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หรือผลงานทางวิชาการ 

_________________________________ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อ/นามสกุล นางสาวทอฝัน หวานชะเอม  อายุ  30  ปี       . 
       ต าแหน่ง        อาจารย์                                                                           . 
       ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
 1.2 ที่ท างาน  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง                  

     โทร     02-310-8321  
 1.3 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนานักศึกษาสาขาศิลปศึกษาระดับปริญญาตร ี
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          (ภาษาอังกฤษ) Developmental Guidelines for the Preparation of 
Undergraduate Art Education Students for ASEAN Community 
 สาขาหลัก       ศิลปศึกษา 

สาขาย่อย            - 
สาขาทีเ่กี่ยวขอ้ง    - 

 เพื่อ  ประชุม/เสนอบทความ     ศึกษา    ฝึกอบรมและดูงาน 
แหล่งให้ทุน       มหาวิทยาลัยรามค าแหง         ประเทศที่ไป  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์เหนือ 
ระหว่างวันที ่         14 – 16 สิงหาคม 2560  
ภายใต้โครงการ       งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 2017 ICBTS International 

Academic Multidisciplinary Research Conference at London United Kingdom                                                                       
ของหน่วยงาน         ICBTS Conference & Publication                                                        

. 
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรปุย่อของหลักสูตร/เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ไม่เกิน 10 บรรทัด) 
 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS 2017 International Academic 
Multidisciplinary Research Conference in London จัดขึ้นโดย ICBTS Institute และ IJBTS Journal 
ณ โรงแรม The Imperial London ประเทศสหราชอาณาจักรอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2560 เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ ที่รวมไปถึงบทความ
วิจัย และบทความวิชาการ โดยน าเสนอบทความในรูปแบบ Oral Presentation ของศาสตร์ในสาขาต่างๆ 
อาทิ สาขาสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
โดยมีนักวิชาการในเข้าร่วมการน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้จากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย 
ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ตุรกี อิรัก อิหร่าน และไนจีเรีย เป็นต้น โดยนักวิชาการที่เข้าร่วมการ
ประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวทางการวิจัย สังคม การศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยข้าพเจ้าได้รับทุนสนับสนุนในการไปน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชมุและเสนอบทความหรือผลงานทาง
วิชาการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี ้
 3.1 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และบทความวิจัยในระดับนานาชาติ 

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ 
 3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงาน
ทางวิชาการ 
 1. ชื่อเรื่องที่น าไปเสนอบทความคือ Developmental Guidelines for the Preparation of 
Undergraduate Art Education Students for ASEAN Community 
 โดยมีบทคัดย่อดังนี้ 

The aim of this research is to develop preparation guidelines for undergraduate 
students in Art Education program for ASEAN Community in two respects; 1) the organization 
of learning in higher education, and 2) extracurricular activities. This study involved twenty 
lecturers from public and autonomous universities. Delphi-technique open-ended and 5-
point scale questionnaires were employed. The data were statistically analyzed for median 
and interquartile range. The results are reported as follows: 

1. In term of the organization of learning in higher education, the informant 
specialists consider having academic conferences in ASEAN Community. Thai art should be 
focused before the integration between arts of ASEAN Community members. Student-
centered and cross-cultural learning should be emphasized. Instructors should specialize in 
media and copyright patent. The evaluation should be carried out in accordance with 
learning objectives, and the criteria should be clear. 

2. In term of extracurricular activities, it is reported that students should be 
encouraged to engage in community services, visit Thai art gallery or art museum, give 
classroom presentation, and adapt to cross-cultural environment. It is necessary for Thai 
students to develop self-esteem and qualities of a great teacher. The value of art education 
and their local community should receive more attention. The objectives of curriculum 
should be elaborated. The use of social media for class activities should be considered for 
better learning outcomes.  

Keywords-- Student Development, Art Education, ASEAN Community. 
 
