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ส่วนท่ี 2 บทคดัยอ่หรอืสรปุยอ่ของหลกัสตูร/เพือ่ประโยชน์ในการสบืคน้ (ไมเ่กนิ 10 บรรทดั)  

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. 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ประชมุและเสนอบทความหรอื

ผลงานทางวชิาการ ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 วตัถุประสงค ์

 1) เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการบรูณาการการเรยีนการสอนกบังานวจิยั 

 2) สรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งสถาบนัในระดบันานาชาต ิ

3.2 รายละเอยีดเกีย่วกบัการไปศกึษา ฝึกอบรม และดงูาน ประชมุและเสนอ

บทความ หรอืผลงานทางวชิาการ  

ดา้นบุคคล 

 จากการเดนิทางไปประชมุและนําเสนอบทความ ทาํใหไ้ดพ้บปะบุคคลทีม่ี

ชือ่เสยีงทัง้ในและต่างประเทศทัง้ในฐานะของนกัวชิาการ นกัการเมอืง และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์ารต่างๆ ทาํใหไ้ดร้บัรู ้รบัทราบ มมุมองและแนวคดิจากผู้

มชีือ่เสยีงเหล่านัน้ ซึง่สามารถนํามาปรบัใชใ้นชวีติและนําไปใชใ้นการจดัการเรยีน

การสอนในรายวชิาทีร่บัผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งด ีโดยบุคคลทีม่ชีือ่เสยีงเหล่านัน้ 

ไดแ้ก ่ 

1) รฐัมนตรกีระทรวงเคหะและรฐับาลทอ้งถิน่ ประเทศมาเลเซยี (HON. 

HAJAH ZURAIDA KAMARUDDIN) 

2) ผูอ้าํนวยการสถาบนัอนาคตศกึษาเพือ่การพฒันา (PROF. DR. 

KRIENGSAK CHAREONWONGSAK) 

3) อธกิารบดสีถาบนั AIT (DR. EDEN WOON) 

4) คณบด ีสถาบนั Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB) 

(DR. XIANG BING) 

5) นกัเศรษฐศาสตรร์ะดบัอาวุโส มปีระสบการณ์การทาํงานในธนาคารพฒันา

เอเชยี (ADB) (DR. JAYANT MENON) 

6) ทีป่รกึษาดา้นเศรษฐศาสตรใ์หก้บัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน (H.E. 

DR. OLARN CHAIPRAVAT) 

7) ผูป้ระกอบการทีป่ระสบความสาํเรจ็ในแวดวงธุรกจิ CEO ของ East West 

One Group (EWOG) (DATO’ DR. JESSIE TANG) 

นอกจากบุคคลดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ยงัไดพ้บปะนกัวชิาการไทยและ

ต่างประเทศทีไ่ปรว่มนําเสนอผลงานทางวชิาการดว้ย ซึง่ทาํใหไ้ดช้อ่งทางการ

ตดิต่อในการสรา้งเครอืขา่ยในการทาํงานวชิาการรว่มกนัในอนาคตอกีดว้ย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นสถานที ่

 จากการเดนิทางไปประชมุวชิาการ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้ปิดโลกทศัน์ในการจดัการสถานทีข่องต่างประเทศ ในกรณีของ

ประเทศมาเลเซยี ซึง่มกีารบรหิารจดัการพืน้ทีไ่ดด้ ีสามารถนําประสบการณ์ที่

ไดม้าถ่ายทอดใหน้กัศกึษาทีไ่ดเ้รยีนในรายวชิาทีข่า้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบ 

โดยเฉพาะวชิา POL4388 สมัมนาปัญหาการบรหิารงานสว่นทอ้งถิน่ไทย ซึง่

สามารถนํามาเป็นตวัอยา่งในการเปรยีบเทยีบการบรหิารงานสว่นทอ้งถิน่ไทย กบั

กรณีของประเทศมาเลเซยี เพือ่ใหน้กัศกึษาทีศ่กึษาในรายวชิาไดเ้หน็มมุมองใหม่ๆ  

ในเชงิเปรยีบเทยีบอกีดว้ย ทัง้น้ีเพราะการบรหิารจดัการสถานทีข่องประเทศ

มาเลเซยี โดยเฉพาะในกวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการจดัการประชมุที่

ขา้พเจา้ไดไ้ปนําเสนอผลงานนัน้ สามารถจดัการสถานทีไ่ดอ้ยา่งดยีิง่ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นประเดน็ทางวชิาการ 

