โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
1. อ.อัศวพร แสงอรุ ณเลิศ
พร้อมด้วย ...
1.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
2.อ.มินตรา ปริ ปุณณะ
3.อ.รัตนาวดี ปาแปง
4.อ.ปรี ยานุช วิไลวิทย์
5.อ.ณัฐกานต์ เส้งชื่น
6.อ.อธิษฐาน งามกิจวัตร
7.อ.วศิน สุ ขสมบูรณ์วงศ์
8.อ.วิสิฏฐา แรงเขตรการ
9.อ.สุ กญั ญา ปานทอง

เรื่อง
วัน/สถานที่
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
วันที่ 16-18 ก.ค. 57
พัฒนาทักษะการวิจยั และสร้าง ณ โรงแรมโกลเด้นบีช
นวัตกรรมสาหรับการสอน
จ.เพชรบุรี
ภาษา

สิ่ งทีไ่ ด้
-การเรี ยนรู้ศตวรรษที่ 21 เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสรับรู ้ เพิ่มความรู ้และ
ประสบการณ์อย่างทัว่ ถึง ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละคนให้มากที่สุด โดยไม่
มีขอ้ จากัดเรื่ องเวลาและสถานที่ รวมถึงการ
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนใช้ทกั ษะในการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(ICT) ทาให้เกิดการแพร่ กระจายของ
ความรู ้ที่มากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และ
สื่ อสารกันง่ายขึ้น ดังนั้นปั ญหาเรื่ องจานวน
อาจารย์ผสู้ อน/ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะไม่
เพียงพอต่อจานวนผูเ้ รี ยนจึงไม่ใช่อุปสรรค
อีกต่อไป เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารจะมีบทบาท
มากขึ้น และเปิ ดโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองที่เด่นชัดขึ้น

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-จากปัจจัยการเรี ยนรู้และความรู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทาให้ครู หรื อ
อาจารย์ตอ้ งปรับตัวในการถ่ายทอด
ความรู ้ เพื่อให้ได้ผลผลิตทั้งในด้าน
ความรู้และบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
ต้องมีการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ตรวจสอบคุณภาพและ
คุณค่าของความรู ้ที่จะถ่ายทอดเพื่อ
ต่อยอดให้ผเู ้ รี ยนตามความ
เหมาะสม ทั้งเนื้อหาความรู ้
(cognitive) วิธีปฏิบตั ิหรื อ
ความสามารถในการใช้(skills) และ
เจตคติ เพื่อสร้างผูเ้ รี ยนให้รู้จกั คิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และพัฒนา
ตนเองให้ศึกษาและเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
2. อ.ณริ ศรา พฤกษะวัน

เรื่อง
ร่ วมกิจกรรมเปิ ดพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน

วัน/สถานที่
วันที่ 10 ส.ค. 58
ณ โรงเรี ยนหนองแม่แตง
(ธรรมศาสตร์อาสา)

สิ่ งทีไ่ ด้
-ร่ วมพิธีเปิ ดพิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านของ
โรงเรี ยนหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)
-ร่ วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของโรงเรี ยน ชาวบ้าน และ
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
-ร่ วมเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-งานพิพิธภัณฑ์มีความรู้ความสาคัญ
ยิง่ ต่อการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนจะไม่ลืมรากเหง้า
วัฒนธรรมของตน ไม่หลงไปกับ
กระแสสมัยใหม่โดยขาดความยั้งคิด
และยังรู ้คุณค่าของบรรพบุรุษตน

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
3.

