วมมือในดNานการวิจัยและการสรNางสรรค:นวัตกรรมกับหน@วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค:กรปกครองส@วนทNองถิ ่น และบุคคลหรือหน@วยงานในต@างประเทศและประเด็น

ยุทธศาสตร:ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:ที ่เนNนการสรNางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

พัฒนาการเรียนการสอนใหNมีคุณภาพสู@มาตรฐานสากล  ซึ่งเปqนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข@งขันของ



 

 

 

2 

ประชาชน ในทNองถิ ่นโดยใชNความรู Nเปqนฐาน เพื ่อเปqนพลังขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทNองถิ ่นและ

ประเทศชาติ อันสอดคลNองกับพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 

  สังคมไทยในปmจจุบัน มีการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข@าย จะตNองพัฒนาไปสู@ระดับของการลงมือ 

ทำกิจกรรมร@วมกันเพื่อใหNบรรลุเปhาหมายร@วมกันดNวย ดังนั้น เครือข@ายตNองมีการจัดระบบใหNกลุ@มบุคคลหรือ

องค:กรท่ีเปqนสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย@างร@วมกัน เพ่ือนำไปสู@จุดหมายท่ีเห็นพNองตNองกัน เพ่ือเปqนการพัฒนา        

เพื่อบริการความรูN ทักษะ ประสบการณ: แลกเปลี่ยนเรียนรูNซึ่งกันและกัน ไดNดำเนินการสรNางเครือข@ายในกลุ@ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่พยายามผลักดันองค:ความรูNเพื่อแลกเปลี่ยนการสรNางเครือข@ายกับมหาวิทยาลัยต@างๆ   

เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู@มาตรฐานสากล และเพื่อพัฒนาความรูN ทัศนคติ รวมทั้งพัฒนาทักษะ 

การกลNาแสดงออกที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ถูกตNองเหมาะสม อันจะก@อใหNเกิดภาพลักษณ:ที่ดีงามต@อตัว

บุคลากรต@อสถาบันและสังคมต@อไปในอนาคต    

  โดยการจัดประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: จัดเปqนหนึ่งในความร@วมมือ

ระหว@างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค:กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข@ายท้ังประเทศ ซึ่งในป, พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: ไดNรับเกียรติเปqนเจNาภาพจัดการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร:และ              

รัฐประศาสนศาสตร:แห@งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำป, 2565 ““ความทNาทายของนักรัฐศาสตร:และรัฐประศาสน

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

โดยมีวัตถุประสงค:เพ่ือเผยแพร@ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยใหNกับคณาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย ผูNนำชุมชน

และนักศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูNดNานวิชาการอันจะนำไปสู@การสรNางเครือข@ายความร@วมมือทาง

วิชาการ เพื ่อใหNเกิดการพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัยที ่เขNมแข็ง ยั ่งยืน และเพื่อยกระดับคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสู@สากลที่เนNนบริหารจัดการเพื่อเปqนองค:กรแห@งการเรียนรูN ตามยุทธศาสตร:ที ่ 4 ที่เนNนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาใหNทันสมัยมีคุณภาพและสรNางสังคมแห@งการเรียนรูN สรNางเครือข@าย ขยายความร@วมมือ

ทางวิชาการทุกมิติของสังคม เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการสอน เพื่อใหN

สอดคลNองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี  21 

 

2. วัตถุประสงคLของโครงการ 

 2.1  เพื ่อส@งเสริมใหNอาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาไดNเผยแพร@ผลงานวิชาการ และ

ผลงานวิจัยสู@สาธารณะผ@านเวทีการประชุมวิชาการทางดNานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 

  2.2 เพื่อการถ@ายทอดองค:ความรูNและแลกเปลี่ยนเรียนรูNความกNาวหนNาทางวิชาการทางดNานรัฐศาสตร:

และรัฐประศาสนศาสตร: ใหNกับมหาวิทยาลัย และเครือข@ายต@างๆ รวมทั้งผู Nนำชุมชนและประชาชนทั่วไป     

