
สรุปรายงานการสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  
กรณีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่
เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยตระหนักถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านรัฐศาสตร์ พร้อมกับการเสริมประสบการณ์ด้านการเมืองการปกครองทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
และระดับท้องถิ่น และจ าเป็นต้องตอบสนองนโยบายด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงและมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งโจทย์ในการบริหารมาตรฐานหลักสูตร ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้เรียน ผู้สอน 
และผู้ใช้บัณฑิต 
  จากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลาตลอด 37 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ด าเนินงาน
ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเริ่มจากการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใช้ผู้สอนเป็นตัวตั้งในการออกแบบการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ
ทางไกล ที่ขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่เป็นผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ 
เพ่ือน าไปใช้ในการสอบ และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามค าสั่ง ที่เน้นสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่ง
เป็นเพียงการด าเนินการเพียงแนวทางเดียวส าหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพียงผ่านสื่อหลัก ไม่เพียงพอต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับผู้ที่จะมีการพัฒนางานวิชาการในระดับ
บัณฑิตศึกษา และด้วยข้อจ ากัดเรื่องระบบการศึกษาทางไกลที่ไม่มีชั้นเรียน ท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียน
การสอนที่เลี่ยงรูปแบบการมีชั้นเรียนแบบประจ า เป็นการจัดให้มีการสัมมนาประจ าชุดวิชา ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารชุดวิชามอบหมาย และก่อนจะส าเร็จ
การศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาทุกคนที่จะส าเร็จการศึกษาต้องเข้ารับการอบรม
เข้มเสริมประสบการวิชาชีพรัฐศาสตร์ โดยในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ใช้ชื่อชุดวิชาว่า การอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใช้ชื่อชุดวิชาว่า สัมมนาเข้มเสริม
ประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ โดยการจัดการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่ใกล้
จะส าเร็จการศึกษาได้มีประสบการณ์ส าหรับนักรัฐศาสตร์ที่จะน าความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งรูปแบบการจัดการอบรมจะก าหนดให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งในเชิงวิชาการที่ใช้รูปแบบการ
เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านในเชิงของสหวิทยาการที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐศาสตร์ทั้ง
ด้านการเมืองการปกครองและการเมืองการปกครองท้องถิ่น ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จัดให้มีการศึกษา
ดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่จ ากัดงบประมาณให้ท าการศึกษาดู
งานได้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยให้เดินทางไปเช้า-เย็นกลับได้ ไม่ให้มีการค้างคืน  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ที่เป็นประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์กว้างขวางมากขึ้น จากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
ไร้พรมแดน การจ ากัดพ้ืนที่คือการจ ากัดขอบเขตของความรู้ให้แคบลง ดังนั้น จึ งได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ือส่งเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย  



ธรรมาธิราช ขอจัดให้มีการศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษาที่จะเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสาขาฯ และนักศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างเอง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา 
 ที่กล่าวมาข้างต้น คือที่มาของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมี 
ส่วนร่วม ซึ่งสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ด าเนินการในชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ฯ ทั้งในระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก และไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาการอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์เท่านั้น สาขาฯ ยังเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนในชุดวิชาดังกล่าว แต่
สนใจเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ได้เข้าร่วมโครงการด้วย และขออนุมัติให้เก็บประสบการณ์ดังกล่าวไว้ใช้ส าหรับ
การประเมินผลชุดวิชาการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ เมื่อถึงเวลาที่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
ดังกล่าว โดยนักศึกษาไม่จ าเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในภาคการศึกษานั้น  
 การด าเนินการดังกล่าว ถือเป็นนวัตกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ในการริเริ่มรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ถึงแม้จะเป็นเพียงชุดวิชาที่ไม่มีการนับค่าหน่วยกิตก็ตาม แต่
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนต่างให้ความเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างม าก 
เนื่องจากการศึกษาดูงานในสถานที่ราชการหรือหน่วยงานบางแห่ง หากไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ บุคคลธรรมดาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่นั้น ๆ ได้ง่าย ๆ  
 ส าหรับการน าวิธีการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เกิดจากความคิดของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรรุ่นก่อน ที่มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานการศึกษาและสถาบันจัดการฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ อย่างเช่น สถาบันฝึกอบรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Local Government 
Official Development Institute) มหาวิทยาลัยยอเซ (Yonsei University) มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน 
มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น หรือแม้แต่พันธมิตรอย่างสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (CLAIR) ประจ าประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ
คณาจารย์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เคยน านักศึกษากลุ่มหนึ่งไปศึกษาดูงาน และใช้
ชีวิต ณ ประเทศสิงคโปร์มาแล้ว  และในหลายปีก่อน คณาจารย์ได้น านักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ เมือง
มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา เป็นต้น 
 

