แบบรายงานการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิ ชาการ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1.1 ชือ่ /นามสกุล นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ
อายุ 37 ปี
ตําแหน่ง
อาจารย์
ระดับการศึกษาสูงสุด รัฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
1.2 ทีท่ าํ งาน (ระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย) กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. 0 2310 8483 - 89
1.3 ชือ่ เรือ่ ง/หลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
“Graduate Quality According to Thai
Qualifications Framework for Higher
Education”
สาขาหลัก การบริหารรัฐกิจ
สาขาย่อย
องค์การและการจัดการ
สาขาทีเ่ กีย่ วข้อง นโยบายสาธารณะ
เพือ่ ประชุม/เสนอบทความ
ศึกษา
ฝึกอบรมและดูงาน
แหล่งให้ทนุ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประเทศทีไ่ ป มาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2562
ภายใต้โครงการ
International Conference on Nation – Building 2019
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร/เพือ่ ประโยชน์ในการสืบค้น (ไม่เกิน 10 บรรทัด)
The aims of this work are to evaluate graduate quality in accordance with the
characteristics within Thai Qualifications Framework for Higher Education
(TQF:HEd) and to compare the results of graduate quality during the period
2013-2017. Quantitative methods with descriptive statistic are used to
conduct this work. Secondary data of the graduates from faculty of political
science, Ramkhamhaeng University are selected as a case study. The results
showed that the graduates of a case study meet standards of TQF:HEd with
high level, between 4.00 and 4.19 from 5.00, throughout five years. The most
striking characteristic is moral and ethics skill.
Keywords: higher education, quality assurance, graduate quality

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือ
ผลงานทางวิชาการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจยั
2) สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในระดับนานาชาติ
3.2 รายละเอียดเกีย่ วกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอ
บทความ หรือผลงานทางวิชาการ
ด้านบุคคล
จากการเดินทางไปประชุมและนําเสนอบทความ ทําให้ได้พบปะบุคคลทีม่ ี
ชือ่ เสียงทัง้ ในและต่างประเทศทัง้ ในฐานะของนักวิชาการ นักการเมือง และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในองค์การต่างๆ ทําให้ได้รบั รู้ รับทราบ มุมมองและแนวคิดจากผู้
มีชอ่ื เสียงเหล่านัน้ ซึง่ สามารถนํามาปรับใช้ในชีวติ และนําไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบได้เป็ นอย่างดี โดยบุคคลทีม่ ชี อ่ื เสียงเหล่านัน้
ได้แก่
1) รัฐมนตรีกระทรวงเคหะและรัฐบาลท้องถิน่ ประเทศมาเลเซีย (HON.
HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN)
2) ผูอ้ าํ นวยการสถาบันอนาคตศึกษาเพือ่ การพัฒนา (PROF. DR.
KRIENGSAK CHAREONWONGSAK)
3) อธิการบดีสถาบัน AIT (DR. EDEN WOON)
4) คณบดี สถาบัน Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB)
(DR. XIANG BING)
5) นักเศรษฐศาสตร์ระดับอาวุโส มีประสบการณ์การทํางานในธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) (DR. JAYANT MENON)
6) ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ให้กบั หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (H.E.
DR. OLARN CHAIPRAVAT)
7) ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความสําเร็จในแวดวงธุรกิจ CEO ของ East West
One Group (EWOG) (DATO’ DR. JESSIE TANG)
นอกจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ายังได้พบปะนักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศทีไ่ ปร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการด้วย ซึง่ ทําให้ได้ชอ่ งทางการ
ติดต่อในการสร้างเครือข่ายในการทํางานวิชาการร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

ด้านสถานที่
จากการเดินทางไปประชุมวิชาการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ทําให้ขา้ พเจ้าได้เปิ ดโลกทัศน์ในการจัดการสถานทีข่ องต่างประเทศ ในกรณีของ
ประเทศมาเลเซีย ซึง่ มีการบริหารจัดการพืน้ ทีไ่ ด้ดี สามารถนําประสบการณ์ท่ี
ได้มาถ่ายทอดให้นกั ศึกษาทีไ่ ด้เรียนในรายวิชาทีข่ า้ พเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
โดยเฉพาะวิชา POL4388 สัมมนาปั ญหาการบริหารงานส่วนท้องถิน่ ไทย ซึง่
สามารถนํามาเป็ นตัวอย่างในการเปรียบเทียบการบริหารงานส่วนท้องถิน่ ไทย กับ
กรณีของประเทศมาเลเซีย เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีศ่ กึ ษาในรายวิชาได้เห็นมุมมองใหม่ๆ
ในเชิงเปรียบเทียบอีกด้วย ทัง้ นี้เพราะการบริหารจัดการสถานทีข่ องประเทศ
มาเลเซีย โดยเฉพาะในกัวลาลัมเปอร์ ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการจัดการประชุมที่
ข้าพเจ้าได้ไปนําเสนอผลงานนัน้ สามารถจัดการสถานทีไ่ ด้อย่างดียงิ่