ภายใตNบริบทของการเปล่ียนแปลงในวิถีถัดไป (Next Normal)  

  2.3 เพ่ือส@งเสริมและสรNางความร@วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค:ความรูNต@างๆ ร@วมกัน 
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3. กลุ4มเปNาหมาย 

       ผูNนำเสนอผลงาน      จำนวน  150 คน 

       บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อาจารย: เจNาหนNาท่ีและนักศึกษา)  จำนวน   50 คน 

       บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยและเครือข@าย  จำนวน   50 คน 

        รวมท้ังส้ิน       จำนวน  250 คน 

4. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน4วยนับ ค4าเปNาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ 

คณาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูNนำชุมชนและ

ประชาชนท่ัวไป จำนวน  250 คน ไดNเขNาร@วมรับการถ@ายทอด

องค:ความรูNและแลกเปล่ียนเรียนรูNความกNาวหนNาทางวิชาการ

ทางดNานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: ใหNกับ

มหาวิทยาลัยและเครือข@ายต@าง ๆ ภายใตNบริบทของการ

เปล่ียนแปลงในวิถีถัดไป (Next Normal) 

คน 250 

เชิงคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูNเขNาร@วมโครงการฯ คิดเปqนรNอยละ 80 

ไดNรับถ@ายทอดองค:ความรูNและแลกเปล่ียนเรียนรูN

ความกNาวหนNาทางวิชาการทางดNานรัฐศาสตร:และ                

รัฐประศาสนศาสตร: ใหNกับมหาวิทยาลัยและเครือข@ายต@างๆ 

รวมท้ังผูNนำชุมชน และประชาชนท่ัวไปภายใตNบริบทของการ

เปล่ียนแปลงในวิถีถัดไป (Next Normal) 

รNอยละ 80 

 

5. ตัวบ4งช้ีความสำเร็จของโครงการ 

5.1 เชิงปริมาณ 

      1) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผู Nนำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 250 คน            

ไดNองค:ความรูNจากการเผยแพร@ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสู@สาธารณะผ@านเวทีการประชุมวิชาการทางดNาน

รัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 
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5.2 เชิงคุณภาพ 

      1) ผูNเขNาโครงการมีความพึงพอใจจากการเขNาร@วมโครงการ คิดเปqนรNอยละ 80 และผูNเขNาร@วม

โครงการสามารถนำองค:ความรูNไปประยุกต:และต@อยอดในการพัฒนาผลงานและพัฒนาองค:กรใหNพรNอมรับกับ

การเปล่ียนแปลงตอบสนองความตNองการของประเทศชาติ คิดเปqนรNอยละ 70 

       2) ไดNความร@วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและเครือข@ายต@างๆ ในการพัฒนาองค:ความรูNต@างๆ  

 

6. แผนปฏิบัติงาน  

    6.1 ผลผลิต (Output)  

      1) ไดNผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย: นักวิจัย และนักศึกษาไดNรับการเผยแพร@สู@

สาธารณะในรูปแบบ Proceeding เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ 

      2) ไดNรับการถ@ายทอดองค:ความรู Nและแลกเปลี่ยนเรียนรู NความกNาวหนNาทางวิชาการทางดNาน

รัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: ใหNกับมหาวิทยาลัย และเครือข@ายต@างๆ รวมทั้งผูNนำชุมชนและประชาชน

ท่ัวไป ภายใตNบริบทของการเปล่ียนแปลงในวิถีถัดไป (Next Normal)       

     3)  ไดNเครือข@ายความร@วมมือในการพัฒนาวิชาการทางดNานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:กับ

กลุ@มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข@ายต@าง ๆ อย@างนNอย 10 เครือข@าย 

     6.2 ผลลัพธ: (Outcome)  

      1) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาไดNรับประสบการณ:และเกิดการพัฒนาทักษะการ

นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยไปพัฒนาองค:กรต@อไป 

      2) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูNนำชุมชน และประชาชนทั่วไปไดNแลกเปลี่ยนเรียนรูN

จากการประชุมวิชาการระหว@างมหาวิทยาลัยและเครือข@ายต@าง ๆ  

 6.3 ผลกระทบ (Impact)  

               1) อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ผูNนำชุมชนและประชาชนทั่วไป สามารถนำองค:ความรูN

ไปประยุกต:และต@อยอดในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และสามารถนำไปพัฒนาองค:กรใหNพรNอม

รับกับการเปล่ียนแปลงตอบสนองความตNองการของประเทศชาติ 

    2) เกิดการพัฒนาศักยภาพใหNกับบุคลากรภาคส@วนต@างๆ ใหNมีคุณภาพ พรNอมรองรับต@อการพัฒนา

ทNองถ่ิน และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

   9  สิงหาคม 2565 

 

8. สถานท่ีดำเนินการ 

 โรงแรม 42C The Chic Hotel            

 

9. กิจกรรมดำเนินการ/กำหนดการโครงการ 

กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลา 

1 เตรียมการและประชาสัมพันธ: 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565 

2 เปlดรับลงทะเบียนบทความ 1 พฤษภาคม 2565 – 15 มิถุนายน 2565    

3 เปlดรับลงทะเบียนผูNเขNาร@วมประชุม  

(ไม@นำเสนอผลงาน) 

1 พฤษภาคม 2565 – 15 มิถุนายน 2565  

4 ผูNนำเสนอผลงานส@งบทความฉบับสมบูรณ: 10 กรกฎาคม 2565 

5 แจNงผลการตอบรับบทความและประกาศ

กำหนดการนำเสนอผลงานบทความ 

20 กรกฎาคม 2565 

6 จัดประชุมสัมมาวิชาการ 9 สิงหาคม 2565 

7 การเผยแพร@รายงานสืบเนื ่องจากการ

ประชุม (Proceedings) 

31 สิงหาคม 2565 

 

10. อัตราค4าลงทะเบียน 

ประเภทผูNนำเสนอผลงานบทความ อัตราค@าลงทะเบียน  

1. การนำเสนอบทความแบบภาคบรรยาย  
 

    1.1 บุคคลท่ัวไป 3,000 บาท 

    1.2 อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัยในเครือข@ายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

2,500 บาท 

   1.3 นักศึกษาในเครือข@ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  1,500 บาท 

2. การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร:                   1,500 บาท 

3. การเขNาร@วมประชุมแบบไม@นำเสนอผลงานแบบ On-site    500 บาท 

4. การเขNาร@วมประชุมแบบไม@นำเสนอผลงานแบบ Online 

ผ@านโปรแกรม Zoom 

ไม@มีค@าใชNจ@าย 
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11. ประเภทการนำเสนอผลงานบทความ 

ประเภท จำนวน 

1. นำเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral 

Presentation) 

ไม@เกิน 100 บทความ 

2. นำเสนอบทความภาคโปสเตอร: (Poster 

Presentation) 

ไม@เกิน 100 บทความ 

 

12. งบประมาณ 

 - งบประมาณคณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

 - งบประมาณจากเงินลงทะเบียนเขNาร@วมโครงการประชุมวิชาการเครือข@ายราชภัฏรัฐศาสตร:และ          

รัฐประศาสนศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห@งละ 10,000 บาท 

 

13. ผลท่ีคาดว4าจะไดnรับ 

 12.1  อาจารย: นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาไดNเผยแพร@ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยสู@

สาธารณะผ@านเวทีการประชุมวิชาการทางดNานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: 

  12.2 ผูNเขNาร@วมโครงการไดNรับถ@ายทอดองค:ความรูNและแลกเปลี่ยนเรียนรูNความกNาวหนNาทางวิชาการ

ทางดNานรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร: และสามารถนำไปประยุกต:ใชNในการพัฒนาชุมชน สังคม ทNองถ่ิน