     
ภาพการศึกษาดูงาน ณ พรรค NLD สาขาเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา 



 

 
 

ภาพการจัดการอบรมและศึกษาดูงาน ณ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (CLAIR) ประจ าประเทศสิงคโปร์ 

 
 ในการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ สาขาวิชารัฐศาสตร์จะเน้นให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินการในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การด ารงชีพ และการศึกษาชีวิตในต่างแดน โดย
สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่มีการจัดจ้างบริษัทน าเที่ยวในการอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักศึกษา สาขาฯ จะ
จัดการเรื่องบัตรโดยสาร และท่ีพักให้ ดังนั้น เมื่อถึงเวลาเดินทางแล้วนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบดูแลตัวเอง ซึ่ง
สาขาวิชาฯ จะมีเจ้าหน้าที่และคณาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาเมื่อเกิดเหตุจ าเป็นเท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรมจะได้รับทั้งความรู้ในเชิงวิชาการ และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่จ าเป็นที่สามารถน าไปใช้ได้ หากจะต้อง
เดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเอง 
 
 จากการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ด าเนินการ คือการน านักศึกษา
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก รวมทั้งคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไปอบรมและศึกษาดูงาน ณ 
สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤสจิกายน 2561 โดยสาขาฯ ได้ด าเนินการและมีการประสานงาน
ดังนี้ 
 ในขั้นแรก สาขาฯ ได้มีการหารือในที่ปประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ และเสนอเรื่องขออนุมติต่อไปยัง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือขอจัดการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์



มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ณ ต่างประเทศ โดยนักศึกษาเป็นรับผิดชอบค่าใช้เอง เนื่องจากระเบียบของ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีรองรับการด าเนินการดังกล่าว 
 ขั้นที่สอง สาขาฯ ได้ประสานและแจ้งยืนยันการขอให้หน่วยงานสถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่นแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (LOGODI) รับจัดการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะฯ ในวันที่ก าหนด และก าหนดหัวข้อ
การอบรมที่ต้องการให้ทางสถาบันทราบเพ่ือจัดวิทยากรและประสานสถานที่ดูงาน 

ขั้นที่สาม สาขาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกได้แจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยรับจ านวนจ ากัด และก าหนดวันที่ชัดเจนในการเปิด-ปิดรับสมัคร เพ่ือการจอง
บัตรโดยสารและที่พัก ส าหรับส่งข้อมูลในกับเจ้าหน้าที่ LOGODI รวมถึงประสานเรื่องค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน 

ขั้นที่สี่ สาขาฯ ด าเนินการจัดซื้อบัตรโดยสาร โดยใช้สายการบินราคาประหยัด เพ่ือให้นักศึกษาเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

ขั้นที่ห้า แจ้งก าหนดการเดินทาง และก่อนการเดินทางจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
เตรียมตัวการเดินทางและการปฏิบัติตนเพื่อเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล ผู้ริเริ่มโครงการน านักศึกษาไปอบรมและศึกษาดูงาน  

ณ ต่างประเทศ บรรยายเรื่องสภาพทั่วไปของสาธารณรัฐเกาหลี และการเตรียมตัวในการศึกษาดูงาน 

 
คณะเดินทางถึงสาธารณัฐเกาหลีในเวลา 08.00 น. และสถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่นฯ น ารถบัสมารับคณะฯ เพื่อเข้ารับ

การอบรมและศึกษาดูงาน และเดนิทางสู่สถาบันฯ ณ เมือง โจวลาบคุ-โด (Jeollabuk-do)  
ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง จากสนามกรุงโซล 



 ก าหนดการอบรมส าหรับผู้เข้ารับการอบรในครั้งนี้ มีดังนี้ 
 

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561     แต่งกายชุดสุภาพ    (ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหารชั้น 6) 
13.00 – 13.45  น. - กล่าวเปิดการอบรม  

- ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ รู้จักโครงการวิทยาลัยการเมือง 
โดย  รศ.ดร.ยุทธพร  อิสรชัย / อ.ดร.ขจรศักดิ์  สิทธิ 

13.45 – 15.30 น. - การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “การพัฒนาประชาธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลี” 
- การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม ณ ต่างประเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล 