ชื่อ-สกุล
ดร.กัมปนาท วงษ์วฒั นพงษ์
พร้อมด้วย..
1.ดร.วงศกร เจียมเผ่า
2.ดร.โชติ บดีรัฐ
3.ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
4.อ.นภัส จันทรวรชาต
5.อ.จุฑาทิป ประดิพนั ธ์นฤมล
6.อ.รสสุ คนธ์ ประดิษฐ์

เรื่อง
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัน/สถานที่
วันที่ 1-3 ก.ย. 58
ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริ หารศาสตร์

สิ่ งทีไ่ ด้
-จากงานวิชาการสัมมนาในครั้งนี้ แน่นอน
ว่าสิ่ งที่ได้รับคงเป็ นความรู ้ความเข้าใจใน
มิติใหม่ๆ ซึ่ งสัมผัสโดยตรงจากภาพ เสี ยง
เนื้อหา และผูบ้ รรยายที่มีความเข้มข้นทาง
วิชาการ และวิชาชีวติ ที่เล่าผ่าน
ประสบการณ์ และอดีตอันเคียวเข็ญทาให้
เห็นภาพได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ซึ่ งโดยวันนี้
ผูเ้ ขียนประทับใจและได้อะไรใหม่ๆ
เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ในเชิงลึก โดย
ผนึกหลักการความสัมพันธ์ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลงตัว ถือได้วา่
เป็ นวันครบรอบ 60 ปี ที่ NIDA จัดได้
สมศักดิ์ศรี และประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์
ปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ในการรับรู้และสร้างความ
ตระหนักต่อทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดการ
กระจายได้อย่างลงตัวและเป็ นธรรม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-จากสิ่ งที่รับและเกิดความสาเหนียกใน
จิตใจของผูเ้ ขียนในครั้งนี้ เป็ นอะไรที่ทราบ
ซึ่ งและตรึ งใจเป็ นอย่างมาก เพราะจากสิ่ งที่
พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ และ ดร.สุ เมธ
ตันติเวชกุล ได้กล่าวมานั้นถือได้วา่ กินใจ
ผูร้ ับฟังทั้งหลายเป็ นอย่างสู ง อันแสดงถึง
ความรู ้สึกและความจริ งใจที่มีต่อสังคมไทย
ที่ทุกวันนี้จะต้องสู ้กบั คนพาล คนเห็นแก่
ตัว และประพฤติมิชอบอันจะก่อให้เกิดการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ท่านกล่าวว่าเป็ น
เนื้อร้ายของสังคมไทยที่ตอ้ งตัดทิ้งให้สูญ
สิ้ น
-โดยเน้นให้คนรู้จกั พอ มีนิสัยใจคอที่ดีงาม
และอาศัยทั้งความรู ้และคุณธรรมจริ ยธรรม
เป็ นรากฐานของการพัฒนา ที่จะนาพามา
ซึ่ งความสุ ข ความร่ มเย็น และเห็น
ประโยชน์ต่อส่ วนร่ วมเป็ นสาคัญ

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
4. ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ

เรื่อง
บริ การวิชาการ

วัน/สถานที่
สิ่ งทีไ่ ด้
วันที่ 10-27 มิ.ย. 58
-บริ การวิชาการ โดยได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ณ มหาวิทยาลัยแห่ งชาติลาว ร่ วมกันในรายวิชาสังคมวิทยากับการ
ประเทศลาว
พัฒนา โดยเป็ นการสอนร่ วมกับอาจารย์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และได้ทา
กิจกรรมร่ วมกันในการศึกษาชนเผ่าใน
ประเทศลาว

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-จากการไปบริ การวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเรี ยน
การสอนสามารถเอามาปรับใช้ใน
รายวิชา วิจยั ของสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็ นการทาวิจยั ไป
ควบคู่กบั การฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ จึงจะได้มาซึ่งการทาวิจยั
ชุมชน

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
6. อ.พึงรัก ริ ยะขัน

เรื่อง
ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจยั
แห่งชาติ(วช.) 2015

วัน/สถานที่
วันที่ 18-19 ส.ค. 58
ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
กรุ งเทพฯ