และนำไปใชNในการพัฒนาองค:กรไดN 

  12.3 เกิดการสรNางความร@วมมือทางวิชาการในการพัฒนาองค:ความรู Nต @างๆ ร@วมกันระหว@าง

มหาวิทยาลัยและองค:กรเครือข@ายต@างๆ 

 

14. ผูnรับผิดชอบโครงการ 

สาขาวิชารัฐศาสตร: คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กำหนดการ 

การประชุมวิชาการเครือข4ายราชภัฏรัฐศาสตรLและรัฐประศาสนศาสตรLแห4งชาติ  

คร้ังท่ี 5 ประจำป8 2565   

“ความทnาทายของนักรัฐศาสตรLและรัฐประศาสนศาสตรLไทยในวิถีถัดไป (Next Normal)”  

เน่ืองดnวยโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ป8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคL 

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

 

วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2565 

กิจกรรมช4วงเชnา 

เวลา กิจกรรม 

07.30 -

08.00 น. 

- ลงทะเบียนเขNาร@วมโครงการฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการ “เหลียวหลัง แลหนnาของ

สิงหLส่ีแคว: การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตรL และการปกครองทnองถ่ิน”  

ณ หNอง The Sun 2 ช้ัน 2 ตึก 42C Hall 

08.00 -

09.00 น.   

- พิธีเปlดโครงการฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

กล@าวรายงาน โดย ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.คุณากร กรสิงห:  

หัวหนNาสาขาวิชารัฐศาสตร: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

- ชมวีดีทัศน: “100 ป8ราชภัฏนครสวรรคL 27 ป8 สาขาวิชารัฐศาสตรL  

สรnางรากแกnวสู4การพัฒนาสังคม ทnองถ่ินท่ีเขnมแข็ง” 

 - เชิญอธิการบดีมอบเกียรติบัตร โล@เกียรติคุณ แก@เจNาภาพร@วมจัดงาน และมอบของท่ี

ระลึกใหNแก@วิทยากรปาฐกถาพิเศษและวิทยากรการเสวนาวิชาการ  

- เชิญอธิการบดี วิทยากร สมาชิกเครือข@าย และผูNมีเกียรติถ@ายภาพร@วมกัน 

09.00 - 

10.30 น. 

ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ความทnาทายของนักรัฐศาสตรLและรัฐประศาสนศาสตรLไทย 

ในวิถีถัดไป (Next Normal)” โดย ศาสตราจารย: ดร.สุรชาติ บำรุงสุข  

10.30 -  

10.45 น. 

พักรับประทานอาหารว@างและเคร่ืองด่ืม 

 

10.45 -  

12.45 น. 

การเสวนา เรื่อง “การปรับกระบวนทัศนLทางการบริหารของรัฐไทยในยุคดิจิทัล” 

โดย 

1) ศาสตราจารย: ดร.อรรถจักร: สัตยานุรักษ: คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม@ 

2) ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.เชษฐา ทรัพย:เย็น คณะมนุษยศาสตร:และสังคมศาสตร:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประธานสภาคณาจารย:และขNาราชการแห@งประเทศไทย  

3) ผูNช@วยศาสตราจารย: ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา 
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เวลา กิจกรรม 

10.45 -  

12.45 น. 

ดำเนินรายงานโดย: อาจารย:ธีรพงศ: พรหมวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค: 

ผูNสรุปประเด็น: อาจารย:นันทิยา สัตยวาที  

12.45-

13.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 
กิจกรรมช4วงบ4าย วันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2565 

เวลา กิจกรรม 

ส4วนท่ี 1 การประชุมเครือข4ายราชภัฏ 

13.30 - 

15.30 น.   

การประชุมประธานหลักสูตร/หัวหนNาสาขาฯ/ตัวแทนเครือข@ายราชภัฏ เพื ่อการ

ยกระดับการสรNางเครือข@ายทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ และการวิจัยทางรัฐศาสตร:และรัฐประศาสนศาสตร:ในศตวรรษท่ี 21  

ณ หNอง The Sun 2 ช้ัน 2 ตึก 42C Hall 

ดำเนินรายการโดย: ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.คุณากร กรสิงห: และ 

                        ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.ไพศาล เครือแสง  

ผูNสรุปประเด็น:      ผูNช@วยศาสตราจารย:วรวิทย: นพแกNว  

ส4วนท่ี 2 การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

13.30 - 

17.30 น. 