 จากการเขา้รว่มประชมุทางวชิาการ ทาํใหไ้ดร้บัความรูแ้ละแนวคดิใหม่ๆ

จากการประชมุ เชน่ 1) Innovative economy ซึง่ปัจจุบนัโลกไดป้รบัเปลีย่นจาก

เศรษฐกจิฐานขอ้มลูไปสูก่ารเป็นเศรษฐกจิฐานองคค์วามรู ้ซึง่จะทาํใหเ้กดิการต่อ

ยอดไดม้ากขึน้ 2) การเชือ่มต่อของภาครฐั ประชาชน และเอกชน ผา่นรปูแบบการ

ตดิต่อสือ่สารใหม ่ๆ เชน่ รปูแบบ Big Government เป็นตน้ และ 3) ปัญหา Fake 

News หรอืขา่วลวง ขา่วปลอม ซึง่เป็นสิง่ทีส่ามารถเกดิขึน้ไดอ้ยา่งแพรส่ะพดัใน

โลกยคุดจิทิลั เป็นตน้ ตวัอยา่งขา้งตน้น้ีเป็นเพยีงตวัอยา่งเลก็ๆ น้อยในบรรดาอกี

หลายหลายประเดน็ ทีข่า้พเจา้เหน็วา่เป็นประเดน็สาํคญัยิง่ทีส่ามารถเกบ็เกีย่ว

ประสบการณ์นําความรูใ้นเรือ่งเหล่าน้ีมาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน เพือ่

เชือ่มโยงใหน้กัศกึษาไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในประเดน็ใหม่ๆ  ไดด้ยีิง่ขึน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายวชิา POL6300 แนวความคดิเชงิทฤษฎใีนการบรหิารรฐั

กจิ รายวชิา POL2310 ทฤษฎอีงคก์าร รายวชิา POL4311 การสือ่ความเขา้ใจใน

การบรหิารงานภาครฐั รายวชิา POL 4312 เทคโนโลยกีารบรหิาร และรายวชิา 

POL4389 ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานสว่นทอ้งถิน่  

นอกจากจะสามารถนําความรูจ้ากประเดน็ทางวชิาการทีไ่ดม้าใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีข่า้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแลว้ ความรูแ้ละประ

การณ์ทีไ่ดร้บัประเดน็ใหม่ๆ  ในเชงิวชิาการดงักล่าวยงัสามารถนํามาใชใ้นการ

พฒันาหวัขอ้การวจิยั ซึง่เป็นประเดน็ใหม่ๆ  และมคีวามทา้ทายในโลกยคุปัจจุบนั

และอนาคตอกีดว้ย 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

   

ดา้นวถิชีวีติ ภาษา และวฒันธรรม 

   การเดนิทางไปประชมุและนําเสนอผลงานครัง้น้ี นอกจากขา้พเจา้จะได้

ประสบการณ์ และมมุมองใหม่ๆ  ในเชงิวชิาการแลว้ ยงัมผีลพลอยได ้เน่ืองจากการ

นําเสนอผลงานจาํเป็นตอ้งคา้งคนื ทาํใหไ้ดเ้หน็ เรยีนรู ้วถิชีวีติ ภาษา วฒันธรรม 

และอาหารการกนิ ของผูค้นในประเทศมาเลเซยี ซึง่มคีวามแตกต่างหลากหลาย

ของผูค้น แต่สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งผสมกลมกลนืไมเ่กดิความขดัแยง้ในความ

แตกต่างเหล่านัน้ สิง่ทีข่า้พเจา้ไดพ้บเหล่าน้ีสามารถนํามาเป็นตวัอยา่งเพือ่

ประกอบในการบรรยายใหน้กัศกึษาในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัรูร้บัทราบเป็นอยา่ง



ด ีโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในรายวชิาดา้นองคก์ารและการจดัการในการจดัการกบัความ

แตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรมของผูค้นในสงัคมและในองคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 4 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ อาจแบ่งหวัขอ้ยอ่ยออกเป็นสิง่ประทบัใจ ผลพลอยได ้

ขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ 

สิง่ทีป่ระทบัใจ 

จากการเดนิทางไปนําเสนอผลงานและเขา้รว่มประชมุฯ ทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้ปิดมมุมองและ

ประสบการณ์ใหม่ๆ  เป็นอยา่งมากในหลากหลายแงม่มุ ซึง่สามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

ประการแรก ขา้พเจา้รูส้กึประทบัใจทีไ่ดพ้บปะผูค้นทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ในแวดวงวชิาการ แวด

วงการเมอืง และผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์าร ทาํไดข้า้พเจา้ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิจากการถ่ายทอด

ของผูม้ชีือ่เสยีงเหล่านัน้ ซึง่เป็นการยากทีจ่ะหาไดจ้ากหนงัสอืหรอืตาํราซึง่มกัจะมแีต่เน้ือหาในเชงิ