ด้านประเด็นทางวิชาการ
จากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ทําให้ได้รบั ความรูแ้ ละแนวคิดใหม่ๆ
จากการประชุม เช่น 1) Innovative economy ซึง่ ปั จจุบนั โลกได้ปรับเปลีย่ นจาก
เศรษฐกิจฐานข้อมูลไปสูก่ ารเป็ นเศรษฐกิจฐานองค์ความรู้ ซึง่ จะทําให้เกิดการต่อ
ยอดได้มากขึน้ 2) การเชือ่ มต่อของภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ผ่านรูปแบบการ
ติดต่อสือ่ สารใหม่ ๆ เช่น รูปแบบ Big Government เป็ นต้น และ 3) ปั ญหา Fake
News หรือข่าวลวง ข่าวปลอม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้อย่างแพร่สะพัดใน
โลกยุคดิจทิ ลั เป็ นต้น ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็ นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยในบรรดาอีก
หลายหลายประเด็น ทีข่ า้ พเจ้าเห็นว่าเป็ นประเด็นสําคัญยิง่ ทีส่ ามารถเก็บเกีย่ ว
ประสบการณ์นําความรูใ้ นเรือ่ งเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่
เชือ่ มโยงให้นกั ศึกษาได้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นใหม่ๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายวิชา POL6300 แนวความคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐ
กิจ รายวิชา POL2310 ทฤษฎีองค์การ รายวิชา POL4311 การสือ่ ความเข้าใจใน
การบริหารงานภาครัฐ รายวิชา POL 4312 เทคโนโลยีการบริหาร และรายวิชา
POL4389 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานส่วนท้องถิน่
นอกจากจะสามารถนําความรูจ้ ากประเด็นทางวิชาการทีไ่ ด้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีข่ า้ พเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแล้ว ความรูแ้ ละประ
การณ์ทไ่ี ด้รบั ประเด็นใหม่ๆ ในเชิงวิชาการดังกล่าวยังสามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาหัวข้อการวิจยั ซึง่ เป็ นประเด็นใหม่ๆ และมีความท้าทายในโลกยุคปั จจุบนั
และอนาคตอีกด้วย

ด้านวิถชี วี ติ ภาษา และวัฒนธรรม
การเดินทางไปประชุมและนําเสนอผลงานครัง้ นี้ นอกจากข้าพเจ้าจะได้
ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ๆ ในเชิงวิชาการแล้ว ยังมีผลพลอยได้ เนื่องจากการ
นําเสนอผลงานจําเป็ นต้องค้างคืน ทําให้ได้เห็น เรียนรู้ วิถชี วี ติ ภาษา วัฒนธรรม
และอาหารการกิน ของผูค้ นในประเทศมาเลเซีย ซึง่ มีความแตกต่างหลากหลาย
ของผูค้ น แต่สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างผสมกลมกลืนไม่เกิดความขัดแย้งในความ
แตกต่างเหล่านัน้ สิง่ ทีข่ า้ พเจ้าได้พบเหล่านี้สามารถนํามาเป็ นตัวอย่างเพือ่
ประกอบในการบรรยายให้นกั ศึกษาในรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั รูร้ บั ทราบเป็ นอย่าง

ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในรายวิชาด้านองค์การและการจัดการในการจัดการกับความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผูค้ นในสังคมและในองค์การ

