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การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 
 “นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม” 

 
 
 

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครัง้ที่ 4 
“นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม”  

ในวันที่  27 - 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

 

 
ภาคการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ  
“การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4”  

วันอังคารที ่ 28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
1. ก าหนดการแข่งขัน 

เวลา 08.00 – 08.30 น.   ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน 
เวลา 09.30 – 11.00 น.   ด าเนินการแข่งขันตอบปัญหา รอบที่ 1 
เวลา 11.00 – 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 12.30 – 13.00 น.   ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบที่ 2  
เวลา 13.00 – 15.00 น.   ด าเนินการแข่งขันตอบปัญหา รอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศ 
เวลา 15.00 – 16.00 น.   ประกาศผล มอบรางวัล และเกียรติบัตร 

 
2. การแข่งขันตอบปัญหาแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ 

• รอบท่ี 1 รอบการแข่งขันแบบพบกันทุกทีม เพ่ือคัดให้เหลือ 10 ทีม ใช้ค าถามแบบปรนัย  
100 ข้อ เวลาในการแข่งขัน 1.30 ชั่วโมง 

• รอบท่ี 2 รอบการแข่งขัน 10 ทีม เพ่ือคัดให้เหลือ 5 ทีม ใช้ค าถามแบบอัตนัย 10 ข้อ 
• รอบชิงชนะเลิศ รอบ 5 ทีมสุดท้าย ใช้ค าถามแบบอัตนัย 10 ข้อ 

2.1 รอบที่ 1 ของการแข่งขันกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 เกินกว่า 10 ทีมให้
คณะกรรมการใช้ค าถามปรนัยในการตัดสินจนกว่าจะครบจ านวน 10 ทีม และด าเนินการจัดแข่งขัน รอบที่ 2 รอบ
การแข่งขัน 10 ทีม คัดให้เหลือ 5 ทีมเพ่ือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
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2.2 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนทีมที่ได้คะแนนรองลงมา
จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และล าดับที่ 2 จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 
รางวัล ตามล าดับคะแนน 

2.3 การด าเนินการแข่งขันตอบปัญหาในรอบที่ 2 และ รอบชิงชนะเลิศ แต่ละค าถามกรรมการจะอ่าน 2 
ครั้ง โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่ออ่านค าถามจบครั้งแรก ซึ่งแต่ละค าถามกรรมการจะให้เวลาในการตอบปัญหา 1 นาที 

2.4 การตอบค าถามให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเขียนค าตอบที่ชัดเจนในกระดาษค าตอบที่ทางคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันได้จัดไว้ให้เท่านั้น 

2.5 ห้ามผู้เข้าร่วมการแข่งขันน าหรือพกพาอุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องจัดการ
แข่งขัน 

2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
3. กติกาการแข่งขันการตอบปัญหา  

3.1 สถาบันอุดมศึกษา มีสิทธิส่งผู้เข้าแข่งขันได้ สถาบันละ 2 ทีม ๆ ละ 3 คน เท่านั้น โดยต้องเป็นนิสิต
หรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อใน
แบบฟอร์มตอบรับจากระบบออนไลน์ในหัวข้อการสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2566  

3.2 สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา จะต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวที่ห้องแข่งขัน
ตอบปัญหาฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ ไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนการแข่งขัน หากมาลงทะเบียน
ช้ากว่าก าหนดการจะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทันที  

3.3 กรอบข้อค าถามท่ีใช้ในการจัดการแข่งขันตอบปัญหา มีดังนี้  
1) การเมืองการปกครอง  
2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาเซียน  
3) การปกครองท้องถิ่น  
4) การบริหารจัดการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ  
5) กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
6) ด้านความรู้ทั่วไป 

 3.4 รางวัลการแข่งขัน  
   1) รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
4) รางวัลชมเชย    ทุนการศึกษา 1,000 บาท จ านวน 2 รางวัล 

 
ให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ การประชุมวิชาการ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4” 

ที่  https://popa.crru.ac.th/popaconference/home/contest 

https://popa.crru.ac.th/popaconference/home/contest
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ติดต่อสอบถามเพิ่มเตมิ 
 

ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อาคารบรรณราชนครินทร์  เลขที่  80  ม. 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

โทรศัพท-์โทรสาร 053-776131 
อีเมล popa@crru.ac.th 