สิ่ งทีไ่ ด้
-สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ได้ดาเนินการจัดนิทรรศการ
ผลงานวิจยั “วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืน”
1.มีการนาเสนอผลงานของนักวิจยั
2.มีการให้ความรู้ทางด้านงานวิจยั สาหรับ
นักวิจยั รุ่ นใหม่
3.มีนิทรรศการของงานวิจยั ของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-ในการเข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้
สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
1.มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่สอน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
2.เพื่อนาความรู้ที่ได้จากงานวิจยั
สามารถนามาทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
และประยุกต์ใช้ในรายวิชา วิจยั
3.สามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดให้แก่คณาจารย์ในสาขา
ทราบ และสามารถเป็ นที่ปรึ กษา
ด้านวิจยั ให้แก่อาจารย์นอ้ งใหม่ได้

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
7. อ.ปฐมพงษ์ สุ ขเล็ก
พร้อมด้วย…
1.ดร.ขวัญชนก นัยเจริ ญ

เรื่อง
ประชุมทางวิชาการนเรศวร
วิจยั ครั้งที่ 10

วัน/สถานที่
วันที่ 22 ก.ค. 57
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่ งทีไ่ ด้
-โครงการประชุมวิชาการที่เข้าร่ วมนี้ เป็ นเวที
ที่นาเสนอผลงานทางวิชาการในหลากหลาย
สาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์ มนุ ษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรื อ ด้านการสาธารณสุ ข
ยกตัวอย่างการเสวนาที่เข้าร่ วม เช่น เรื่ องใน
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในมุมมอง
นักวิจยั ที่สามารถนาศาสตร์ ต่างๆ มาศึกษา
หรื อทาหัวข้อวิจยั ได้โดยไม่ปิดกั้นเฉพาะสาขา
ประวัติศาสตร์ แต่ยงั สามารถบูรณาการกับ
สาขาภาษาด้านคติชน ด้านคอมพิวเตอร์ หรื อ
ด้านบริ หารเข้ามาวิเคราะห์ได้เปรี ยบได้
เหมือนกับการนาแว่นใหม่มาดูสิ่งเดิม เพื่อให้
เกิดผลผลิตหรื อคาตอบที่น่าสนใจแปลกใหม่
ไปกว่าเดิม อาทิ การทหารสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ความสัมพันธ์ของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชกับบุเรงนอง หรื ออาหารใน
การออกทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-การร่ วมประชุมทางวิชาการถือว่า
เป็ นประโยชน์อย่างยัง่ ยืนของ
บุคลากร เพราะเป็ นการเปิ ดโลก
ทัศน์ให้เห็นการวิจยั ในรู ปแบบและ
ประเด็นต่างๆ ในศาสตร์ ของตนเอง
อีกทั้งยังเป็ นการสร้างเครื อข่ายทาง
ร่ วมมือทางวิชาการกับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จึงเป็ นการพัฒนา
ตนเอง และตื่นตัวในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการมากขึ้น ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชา คณะวิชา
และมหาวิทยาลัยต่อไป

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
8. อ.กฤษณา ชาญณรงค์
พร้อมด้วย...
1.อ.ภัครพล แสงเงิน
2.อ.ธีรพัฒน์ พูลทอง
3.อ.รัตนาวดี ปาแปง