เขNาร@วมนำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation)  

กลุ4มท่ี 1 การบริหารงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

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

ดำเนินรายการ โดย ผูNช@วยศาสตราจารย:อดุลเดช ถาวรชาติ  

สรุปผลการวิพากษ:ผลงาน โดย ดร.วรรณมาฆะ  เกษรดอกไมN 

ผูNทรงคุณวุฒิวิพากษ:ผลงาน : 

1. รองศาสตราจารย: ดร.กฤษณ: รักชาติเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.จิรวัฒน: เมธาสุทธิรัตน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กลุ4มท่ี 2 การบริหารงานยุติธรรม องคLกรอิสระ องคLกรภาคประชาชน 

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

ดำเนินรายการโดย ผูNช@วยศาสตราจารย: ว@าท่ีรNอยตรี เอกลักษณ: นาคพ@วง  

สรุปผลการวิพากษ:ผลงาน โดย ผศ.ธนันท:ธร โสภณดิลก 

 

 

 



 

 

 

3 

เวลา กิจกรรม 

13.30 - 

17.30 น. 

ผูNทรงคุณวุฒิวิพากษ:ผลงาน : 

1. รองศาสตราจารย: ดร.อัครเดช พรหมกัลป� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค: 

2. รองศาสตราจารย: ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนบุรี 

กลุ4มท่ี 3 การเมือง การปกครอง 

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

ดำเนินรายการ โดย อาจารย:ธีรพงศ: พรหมวิชัย 

สรุปผลการวิพากษ:ผลงาน โดย อาจารย:รตา อนุตตรังกูร   

ผูNทรงคุณวุฒิวิพากษ:ผลงาน : 

1. ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.วินิจ ผาเจริญ มหาวิทยาลัยแม@โจN 

กลุ4มท่ี 4 สังคม ชุมชน ทnองถ่ิน 

นำเสนอผลงานแบบภาคบรรยาย ณ หNอง Venus ช้ัน 1 ตึก 42C Hall 

ดำเนินรายการ โดย ดร.สุบัณฑิต จันทร:สว@าง 

สรุปผลการวิพากษ:ผลงาน โดย ดร.กาญจน:ชนิดาภา เมธีวรฉัตร 

ผูNทรงคุณวุฒิวิพากษ:ผลงาน 

1. รองศาสตราจารย: ดร.นราธิป ศรีราม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.สุรพล พรหมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ              

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก@น 

ส4วนท่ี 3 การนำเสนอผลงานโปสเตอรL  

13.30 - 

17.30 น. 

ก  การนำเสนอโปสเตอร:หNอง The Sun 2 ช้ัน 2 ตึก 42C Hall  

 โดยผูNทรงคุณวุฒิวิพากษ:ผลงานจากมหาวิทยาลัยต@าง ๆ 

ส4วนท่ี 4 J  พิธีมอบเกียรติบัตรแก4ผูnนำเสนอผลงานแบบภาคบรรยายดีเด4น  

   และพิธีส4งมอบเวทีการจัดการประขุมฯ คร้ังถัดไป 

17.30 - 

18.00 น. 

มอบเกียรติบัตรแก@ผูNนำเสนอผลงานแบบภาคบรรยายดีเด@น  

และพิธีส@งมอบการจัดการประชุมวิชาการเครือข@ายราชภัฏราชรัฐศาสตร:และ 

รัฐประศาสนศาสตร:คร้ังถัดไป คร้ังท่ี 6 และถ@ายภาพร@วมกัน  

และปlดการประชุมวิชาการโดย ผูNช@วยศาสตราจารย: ดร.คุณากร  กรสิงห: 

 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 