15.30 – 16.15 น. ซัก-ถาม นัดหมายการเดินทาง  
16.30 – 19.00 น. - ผู้อบรมกลับที่พักเพ่ือเตรียมตัวเดินทาง หรือใช้ห้องรับรองที่ มสธ. 
19.30 น. เดินทางจาก มสธ. ไปสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีผู้อบรมที่ใช้สถานที่ มสธ. 
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเจจูแอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ 

ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F1 – F12 (อยู่ระหว่างประตู 3 และ 4) 
ชุดล าลองแบบสุภาพ 

21.45 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ 
 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี - LOGODI 
01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

สายการบิน JEJUAIR เที่ยวบินที่ 7C2204 
08.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (แซนวิช บนรถ) 

ล้างหน้า-แปรงฟัน ก่อนออกจากสนามบิน 
09.00 – 12.30 น. เดินทางไป สถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่น (LOGODI)  

พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ (แซนวิช) 
12.30 น. รับประทาน อาหารกลางวัน  
14.00 น. เดินทางถึงสถาบันฝึกอบรมฯ กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการอบรม 

ณ ห้องประชุมชั้น 3  (แต่งชุดสุภาพ เสื้อขาว เสื้อสูท สามารถเปลี่ยนชุดได้ที่สถาบันฯ) 
15.00 – 18.00 น. บรรยายเรื่อง Elections and People Politics in the Republic of Korea  

วิทยากร : Director. Kim Su Yeon  (National Election Commission) 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม 

โดย  ประธานสถาบันพัฒนาข้าราชการท้องถิ่น (the President of LOGODI) 
20.00 น. เข้าท่ีพัก Mokmingwan (Dorm), LOGODI 

 

 



วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561       บรรยาย ณ LOGODI  (แต่งกายผ้าไทย ตามความสมัครใจ หรือชุดสุภาพ) 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  Cafeteria, B1 : LOGODI 
08.30 น. Home room  
09.30 – 12.30 น. บรรยายเรื่อง Korean Local Politics and its involvement in National Political 

Development and Urbanization 
วิทยากร : Prof. Choe Chang Soo (Cyber Hankook University) ห้องประชุมชั้น 3 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารสถาบันฯ 
13.30 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง The History of Korean Politics 

วิทยากร : Prof. Shin Jae Hyuk  (Korea University) 
15.30 – 16.15 น.  สรุปการอบรม และประเด็นความรู้ที่ได้รับ 
16.30 -  18.00 น. ศึกษาดูงานเมืองมรดกโลก จอนจู (Jeon-ju City Tour) Traditional village with 

roof-tiled houses 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น  

(Bibimbob & Tttokgalbi (mixed rice and minced pork patty) 
 

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  LOGODI – มหานครโซล – PSPD – โซลทาวเวอร์  (แต่งกายสุภาพ) 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของสถาบันฯ 
09.00 – 12.30 น. เดินทางสู่มหานครโซล  ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  Samgyetang (Chicken soup) 
14.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน ณ องค์กรภาคประชาชน People Solidarity for Participatory 

Democracy (PSPD) วิทยากร : Prof. Narisara Traiboot  
16.00 – 16.30 น. สรุปและอภิปรายผลการศึกษาดูงาน (บนรถระหว่างการเดินทางไปหอคอยโซล) 
16.30 น. ศึกษาดูงาน การวางผังเมืองของมหานครโซล ณ โซลทาวเวอร์ 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น Pork Cutlet  และเข้าที่พัก President Hotel 

 

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  Panmunjeom Tour : JSA Tour - Yonsei University – ตลาดเมียงดง   
                                          (แต่งกายสุภาพและป้องกันอากาศหนาว) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.50 น. เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก  
09.50 น. ศึกษาดูงาน หมู่บ้านปันมุนจอม (Panmunjeom Tour : JSA Tour) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ภายในหมู่บ้านปันมุนจอม 
14.30 – 15.00 น. เดินทางกลับโซล  
15.00 น. เข้าพบคณะผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอนเซ   

Prof. M.Jae Moon 



17.00 น. รับประทานอาหารเย็น  Grilled Fish  
พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561  Check-out - Incehon Free Economic Zone – สนามบินอินชอน – กรุงเทพมหานคร 
                                           (แต่งกายปกติป้องกันอากาศหนาว) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.30 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางสนามบิน 
10.00 – 13.00 น. ศึกษาดูงาน เมืองใหม่ชองโด (เขตเศรษฐกิจพิเศษ) กับปกครองรูปแบบพิเศษ   

