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การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ คร้ังที่ 4  
“นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม” 

วันที่  27 – 28 กุมภาพันธ์  2566 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

1. หลักการและเหตุผล 
      สังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมี
ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลง
อย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง
ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า กลุ่มผู้สูงอายุวัยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง รูปแบบ
ของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน  

คนไทยมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม เกิดความเหลื่อมล้ าใน   
การกระจายรายได้ ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม   
ของแรงงาน รวมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอยและมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
กล่าวคือ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน ความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ 
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ขาดความรับผิดชอบ และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่ างชาติ     
ที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการไม่ยอมรับในความคิดเห็น     
ที่แตกต่างส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมน าไปสู่ความรุนแรงมากขึ้น สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนและยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ซึ่งเป็นผล
ท าให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) น ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์     
โดยพัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคน เพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลัง
แรงงานโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม นอกจากนี้ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก   
การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม การสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและ      
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การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะ   
ที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม        
ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย 
โดยมีนวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างเพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งโอกาส
และความเป็นธรรม โดยในปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 50 ปี จึงได้จัดงานการประชุมวิชาการ
ขึ้น ซึ่งส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันจัดการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ นวัตกรรมทางรัฐศาสตร์และ                
รัฐประศาสนศาสตร์ สู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยกระดับ
คุณภาพของงานวิจัย งานวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมถึงสังคมศาสตร์ในแขนงอ่ืนๆ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย งานวิชาการและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน 
เครือข่ายที่น าไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไปได้  

2.2 นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา รวมถึงชุมชนได้เสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานวิจัย 
และงานวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รวมถึงสังคมศาสตร์ในแขนงอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
งานวิจัยและงานวิชาการส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นไทย 

2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
2.4 เพ่ือสร้างโอกาสทบทวนงานศึกษางานวิจัยที่ส่งเสริมพัฒนาศาสตร์ทางรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ 

โดยเฉพาะงานที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ในท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและระหว่างประเทศ 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
           ส านักวิชาวิชารัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน  

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์  2566  
 
5. สถานที่ด าเนนิการ  

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
 
 
 



- 3 - 
 

6. รูปแบบกิจกรรม  
6.1 การน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์  
6.2 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

7. กิจกรรมและการประชุม  
7.1 ภาคการประชุมวิชาการ  

       1) การเสนอผลงานวิชาการ (Academic article) ผลงานวจิัย (Research article) วิทยานิพนธ์/ 
สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา จะน าเสนอในภาคบรรยาย ใช้เวลาน าเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 
20 นาท ี โดยบทความวิชาการและบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ทีผ่่านการพิจารณาและเสนอตาม 
ก าหนดการและรวบรวมจัดท าเป็นรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
       2) การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้น าเสนอผลงานจะต้องยืนอยู่ 
ประจ าที่โปสเตอร์ของตนในช่วงเวลาก าหนด  
 

โดยแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงาน 5 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 รัฐศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิชาการและงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ การเมือง 

การปกครอง ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง การมีส่วนร่วม ประชาธิปไตย การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง   
การปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น ธรรมาภิบาลชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่าง 
ประเทศ การจัดการความขัดแย้ง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ความเป็นพลเมือง คนชายขอบ ชนกลุ่มน้อย 
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึง งานวิชาการและงานวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบายสาธารณะ การบริหารการพัฒนา ทฤษฎีองค์การ การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานยุติธรรม และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มที่ 3 กฎหมาย ครอบคลุมถึง งานวิชาการและงานวิจัยทางด้านกฎหมาย กฎหมายมหาชน  
กฎหมายเอกชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายวิธีพิจารณาความ 
กฎหมายต่างประเทศ กฎหมายทั่วไป และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มที่ 4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการ ครอบคลุมถึง งานวิชาการและงานวิจัย  
ทางด้านวัฒนธรรมศึกษา ภูมิภาคศึกษา อาเซียนศึกษา ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ พัฒนาชุมชนและสังคม 
สังคมวิทยา จิตวิทยา ภาษา และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่มที่ 5 ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี 
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ก าหนดการด าเนนิงานภาคการประชุมวิชาการ 
กิจกรรม ก าหนดระยะเวลา 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/ขออนุมัติโครงการ เดือนตุลาคม 2565 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
3. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) 
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ทัง้ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://popa.crru.ac.th/ 

