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สว่นที ่2 บทคดัยอ่  

This article was aimed to study background and rationale of the Promotion of Chinese language teaching 

and learning in Thailand public schools and to indicate the problems of teaching and learning one without 

appropriate teaching materials, and to find out a way to improve Chinese language teaching management in 

Thailand secondary schools. This study was also emphasized on the integration of the self-invented teaching 

materials and media technology one to improve the learners’ four skills; listening, speaking, reading, and writing. 

Also, the characteristics of the 21st, and the public high school classroom management were the target to have 

been improved for the new century.         
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สว่นที ่3 ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการไปฝกึอบรม ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

3.1 วตัถปุระสงค ์  

 เพื่อเผยแพรผ่ลงานวิชาการและเป็นการเเเลกเปลี่ยนข้อมลูวิชการระดับนานาชาติ เทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนและกาารบรหิารจัดการในช้ันเรยีน ตลอดจนการจัดท าหลกัสูตรเพื่อบรูณาการการ
สอนท าใหก้ารสอนในช้ันเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูสุด        

3.2 รายละเอยีดเกีย่วกบัการไปศกึษา ฝกึอบรม และดงูาน ประชมุและเสนอบทความหรอืผลงานวชิาการ 

               การจัดการสัมนาประชุมเพื่อเสนอบทความ หรอืผลงานวิชาการทางการศึกษาจัดโดย 

"International Academic Multidiscipline Research Conference Proceeding14 August-17 August 

2017"  ที่เมือง ลอนดอน ประเทศประเทศสหราชอาณาจักร 

ชือ่เรือ่งของผูอ้ืน่ทีเ่สนอในทีป่ระชมุ 

DEVELOPMENTAL GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF UNDERGRADUATE ART EDUCATION 
STUDENTS FOR ASEAN COMMUNITY 
Thorfun Wanchaem:  เป็นการวิจัยศึกษาเกี่ยวกบัการพฒันานักศึกษาในวิชาเอกศิลปะของมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย เมือ่ประเทศไทยก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  ซึ่งประชาคมอาเซียนรวมทั้งสิ้นมี 10 ประเทศ ได้แก่

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ประเทศกัมพูชา (Cambodia) ประเทศอินโดนีเซีย 

(Indonesia) ประเทศลาว (Laos) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประเทศเมียนมาร์ หรอืพม่า (Myanmar) 

ประเทศฟลิิปปินส์ (Philippines) ประเทศสงิคโปร์ (Singapore) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ประเทศไทย 

(Thailand) ซึ่งเป้าหมายของการรวมกลุ่มของกลุม่ประชาคมอาเซียนที่ได้ท าข้อตกลงกันไว้ คือด้านความ

ปลอดภัยระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม  ด้านการร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการร่วมมอืทางด้าน

วัฒนธรรม กลุ่มประชาคมอาเซียนได้ร่วมมือจัดท ากิจกรรมทีห่ลากหลายเพื่อเป็นการโปรโมทประเทศในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ศิลปะ การศึกษา การท่องเที่ยว จากการศึกษาข้อมลูของกลุ่มประเทศสมาชิคอาเซียน

ซึ่งผู้วิจัยศึกษาน้ันได้ศึกษาเกี่ยวกับหลกัสูตรศิลปะศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีความรู้

ความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิคประชาคมอาเซียน และผูเ้รียนจะสามารถส าเร็จ

การศึกษาเเล้วกลายเป็นครูศิลปะทีม่ีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการอยูร่่วมกลุ่มกัน

ในกลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน 

 



EXPLORING THE CROSS-BORDER IDENTITY POLITICS IN TAIWAN 
Ya-Hsuan Wang : 