(Incehon Free Economic Zone) 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองชองโด 
14.00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน 
19.30 น. เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติอินชอน 
23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
 จะเห็นได้ว่า ก าหนดการท่ีแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ จะมีรายละเอียดที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันส าหรับในเรื่องพิธีการ และเพ่ือการนัดหมาย
เวลาที่พร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ จะท าให้สะดวกในการบริหารและจัดการ และลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการอบรมที่ให้ได้ประโยชน์แก่ทั้งผู้เรียนในเชิงวิชาการและประสบการณ์ จ าเป็น
จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ประกอบกับการประสานงานที่เป็นระบบ ความร่วมมือกันของคน
ในหน่วยงาน การสร้างความสัมพันธ์กับองคืกรเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับโลกการศึกษาในอนาคต ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา 
คณาจารย์ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง ไม่อยู่กับที่ ดังนั้น การ
น าพาองค์กรให้อยู่รอดในสภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ และลงมือปฏิบัติอย่าง
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและหน่วยงาน  
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ อาจไม่ใช่หน่วยงานแรกที่ด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ 
หลายสถาบันที่มีการเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและจูงใจให้เข้าร่วมศึกษาดูงานในลักษณะนี้ อย่างเช่น 
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยการให้ทุนใน
การเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยเฉพาะในระดับปริญญาเอก มีการให้ทุนคนละ 20,000 บาท โดยไม่จ ากัดว่า จะ
สามารถเข้าร่วมได้ในช่วงเวลาภาคการศึกษาสุดท้ายที่คาดว่าจ าส าเร็จการศึกษา แต่ทุกคนเมื่อเข้ารับการศึกษา
ไปแล้ว 1 ปีการศึกษา สามารถรับสิทธินี้ได้ทันที ดังนั้น จึงเป็นข้อคิดให้แก่สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ได้ น าข้อดี
ข้อเสียของแต่ละแห่งมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 

 
 
 



ภาพบรรยากาศการอบรมและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการอบรมต่างประเทศกล่าวต้อนรับคณะฯ 

       

 
 

บรรยากาศการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร 



 
ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานหมู่บ้ารวัฒนธรรม 

 

 
ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมที่สถาบัน LOGODI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้น าผู้เข้ารับการอบรมเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยยอนเซ และร่วมฟังการบรรยายของ 
Professor Dr. M. Jae Moon อาจารย์ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยยอนเซ 
 

 

 
การศึกษาดูงาน ณ เส้นแบ่งพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

 
 



 
การศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายณ องค์กรภาคประชาชน People Solidarity for Participatory 

Democracy (PSPD) วิทยากร : Prof. Narisara Traiboot 
 

  
 

 
การศึกษาดานแหล่งวัฒนธรรม พระราชวัง ซึ่งมีการจัดกลุ่มเด็กนักเรียนอาสา เป็นมักคุเทศก์ บรรยาย 

 
 
 



ผลการส ารวจความพึงพอใจในเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรม 

Survey Result   

Overall 95.7  

Capacity Development 86.7  

Program 98.6  

Cirriculum 95.2  

Operation 97.0  

Kindness 98.8  

Facility 97.6  

    

Lecture 93.2  

Election and People Politics in Korea 87.3  

Korean Local Politics and Urbanization 96.4  

History of Korean Politics 95.8  

    

Study Visits 91.6  

Jeonju Hanok Village 89.7  

PSPD 91.5  

Seoul Tower 88.5  

DMZ 97.6  

Yonsei University 94.5  

Songdo Business District 87.9  

 

No Comments 

1 
This tims I visited Korea, increase my knowledge and experience. I will share it to my 
students and applied to work 

2 Some program too short and some are not adequate for me 

3 
As a candidate for this coming eelction in 2019, I have learned a lot about campaign and 
comparative with Thai politics 

4 
I have experienced Koean history by learning through the site and evidence and point of iew 
of Korea's academic scholars this help me clarify many things and abosord Korean's 
background, norm and values perfectly 

5 
Should invist more scholars to deliver and share knowledge, plus allow participatory class 
involvement like presentation too 

6 
Make us understand more between  south and north Korea and Thailand politics. Something 
nes for our viewer in politics.  

7 
Increased my knowledge much. Progrma was too short. LOGODI is good. Korean government 
officials are smart and good. 

8 
Understand Korean political history which leds us k.DECENTRALIZATION , coMPARE Korea 
with Thailand decentralization, Building cooperation with Korean academy for the very near 
future 

9 Sonfdo visit should have guidance, information provided 

10 Safe envirionment and walkable city especially in Seoul. 

11 I will share the knowledge to Thai society 

12 Korean government officials are very high competency 

13 This trip is good and staff they are lovely and knowledge good.  

 