7 พฤศจิกายน 2565 – 27 มกราคม 2566 

4. วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับสมบูรณ์ 27 มกราคม 2566 
5. ระยะเวลาของการช าระค่าลงทะเบียน 27 ธันวาคม 2565 – 27 มกราคม 2566 
6. ประกาศผลการพิจารณาผู้น าเสนอบทความ 6 กุมภาพันธ์ 2566 
7. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข 13 กุมภาพันธ์ 2566 
8. ประกาศก าหนดการการน าเสนอบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
9. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 27 กุมภาพันธ์ 2566 

 

หมายเหตุ :  
1. การพิจารณาบทความ ผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ตามสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ จ านวนไม ่   น้อย
กว่า 2 ท่าน/บทความ โดยบทความที่ได้รับตีพิมพ์ในเล่มรายงานการสืบเนื่องการประชุมวิชาการ   (Proceeding) 
ต้องน าเสนอ ในการประชุมทุกบทความ 
  2. การจัดพิมพ์รูปเล่มประกอบการประชุมจะจัดพิมพ์เฉพาะส่วนบทคัดย่อเท่านั้น ส่วนบทความฉบับเต็มท่ี 
ตีพิมพ์เป็น Proceedings จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  
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อัตราค่าลงทะเบียนภาคการประชุมวิชาการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ค่าลงทะเบียน 

(27 ธ.ค. 2565 – 27 ม.ค. 2566) 
1. ผู้น าเสนอผลงานรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์  
(อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป) 

2,500 บาท 

2. ผู้น าเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) 1,500 บาท 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน  
(ได้รับเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

  500 บาท 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน  
(ไมไ่ดร้ับเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ:  
1.  โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เลขที่บัญชี  842-0-14041-4 

สาขาตลาดบ้านดู่ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์  
           2.  หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อม 
ส่งหลักฐานการช าระเงินได้ที่เว็บไซต์ http://popa.crru.ac.th/ หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ 
ส่งผู้แทนมาร่วมประชุม โดยแจ้งผู้จัดงานล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี   
 

7.2 ภาคการแข่งขันทักษะตอบปัญหาทางวิชาการ (ระดับอุดมศึกษา)  
     1) ก าหนดการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ แบ่งเป็น 3 รอบ คือ  

รอบท่ี 1 การแข่งขันรอบแรก (คัดให้เหลือ 10 ทีม)  
รอบท่ี 2 การแข่งขันรอบ 5 ทีมสุดท้าย  
รอบท่ี 3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

    2) กรอบข้อค าถามในการแข่งขัน การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาเซียน 
การปกครองท้องถิ่น การบริหารจัดการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน และความรู้ทั่วไป 

    3) กติกาการแข่งขัน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีสิทธิ์ส่งผู้เข้าแข่งขันได้ 
สถาบันละ 2 ทีม ๆ ละ 3 คน โดยต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่เท่านั้น 
         4) รางวัลการแข่งขัน  
   4.1 รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 6,000 บาท  

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 4,000 บาท  
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับโล่ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 3,000 บาท  
4.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 1,000 บาท  
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ก าหนดการด าเนนิงานภาคการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
กิจกรรม ก าหนดระยะเวลา 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2565 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 
3. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
4. ประกาศรายละเอียดของการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
ที่เว็บไซต์ http://popa.crru.ac.th/ 

 30 พฤศจิกายน 2565 

5. ลงทะเบียนสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
ที่เว็บไซต์ http://popa.crru.ac.th/ 

1 ธันวาคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2566 

6.ประกาศรายชื่อนักศึกษาและทีมจากมหาวิทยาลัยที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 
ตอบปัญหาทางวิชาการ ที่เว็บไซต์ http://popa.crru.ac.th/ 

14 กุมภาพันธ์ 2566 

7. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการและมอบรางวัล 28 กุมภาพันธ์ 2566 
   รอบท่ี 1 (เวลา 09.00 – 11.00 น.)  
   รอบท่ี 2 (เวลา 13.00 – 14.00 น.) 
   รอบท่ี 3 (เวลา 14.00 – 15.00 น.) 

 
8. กลุ่มเป้าหมาย  

คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ านวน 750 คน 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

9.1 คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม 
และบูรณาการงานวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

9.2 เกิดเวทีให้คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยได้ข้อคิดมุมมองการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพัฒนา  
ประเทศ และช่วยเหลือสังคม และผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติ 

9.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนกันน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายองค์กรภาคีทุกภาคส่วน  

9.4 นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและแลกเปลี่ยนแนวคิดในศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ 
และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง 
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