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การแข่งขันทักษะด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
 

กิจกรรมที่ 12 : การตอบค าถามด้านรัฐประศาสนศาสตร์  
ก าหนดการแข่งขัน :   วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการจัดการ (อาคาร 18) 
การแข่งขัน : ประเภททีม 3 คน 
ผู้ประสานงาน : 1. อ.ดร.จ ารัส อึ้งศรีวงษ์  โทร 097-2789421 
  2. อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก  โทร 089-2625335 
 
กติกาการแข่งขนัและเกณฑ์การตัดสิน 

1. นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และต้อง
เป็นนักศึกษาภาคปกติเท่านั้น 

2. การแข่งขันเป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน มหาวิทยาลัยหนึ่งให้ส่งได้1 ทีม 
3. ค าถามที่ใช้ในการแข่งขันมาจากผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออก จ านวน มหาวิทยาลัย

ละ 10 ข้อ โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย (ก ข ค ง) ความรู้ ป.ตรี (กระดาษค าถามเป็นสีขาว
กระดาษค าตอบคนละสี) 
1. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน 2 ข้อ 
2. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์    จ านวน 2 ข้อ 
3. นโยบายสาธารณะ     จ านวน 2 ข้อ 
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์    จ านวน 2 ข้อ 
5. การปกครองท้องถิ่นไทย    จ านวน 2 ข้อ 

4. ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันให้แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งค าถามพร้อมเฉลยค าตอบที่ชัดเจน กระชับ และ
อ้างอิงที่มาของการตั้งค าถามและค าตอบ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ชื่อหนังสือหรือ
วารสารหน้า และส านักพิมพ์ค าถามที่ใช้ในการแข่งขันให้ใส่ซองปิดผนึก 

5. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยน าข้อสอบมาส่งในวันแข่งขัน ต่อคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นตัวแทนมาจากของ
แต่ละมหาวิทยาลัย 

6. ในการแข่งขันจะน าข้อค าถามของทุกมหาวิทยาลัยมารวมกันและเลือกสุ่มโดยมีคณะกรรมของแต่ละ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกสุ่มจากข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยๆ ละ 5 ข้อ รวมเป็นจ านวน 20 ข้อ 

7. ค าถามที่ถูกเลือกสุ่มจะเลือกโดยคณะกรรมการของแต่ละมหาวิทยาลัย และจะมีผู้ด าเนินรายการเป็น
ผู้อ่านค าถาม 

8. ผู้ร่วมแข่งขันจะเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่แจกให้โดยมีเวลาในการตอบข้อละ 1 นาที 
9. เมื่อหมดเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บกระดาษค าตอบ และส่งมาท่ีคณะกรรมการเพื่อท าการตรวจ

ค าตอบ 
10. ผู้ด าเนินรายการจะเฉลยค าตอบทันทีก่อนด าเนินการแข่งขันในข้อต่อไป 
11. เมื่อมีการเฉลยค าตอบ ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนข้อละ 1 คะแนน 
12. เมื่อสิ้นสุดค าถามทั้ง 20 ข้อแล้ว ให้มีการรวมคะแนน 
13. ทีมท่ีได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้ชนะ โดยพิจารณาจากล าดับคะแนน 
14. หากมีผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน ให้มีการสุ่มค าถามมาใช้ในการตัดสิน 
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15. ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
16. ให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่งอาจารย์เข้าเป็นกรรมการตัดสินมหาวิทยาลัยละ 1 ท่าน 

 

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย :  
1. ..................................................................     
2. ..................................................................     
3. .................................................................            
4. .................................................................         

 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. นางสาวสุภาพร จวนสว่าง 
2. นายรัชชานนท์ คุ่ยโล่  
3. นายณัฐวุฒิ รอดอยู่ 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก 

รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
1. นางสาวจิราพรรณ อ้นเหลือง 
2. นางสาวศจี สอนยิ้ม 
3. นางสาวมุกดา ทองมอญ 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. นายสมรักษ์ ท้วมสุข 
2. นายวรพล โพธิ์ศรีทอง 
3. นางสาวอภิญญา ทองล่อย 
4. นายพรเทพ บุญยัง 
5. นายสุรศักดิ์ คล้ายแจ้ง 
6. นายธไนยสวรรค์ ชาวปลายนา 
7. นายภีรภัทร์ นิ่มนุช 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ผศ.ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล 
2. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สืบญาติ 
3. อาจารย์ ดร.มนูญ จันทร์สมบูรณ์ 
4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี 
5. อาจารย์ ดร.ธนปพน ภูสุวรรณ 
6. อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงศ์ 
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7. อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี 
8. อาจารย์บรรพต กิติสุนทร 
9. อาจารย์สมยศ สืบจากดี 

 
 
รายนามผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

1. นายสยามรัฐ สุภาพ 
2. นางสาวกนกณิช ทวีทรัพย์บริบูรณ์ 
3. นายอนุชิต ศรีถม 
4. นายพศวีร์ บัวรับพร 
5. นางสาวณัฐธิดา พัฒนะพิชัย 

อาจารย์ผู้ควบคุม 
1. ดร.ณัฐพัชร ์สถิตพรธนขัย 

 


