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การประชุมวิชาการระดับชาติ  
เรื่อง “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” 
(ASEAN on the Path of Community) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หลักการและเหตุผล :  

 เป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ที่เป็นก าหนดที่เหล่าประชาชาติ              
สมาชิกอาเซียนตกลงรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน การอยู่และท างานร่วมกันในลักษณะประชาคม
สะท้อน ความพยายามที่ เหล่าชาติอาเซียนท างานร่วมกันในการเสริมสร้างความเป็นหนึ่ งเดียว                
ความร่วมกัน (commonality) เพ่ือการอยู่และพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน ความเป็นประชาคมอาเซียนจึง
ถูกวางรูปแบบไว้บน สามเสาหลักหรือสามประชาคม กล่าวคือ ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคม
เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมวัฒนธรรม ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าประชาคมทั้งสามเป็นการรวม
เอากิจกรรมในทุกมิติของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและทุกระดับความสัมพันธ์ อันเป็นพัฒนาการจาก
ความสัมพันธ์ระดับผู้น าผู้บริหาร ด้านการเมือง ความมั่นคง การทูต และเศรษฐกิจ ไปสู่การสานสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนในเชิงสังคมวัฒนธรรม หรือแม้กระทั่งด้านการเมือง ความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจที่เคยมีจ ากัด
อยู่เพียงแค่ทางการหรือระดับสูงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งหมดทั้งมวลนี้  มุ่งหวังให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ทุกคนมี
ความเข้าใจกันด าเนินชีวิตมีกิจกรรมร่วมกัน และมีจุดมุ่งหมาย (destiny) เดียวกัน สะท้อนลักษณะการ
เป็นประชาคมอย่างแท้จริง  

 โดยทั้งนี้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้มาบรรจบครบรอบ 45 ปี ซึ่งเป็นวันสถาปนา           
คณะรัฐศาสตร์ ในฐานะที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ ได้ด ารงมาอย่างยาวนานควบคู่กับการก่อตัวของ
ประชาคมอาเซียน ในปีนี้ทางคณะผู้จัดจึงใคร่ขอผสมผสานงานทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เพ่ือเป็น              
การการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมด้านเอเชียศึกษา ซึ่งครอบคลุมประชาคมอาเซียน            
ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังได้พิจารณา
ถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง 
“อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” (ASEAN on the Path of Community) แก่นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักร่วมกันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น           
ในภูมิภาคอาเซียน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)           
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคม วิถีวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน            
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่
สาธารณะมากยิ่งข้ึน 
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ผู้เข้าร่วมงาน :  1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
  2. นักวิชาการ  
  3. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามค าแหง  
  4. บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 
- เตรียมจัดโครงการฯ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2561  
- การจัดโครงการฯช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สถานที่ด าเนินโครงการ :  
 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รูปแบบการน าเสนอผลงานวิชาการ :  

- น าเสนอผลงานแบบบรรยาย 
- ใช้เวลาในการน าเสนอไม่เกิน 15 นาที และเวลาซักถาม 5 นาที 
- PowerPoint ไม่เกิน 20 Frames 
- การจัดท า PowerPoint ต้องสรุปหัวข้อประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ รวบรวมข้อมูล โดยก าหนด

ประเด็นเนื้อหาเฉพาะที่น าเสนอ 
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คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง“อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
8. รองอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ 
9. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
10. รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 
11. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
12. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน 
13. รองอธิการบดีฝ่ายส านักงานวิทยบริการ 
14. คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
15. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
16. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
17. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
19. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
20. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
21. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
22. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
23. คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
24. คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ 
25. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
26. คณบดีคณะสื่อสารมวลชน 
27. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
28. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 
29. ผู้อ านวยการส านักพิมพ์ 
30. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา 
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คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง“อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม” (ต่อ) 

31. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายบริหาร 
32. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
33. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายนโยบายและแผน 
34. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
35. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายสวัสดิการ 
36. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
37. ประธานบริหารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง 
38. ประธานบริหารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
39. เลขานุการคณะรัฐศาสตร์ 
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คณะผู้จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิรัตน์  บุบผะศิริ  กองบรรณาธิการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส  หญ้าปรัง กองบรรณาธิการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวภา งามประมวญ  กองบรรณาธิการ 
4. อาจารย์ ดร. วุฒิพล วุฒิวรพงศ์    กองบรรณาธิการ 
5. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรหมเวค    กองบรรณาธิการ 
6. นางสาวปิยนุช  วงษ์ไล    ผู้จัดการ 
7. นางสาวอินทิรา หวังเกษม    ผู้ช่วยผู้จัดการ /เหรัญญิก 
8. นางจารุวรรณ  น้อยพิทักษ์    ประจ ากองจัดการ 
9. นายพยงศ์  ศิลา     ประจ ากองจัดการ 
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ผู้พิจารณาบทความและผู้ประเมินบทความ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  ศิริไกร  
(คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) 
 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์     
(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง)  
 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ไวส ารวจ 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น) 

 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์ 
(สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์ 
(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 

 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  หนูสอน 
(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช   ส าราญจิตต์ 
(ข้าราชการบ านาญ, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง 
(ประธานหลูกสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์) 
 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ  ณ น่าน 
           (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 
 

11. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  ทองเฝือ 
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร 
(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี) 

 

13. รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. ศิริพงษ์  เศาภายน 
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร  กุณฑลบุตร 
(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี) 
 
 



   การประชุมวิชาการระดับชาติ “อาเซียนบนเส้นทางของประชาคม (ASEAN on the Path of Community)” 
 

7 
 

ผู้พิจารณาบทความและผู้ประเมินบทความ (ต่อ) 
 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร  สุริยาศศิน 
           (นักวิชาการอิสระ) 
 

16. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส 
   (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) 
 

17. รองศาสตราจารย์อนงค์นุช  เทียนทอง 
   (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 

18. รองศาสตราจารย์การุณย์ลักษณ์  พหลโยธิน 
 (อาจารย์บัณฑิตพิเศษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ 
(คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ 
 (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  นุชเปี่ยม 
(ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี  ไชยพินิจ 
 (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  สกลเกียรติ 
 (อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ขุนทอง 
(คณบดีคณะการจัดการธุรกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 

 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทณรงค์  จัตุรัส 
 (คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 

 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชรัตน์  เตชะไตรศักดิ์ 
           (ข้าราชการบ านาญ) 
 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  รักชาติเจริญ 
(คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา  ลาภะวัฒนาพันธ์ 
(คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)  
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ผู้พิจารณาบทความและผู้ประเมินบทความ (ต่อ) 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม 
 (คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา  ชัยเสถียรทรัพย์ 
(กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดีเอชแอลซัพพลายเชน 
(ประเทศไทย) จ ากัด) 

 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ 
(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์ 
(คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร  ศรีจ าปา 
(คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี 
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พิมพวง 
(คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) 

 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ  บิลมาโนช 
(คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  จุลวงศ์ 
(คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ 
(คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์) 

 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ 
          (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
 

40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์  สิราริยกุล 
(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวภา งามประมวญ 
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
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ผู้พิจารณาบทความและผู้ประเมินบทความ (ต่อ) 

42. อาจารย์ ดร.วุฒิพล  วุฒิวรพงศ์ 
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

43. อาจารย์ ดร.เกรียงชัย  ปึงประวัติ 
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

44. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เมฆแสงสวย 
(คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 

45. อาจารย์ ดร.ศิริมา  ทองสว่าง 
(รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 
 

46. อาจารย์ ดร.สุทธิภา  วงศ์ยะลา 
  (คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 
  

47. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  บริบูรณ์ 
(คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

 

48. อาจารย์ ดร.นรพล  จินันท์เดช 
          (คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
 

49. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พรหมเวค 
(คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

50. อาจารย์ ดร.อุษา  บุญถือ 
(คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

 

51. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  มีสัณฐาน 
(คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

52. อาจารย์ ดร.พศวัจน์  กนกนาค 
           (ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา) 
 
 
 
 
 
 