เรื่อง
วัน/สถานที่
ประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น วันที่ 29-30 ส.ค. 58
คติชนวิทยา “ปาริ ชาตผลิบาน” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สิ่ งทีไ่ ด้
หัวข้อในการประชุมวิชาการ ปาฐกถา
“Pleroma” โดย ศ พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตกา
กร ในแนวคิดการพัฒนาการเรี ยนรู้ให้
สู งขึ้น โดยพัฒนาจิต
-การสื่ อสารระหว่างมิติ แหล่งที่มาของการ
คลายปมปริ ศนาในเทพปกรณัม โดย ผศ.
ดร.บารมี บุญทรง ได้ความรู ้เกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
-นอกจากนี้ยงั ได้รับความรู ้ทางคติชนวิทยา
ในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ เช่น
อินโดนีเซีย ที่ศึกษาความเหมือนคล้ายของ
ครุ ฑในอินโดนีเซี ยกับไทย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-เป็ นโอกาสอันดี ที่ได้รับความรู้จาก
ปูชนียบุคคลทางคติชนวิทยา คือ ศ.
พิเศษ ดร.กิ่งแก้ว อัตกากร และ รศ.
ดร.ประจักษ์ สายแสง และเปิ ดโลก
ทัศน์ ในมุมมองต่างประเทศ
-เสนอให้มีการสนับสนุน หรื อมี
งบประมาณในการจัดและพา
นักศึกษาของ ม.ราชภัฏพิบูล
สงคราม เข้าร่ วมกิจกรรมในรู ปแบบ
ดังกล่าว

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
9. ดร.สุ ชาดา เจียพงษ์
พร้อมด้วย...
1.ดร.ขวัญชนก นัยเจริ ญ
2.อ.เมศิณี ภัทรมุทธา
3.อ.รัตนาวดี ปาแปง

เรื่อง
วัน/สถานที่
สัมมนาการเรี ยนการสอน
วันที่ 28-29 ก.ค. 58
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา: เขา ม.มหิดลศาลายา
เรี ยนเขาสอนกันอย่างไร
จ.นครปฐม

สิ่ งทีไ่ ด้
-การเรี ยนการสอนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา : เขาเรี ยนเขาสอนกัน
อย่างไร ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยส่ วน
ทะเลแก้วโดยใช้รถส่ วนตัว และถึงที่พกั
เวลา 17.34 น. ในวันที่ 29 ก.ค. ออกจากที่
พัก เวลา 05.00 น. ถึง ม.มหิดลศาลายา จ.
นครปฐม เข้าสัมมนาและเดินทางกลับ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-การเรี ยนการสอนต้องให้
ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนเน้นที่ทกั ษะ
การอ่านและการคิดวิเคราะห์
ตลอดจนรู ปแบบการสอนที่บูรณา
การทักษะ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์
การคิดหาจากประสบการณ์จริ ง มี
ผลต่อการปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอนในภาคเรี ยนที่ 1/58 โดยจะ
ปรับปรุ ง มคอ.3 ที่เน้นกิจกรรมใน
ชั้นเรี ยนฝึ กคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
9. ดร.สุ ชาดา เจียพงษ์
พร้อมด้วย...
1.ดร.ขวัญชนก นัยเจริ ญ
2.อ.เมศิณี ภัทรมุทธา
3.อ.รัตนาวดี ปาแปง

เรื่อง
วัน/สถานที่
สัมมนาการเรี ยนการสอน
วันที่ 28-29 ก.ค. 58
ภาษาไทยระดับอุดมศึกษา: เขา ม.มหิดลศาลายา
เรี ยนเขาสอนกันอย่างไร
จ.นครปฐม

สิ่ งทีไ่ ด้
-การเรี ยนการสอนภาษาไทย
ระดับอุดมศึกษา : เขาเรี ยนเขาสอนกัน
อย่างไร ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยส่ วน
ทะเลแก้วโดยใช้รถส่ วนตัว และถึงที่พกั
เวลา 17.34 น. ในวันที่ 29 ก.ค. ออกจากที่
พัก เวลา 05.00 น. ถึง ม.มหิดลศาลายา จ.
นครปฐม เข้าสัมมนาและเดินทางกลับ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-การเรี ยนการสอนต้องให้
ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนเน้นที่ทกั ษะ
การอ่านและการคิดวิเคราะห์
ตลอดจนรู ปแบบการสอนที่บูรณา
การทักษะ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์
การคิดหาจากประสบการณ์จริ ง มี
ผลต่อการปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอนในภาคเรี ยนที่ 1/58 โดยจะ
ปรับปรุ ง มคอ.3 ที่เน้นกิจกรรมใน
ชั้นเรี ยนฝึ กคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
10. อ.กานต์ กานต์พรรณพงศ์