 เป็นการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับผูล้ี้ภัยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน มีการส ารวจ
สอบถามผูล้ี้ภัยถึงความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาที่ทางรัฐบาลไต้หวันได้จัดการศึกษาให้กบัผูล้ี้ภัยเข้ามาอาศัย
อยู่ในไต้หวัน เป้าหมายของการวิจัยได้ศึกษาลงลึกไปถึงการจัดสรรต าราเรียนหลักสูตรใหส้ าหรบัผูล้ี้ภัย การให้
การศึกษาข้ามวัฒนธรรม การปรบัตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคนในท้องถ่ินของผู้ลี้ภัยและการปรบัตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมของสงัคมโลก มีการพูดคุยซักถามระหว่างผูเ้ข้าร่วมประชุมถึงการให้การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ
ตัวเองเเละเเลกเปลี่ยนเเนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กบัผู้อพยพลี้ภัยเข้ามายังประเทศน้ัน เพื่อความอยู่
ร่วมกันและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 
THE INFLUENCE OF AN INTERVENTION PROGRAM IN THEFIELD OF TIME MANAGEMENT, AMONG 
STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES AND ADHD-STRATEGIC VIEW . 
Anat Frishman Shitrit; Ofira Tykochinsky Kibutzim college, Rosh AHYIN, Israel :  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทีส่อดคล้องกบัการจดัสิ่งเเวดล้อมให้กบัผู้ไร้ความสามารถและ
เด็กสมาธิสั้นของ Ofira Tykochinsky Kibutzim college ประเทศอสิราเอล  
ข้ันเเรก เป้าหมายในการศึกษาคือการตรวจสอบขีดจ ากัดของโปรแกรมที่ทางวิทยาลัยจัดท าไว้ว่าส่งผลทางด้าน
กายภาพที่ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร 
ข้ันที่สอง ท าการส ารวจปัจจัยที่มสีง่ผลต่อการเรียนรู้ที่ได้จัดสรรเวลาให้ไว้ 
ข้ันที่สาม ท าการส ารวจอะไรคือตัวจ ากัดขีดความสามารถทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ข้ันสุดท้าย ท าการส ารวจเกี่ยวกบัอิทธิพลของการเรียนรู้นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ความรู้สึกของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย สมรรถะของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผลของการศึกษาวิจัยเเสดงให้เห็นถึงความสามารถทีจ่ะจัดการ
เกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้กับนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ และสามารถควบคุมการจัดการสิ่งเเวดลอ้มใน
การเรียนซึง่แตกต่างจากทฤษฏีที่ได้ตั้งไว้ อนุญาตให้นักเรียนได้ควบคุมจัดการการด าเนินชีวิตของตนเอง 
นอกจากนี้ยังสามารถน าหลักการนี้เป็นเเนวทางช่วยให้นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรูเ้เละสนับสนุนใหุ้เรียนรู้เป็น
ระยะเวลานาน 2 ปี นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สกึเช่ือมันในตนเอง และสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใช้กับ
การจัดท าหลักสูตรส าหรับการจัดสรรความรู้วิชาการได้ต่อไป 
 
ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

จาการการเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยในครัง้นี้ถือเป็น 
โอกาศที่ดีีที่ข้าพเจ้าได้สามารถเเลกเปลี่ยนความรูจ้ากผู้เช่ียวชาญเเละผู้ศึกษาวิจัยทางด้านการศึกษาจากหลาย
ประเทศทั่วโลก สามารถน าความรู้มาปรบัใช้กับการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ เพื่อพัฒนา



ศักยภาพและความรู้ของผู้เรียนของตน อีกทั้งยังได้พบปะพดูคุยกับเพื่อนต่างชาติต่างภาษาที่มีวัฒนธรรมที่         
เเตกต่างกัน สามาถท าให้เข้าใจถึงเบือ้งหลงัทางวัฒนธรรมของคนในประเทศน้ันและสามารถน ามาถ่ายทอดต่อ
ให้กับนักศึกษาของตนเพื่อผลิตนักศึกษาใหส้ าเร็จการศึกษาไปเป็นครูที่มทีั้งความรูท้างด้านวิชาการเเละความเข้า
ใจความเเตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของคนในสงัคมโลก  
 
ขอ้เสนอแนะ 

  การไปเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ การเข้าร่วมการ
ประชุมอบรมสมัมนาระดับนานาชาติ ถือเป็นประสบการณ์อนัดีของบุคลากรทางสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง อยากให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริมให้มีการประชาสัมพนัธ์แหลง่ข่าวข้อมูล สถานทีก่ารจัดงานเผย
เเพร่ผลงานในระดับนานาชาติให้ทราบข่าวได้ทั่วถึง เพื่อเป็นการกระตุ้นใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นในการ
ส่งผลงานเพื่อไปเผยเเพร่ในระดับนานาชาติ 
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