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อาจแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็ นสิง่ ประทับใจ ผลพลอยได้
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็ นต้น
สิง่ ทีป่ ระทับใจ
จากการเดินทางไปนําเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมฯ ทําให้ขา้ พเจ้าได้เปิ ดมุมมองและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็ นอย่างมากในหลากหลายแง่มมุ ซึง่ สามารถยกตัวอย่างได้ดงั นี้
ประการแรก ข้าพเจ้ารูส้ กึ ประทับใจทีไ่ ด้พบปะผูค้ นทีม่ ชี อ่ื เสียงทัง้ ในแวดวงวิชาการ แวด
วงการเมือง และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์การ ทําได้ขา้ พเจ้าได้เรียนรูแ้ นวคิดจากการถ่ายทอด
ของผูม้ ชี อ่ื เสียงเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นการยากทีจ่ ะหาได้จากหนังสือหรือตําราซึง่ มักจะมีแต่เนื้อหาในเชิง
วิชาการ อีกทัง้ ยังได้ประเด็นใหม่ๆ ทีส่ ามารถนํามาใช้ในการทําวิจยั ในอนาคตอีกด้วย
ประการทีส่ อง ความประทับใจทีส่ าํ คัญอีกประการของข้าพเจ้าคือ การทีข่ า้ พเจ้าไปออกไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็ นภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ซึง่ เป็ นการเปิ ดมุมมองและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะโดยปกติแล้วข้าพเจ้ามักจะนําเสนอผลงานผ่านการตีพมิ พ์ในวารสาร
วิจยั ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูล TCI ของประเทศไทย แต่ยงั ไม่เคยออกไปนําเสนอผลงานในต่างประเทศ
ซึง่ ประสบการณ์ครัง้ นี้ทาํ ให้ขา้ พเจ้าได้เห็นรูปแบบการนําเสนอผลงานในลักษณะทีเ่ ป็ นการ
นําเสนอในลักษณะของการจัดประชุมนําเสนอโดยนําเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็ นการทําให้
ข้าพเจ้าเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการทีจ่ ะต้องพัฒนาตนเองทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรูใ้ นศาสตร์ของตนซึง่ ต้นฉบับของความรูม้ กั เป็ น
ภาษาอังกฤษ และจากประสบการณ์ทข่ี า้ พเจ้าได้ออกไปนําเสนอผลงานเป็ นภาษาอังกฤษยังทําให้
ข้าพเจ้าเกิดความมันใจในการนํ
่
าเสนองานทีเ่ ป็ นภาษาอังกฤษมากขึน้ และเป็ นการท้าทายให้
ข้าพเจ้าได้กระตุน้ ตนเองในการพัฒนาตนเองเพือ่ เป็ นก้าวต่อไปในการนําเสนอผลงาน ณ
ต่างประเทศต่อไปในอนาคต
ผลพลอยได้
นอกจากความประทับใจในแง่ขององค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ต่างๆ ทีข่ า้ พเจ้าได้จากการ
เข้าร่วมประชุมฯ และนําเสนอผลงานฯ ดังกล่าวแล้ว การทีข่ า้ พเจ้าได้เดินทางมายังประเทศ
มาเลเซียในครัง้ นี้ยงั ก่อให้เกิดผลพลอยได้ทต่ี ามมาอีกคือการทีข่ า้ เจ้าได้เห็นวิถชี วี ติ และความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ทีผ่ คู้ นสามารถอยูร่ ว่ มกันได้ในท่ามกลางความ
หลากหลาย รวมถึงการบริหารจัดการเมือง/ชุมชนต่างๆ ภายในกรุงกัวลาลัมเปอร์ อีกด้วย ซึง่
ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้เป็ นผลพลอยได้ทม่ี คี า่ ยิง่ ทีข่ า้ พเจ้าสามารถเก็บเกีย่ วนําไปใช้เป็ น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจยั ในอนาคตได้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากการเดินทางไปประชุมและนําเสนอผลงานของข้าพเจ้าในครัง้ นี้ ซึง่ ข้าพเจ้าคิดว่าได้รบั
ความรูแ้ ละประสบการณ์มามากจากการเดินทางไปครัง้ นี้ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าทางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงควรส่งเสริมและกระตุน้ ให้คณาจารย์ได้มโี อกาสเดินทางไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในต่างประเทศมากยิง่ ๆ ขึน้ ไป ซึง่ จะเป็ นการเปิ ดประสบการณ์ทม่ี คี ่ายิง่ ต่อคณาจารย์ในฐานะ
นักวิชาการไทยทีจ่ ะได้กา้ วไปสูค่ วามเป็ นสากล ซึง่ หากคณาจารย์ได้ได้มผี ลงานก้าวสูส่ ากลเป็ น
จํานวนมากแล้ว ย่อมเชือ่ มันได้
่ วา่ นันหมายถึ
่
งความก้าวหน้าและชือ่ เสียงของมหาวิทยาลัยอีก
ประการหนึ่งนันเอง
่

(ลงนาม)

(นายวีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ)
ผูร้ ายงาน