เรื่อง
ประชุม นาเสนอผลงานวิจยั
การประชุม International
Symposium on Business and
Social Sciences

วัน/สถานที่
วันที่ 19-25 ก.ค. 58
ณ Sapporo Japan

สิ่ งทีไ่ ด้
-การประชุมครั้งนี้เป็ นการเปิ ดเวทีให้แก่
นักวิจยั ทัว่ โลก ได้นาเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจยั วิชาการ องค์ความรู้และ
นวัตกรรมเกี่ยวกับด้าน Business and
Social Sciences โดยมีนกั วิชาการและ
อาจารย์จากทัว่ โลก ได้มาเข้าร่ วมในการไป
ครั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ และ
นาเสนอผลงานวิจยั ของตนเองทาให้เกิด
ประสบการณ์ ความรู้ และ connection
ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ มากขึ้น และทา
ให้ต่างประเทศได้รู้จกั กับ มรพส. ในเวที
นานาชาติ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-สิ่ งที่ได้รับมาในแง่ของเนื้ อหา
วิชาการ ควรนามาปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนและเนื้ อหาวิชา ให้มีความ
สอดคล้อง เปิ ดมุมมองใหม่ในระดับ
สากลมากขึ้น การพัฒนางานท้องถิ่น
สู่ ระดับนานาชาติ และการพัฒนาใน
เรื่ องของ workshop ทางวิชาการ ที่
พัฒนางานวิจยั และความสามารถ
ของนักศึกษาและบุคลากรในสาขา
คณะและมหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
11. ดร.อรุ ณี กาสยานนท์
พร้อมด้วย...
1.อ.กานต์ กานต์พรรณพงศ์

เรื่อง
วัน/สถานที่
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนานัก วันที่ 10 ก.ค. 57
รัฐศาสตร์ สู่นกั วิจยั ท้องถิ่น
ณ เทศบาลนครเมือง
พิษณุโลก

สิ่ งทีไ่ ด้
-ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางเทศบาลนคร
เมืองพิษณุโลก ได้บรรยายเกี่ยวกับบริ หาร
ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของ
พิษณุ โลก โครงการต่างๆ ที่รองรับความ...
ในการเข้าสู่ อาเซี ยนในอนาคต
-นอกจากนี้ยงั ได้ไปดูการจัดการขยะใน
พื้นที่ชุมชนสระสองแคว ในการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมและรายได้ให้แก่ชุมชนจัดการ
ตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้ทาให้
นักศึกษาได้ความรู ้เกี่ยวกับ
พิษณุโลก ประโยชน์ในเรื่ องการ
ศึกษาวิจยั ท้องถิ่น ซึ่ งสามารถบูรณา
การกับการเรี ยนการสอนในอนาคต
ได้ ต่อไป และวิธีการสร้างรายได้
จากขยะ ซึ่ งช่วยให้นกั ศึกษามี
จิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม
ในเวลาเดียวกัน

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
12. ดร.อรุ ณี กาสยานนท์
พร้อมด้วย...
1.อ.กานต์ กานต์พรรณพงศ์

บริ การวิชาการ โครงการศึกษา วันที่ 10 ก.ค. 57
ประชาธิ ปไตยท้องถิ่น
ณ ต.บ้านกร่ าง อ.เมือง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
จ.พิษณุโลก

-จากการบริ การวิชาการลงพื้นที่เทศบาล
พิษณุโลก และชุมชนสระสองห้องเป็ น
ประเด็นการบริ หารจัดการขยะของเทศบาล
ในชุมชนดังกล่าว มีกระบวนการเป็ นการมี
ส่ วนร่ วมของชาวบ้านและนักศึกษา ร่ วม
เสนอแนวทางแก้ไขและศึกษาแนวทาง
ร่ วมกัน