วชิาการ อกีทัง้ยงัไดป้ระเดน็ใหม่ๆ  ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการทาํวจิยัในอนาคตอกีดว้ย 

ประการทีส่อง ความประทบัใจทีส่าํคญัอกีประการของขา้พเจา้คอื การทีข่า้พเจา้ไปออกไป

นําเสนอผลงานทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษในต่างประเทศ ซึง่เป็นการเปิดมมุมองและ

ประสบการณ์ใหม่ๆ  เพราะโดยปกตแิลว้ขา้พเจา้มกัจะนําเสนอผลงานผา่นการตพีมิพใ์นวารสาร

วจิยัทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู TCI ของประเทศไทย แต่ยงัไมเ่คยออกไปนําเสนอผลงานในต่างประเทศ 

ซึง่ประสบการณ์ครัง้น้ีทาํใหข้า้พเจา้ไดเ้หน็รปูแบบการนําเสนอผลงานในลกัษณะทีเ่ป็นการ

นําเสนอในลกัษณะของการจดัประชมุนําเสนอโดยนําเสนอเป็นภาษาองักฤษ ซึง่เป็นการทาํให้

ขา้พเจา้เกดิการตื่นตวัและตระหนกัถงึความสาํคญัของการทีจ่ะตอ้งพฒันาตนเองทางดา้น

ภาษาองักฤษเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึองคค์วามรูใ้นศาสตรข์องตนซึง่ตน้ฉบบัของความรูม้กัเป็น

ภาษาองักฤษ และจากประสบการณ์ทีข่า้พเจา้ไดอ้อกไปนําเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษยงัทาํให้

ขา้พเจา้เกดิความมัน่ใจในการนําเสนองานทีเ่ป็นภาษาองักฤษมากขึน้ และเป็นการทา้ทายให้

ขา้พเจา้ไดก้ระตุน้ตนเองในการพฒันาตนเองเพือ่เป็นกา้วต่อไปในการนําเสนอผลงาน ณ 

ต่างประเทศต่อไปในอนาคต 

ผลพลอยได ้

นอกจากความประทบัใจในแงข่ององคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ ทีข่า้พเจา้ไดจ้ากการ

เขา้รว่มประชมุฯ และนําเสนอผลงานฯ ดงักล่าวแลว้ การทีข่า้พเจา้ไดเ้ดนิทางมายงัประเทศ

มาเลเซยีในครัง้น้ียงัก่อใหเ้กดิผลพลอยไดท้ีต่ามมาอกีคอืการทีข่า้เจา้ไดเ้หน็วถิชีวีติ และความ

หลากหลายเชงิวฒันธรรมของประเทศมาเลเซยี ทีผู่ค้นสามารถอยูร่ว่มกนัไดใ้นทา่มกลางความ

หลากหลาย รวมถงึการบรหิารจดัการเมอืง/ชมุชนต่างๆ ภายในกรงุกวัลาลมัเปอร ์อกีดว้ย ซึง่

ประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นผลพลอยไดท้ีม่คีา่ยิง่ทีข่า้พเจา้สามารถเกบ็เกีย่วนําไปใชเ้ป็น

ประโยชน์ในการจดัการเรยีนการสอนและการทาํวจิยัในอนาคตได ้

 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 



 จากการเดนิทางไปประชมุและนําเสนอผลงานของขา้พเจา้ในครัง้น้ี ซึง่ขา้พเจา้คดิวา่ไดร้บั

ความรูแ้ละประสบการณ์มามากจากการเดนิทางไปครัง้น้ี ดงันัน้ขา้พเจา้จงึเหน็วา่ทางมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงควรสง่เสรมิและกระตุน้ใหค้ณาจารยไ์ดม้โีอกาสเดนิทางไปนําเสนอผลงานทางวชิาการ

ในต่างประเทศมากยิง่ๆ ขึน้ไป ซึง่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ทีม่คี่ายิง่ต่อคณาจารยใ์นฐานะ

นกัวชิาการไทยทีจ่ะไดก้า้วไปสูค่วามเป็นสากล ซึง่หากคณาจารยไ์ดไ้ดม้ผีลงานกา้วสูส่ากลเป็น

จาํนวนมากแลว้ ยอ่มเชือ่มัน่ไดว้า่นัน่หมายถงึความกา้วหน้าและชือ่เสยีงของมหาวทิยาลยัอกี

ประการหน่ึงนัน่เอง 

 

 

 

(ลงนาม) 

                    (นายวรีะยทุธ  พรพจน์ธนมาศ) 

             ผูร้ายงาน 
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