-ประโยชน์ที่ได้คือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ของนักศึกษารัฐศาสตร์ และ
บูรณาการกับการเรี ยนการสอนของ
หลักสู ตรฯ และฝึ กฝนให้นกั ศึกษามี
การบริ การวิชาการให้ชุมชนด้วย

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
13. ดร.อรุ ณี กาสยานนท์
พร้อมด้วย...
1.อ.กานต์ กานต์พรรณพงศ์

เรื่อง
วัน/สถานที่
บริ การวิชาการ โครงการศึกษา วันที่ 17 ก.ค. 57
ประชาธิ ปไตยท้องถิ่น
ณ องค์การบริ หารส่ วน
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ตาบลบ้านกร่ าง

สิ่ งทีไ่ ด้
-การไปดาเนินโครงการศึกษา
ประชาธิ ปไตยท้องถิ่นสาขารัฐศาสตร์ ใน
ครั้งนี้ได้ทาในลักษณะของการบริ การ
วิชาการให้แก่ชุมชนตาบลบ้านกร่ างโดย
การจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกับผูน้ าชุมชน อบต. อสม. และตัวแทน
ชาวบ้านในพื้นที่ ในการศึกษาสภาพปั ญหา
ของพื้นที่และศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาในพื้นที่ชุมชน เพื่อเสนอเป็ น
แนวทางในการจัดทาแผนของชุมชน
ท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-สิ่ งที่ได้จากการดาเนินโครงการใน
ครั้งนี้เป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา ในการเป็ น
ผูน้ าชุมชนและพัฒนาสังคมท้องถิ่น
และเป็ นการปูพ้นื ฐานด้านการวิจยั
ทางรัฐศาสตร์ และการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนามในพื้นที่ชุมชน อันส่ ง
ผลประโยชน์ต่อด้านการพัฒนา
งานวิจยั ท้องถิ่นและการบริ การ
ชุมชนวิชาการ แก่ทอ้ งถิ่นของสาขา
และคณะต่อไป

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
14. อ.ธุวพล ทองอินทราช

เรื่อง
วัน/สถานที่
นักวิจยั รัฐศาสตร์ กบั การพัฒนา วันที่ 3-7 ส.ค. 58
ท้องถิ่น
ณ ทศบาลตาบลพลายชุม
พล

สิ่ งทีไ่ ด้
-การไปราชการครั้งนี้ เก็บข้อมูลวิจยั รอง
สุ ดท้าย เพื่อรวบรวมจัดทารายงานวิจยั ให้
แล้วเสร็ จภายในเดือนสิ งหาคม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-การลงพื้นที่วจิ ยั ร่ วมกับนักศึกษา
ช่วยให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และ
บูรณาการกับวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
รัฐศาสตร์ได้

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ที่
ชื่อ-สกุล
15. อ.อเนก สุ ขดี
พร้อมด้วย...
1.อ.ธุวพล ทองอินทรราช

เรื่อง
วัน/สถานที่
-ลงพื้นที่วจิ ยั ตามโครงการ
วันที่ 6-10,13-17,20-23,27นักวิจยั รัฐศาสตร์ กบั การพัฒนา 29,30-31 ก.ค. 58
ท้องถิ่น
ณ เทศบาลตาบลพลายชุม
พล จ.พิษณุโลก

สิ่ งทีไ่ ด้
-การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
ของสาขารัฐศาสตร์ โดยสนับสนุนให้
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการวิจยั ทั้ง
สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล และศึกษาบริ บทของ
พื้นที่ เพื่อศึกษาและจัดทารายงานวิจยั
ต่อไป

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
-เป็ นการบูรการกับโครงการและ
การเรี ยนการสอนของหลักฐาน คือ
วิชาระเบียบวิธีวจิ ยั รัฐศาสตร์ ของ
นักศึกษาปี 3 เทอม 2 ปูพ้นื ฐานวิจยั
และเสริ มสร้างให้นกั ศึกษาเกิด
ประสบการณ์ในการวิจยั