 2. ชื่อเรื่องบทความของผู้อืน่ที่เสนอในทีป่ระชุม 
 The 2017 ICBTS International Academic Multidisciplinary Research Conference at 
London United Kingdom จัดประชุมในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม The Imperial London 
เมืองลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยมีการแบ่งการน าเสนอ
ผลงานวิชาการออกเป็น 4 sessions ได้แก่ session A, B, C และ E โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามศาสตร์และ
สาขาของนักวิชาการที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งข้าพเจ้าได้น าเสนอบทความวิจัยในวันที่ 14 
สิงหาคม 2560 และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม session B ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาด้านการศึกษา รวมถึงนักวิชาการท่าน
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อื่นๆ ที่น าเสนอผลงานด้านการศึกษานั้นจะถูกจัดให้น าเสนอในห้องประชุมของกลุ่ม session B เช่นกัน โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 จากการเข้าร่วมประชุมและได้ร่วมรับฟังการน าเสนอบทความวิชาการ ได้มีเรื่องที่น่าสนใจและ
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา โดยจะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี ้

เรื่อง Use of Life Story Approach to promote intergenerational solidarity among 
university students โดย Professor Alice Ming-Lin CHONG, Hong Kong 
 เป็นการน าเสนองานวิจัยของนักวิชาการชาวฮ่องกง โดยการน าเสนอวิธีการเพ่ือให้ผู้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยมีความสามัคคีกนั รู้จักการท างานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานที่ออกมามีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น โดยวิธีในการจัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมได้โดยการให้ผู้เรียนแต่ละคนบอกเล่าเรื่องราวของ
ตนเองให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง เพื่อให้แต่ละคนรู้จักกันและกันมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถ
เสริมสร้างประสิทธภิาพในการท างานร่วมกันไปในทางที่ดียิ่งขึ้น 
 

เรื่อง Emotional closeness between frail elders and live-in foreign domestic helpers: 
Its relation with frail elders’ wellbeing โดย Professor Alice Ming-Lin CHONG, Hong Kong 
 เป็นการน าเสนอบทความวิจัยของนักวิชาการชาวฮ่องกงท่านเดียวกันกับบทความวิจัยข้างต้น ซึ่งเป็น
เนื้อหาเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของประชาชนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ซึ่งส่วนใหญ่เตรียมพร้อมและส ารองค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในตอนตนเองสูงอายุ ผลการวิจัยพบว่าประชาชน
ชาวฮ่องกงโดยส่วนมากมีความต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชราเมื่อตนเองเป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็น
สถานที่ที่มีผู้ดูแลผู้สูงอาย ุและสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เมื่อมีความจ าเป็น 
 

เรื่อง Educators as transformative intellectuals: Taiwanese teacher activism during the 
national curriculum controversy โดย Cheng-Yu Hung, Taiwan 
 เป็นการน าเสนอบทความวิชาการในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในสาธารณรัฐจีน หรอืไต้หวัน โดยมี
คุณครู อาจารย์ในแต่ละระดบัชั้นออกมาประท้วง เนื่องจากมีความไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ 
 

เรื่อง Problem using media technology to teach Chinese in high schools within 
Thailand โดย Saowaluk Suksang, Thailand 

เป็นการน าเสนอบทความวชิาการเกี่ยวกับปัญหาการใช้สื่อทางเทคโนโลยีประกอบการสอนภาษาจีนใน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสื่อทางเทคโนโลยีถือว่ามีส่วนส าคัญอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้นทางสถานศึกษาควรจัดเครื่องมือให้พร้อมเพื่อการใช้สื่อทางเทคโนโลยี รวมถึงครูผู้สอนควรพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ และความสามารถในการใช้สื่อทางเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

จากผลงานวิชาการที่ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงผลงานบางส่วนของนักวิชาการที่เข้าร่วมน าเสนอ
บทความในครั้งนี้ โดยชื่อเรื่องของบทความเรื่องอื่นๆ รวมทั้งชื่อเรื่องของบทความในสาขาอื่นๆ ข้าพเจ้าได้แนบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 1. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการไปน าเสนอบทความวิจัยในการประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้รับฟังการ
น าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านการศึกษาที่มีหัวข้อที่หลากหลาย โดยประสบการณ์ในครั้ง
น้ีถือเป็นการเปิดโลกทัศน์และเห็นแนวโน้มถึงการต่อยอดในการท าวิจัยในอนาคต นอกจากนี้การไปน าเสนอ
ผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติยังได้ประโยชน์ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 ประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน ในด้านของบทความวิจัยของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเรื่องของศิลปศึกษา 
และเรื่องของประชาคมอาเซียน ข้าพเจ้าสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในบาง
รายวิชา เช่น CAE2201 ศิลปะพื้นฐาน CAE 2203 ศิลปะกับมนุษย์ CAE3215 สุนทรียทางทัศนศิลป์ และ 
CAE3216 ศิลปวิจารณ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ทางด้านศิลปศึกษาให้สอดรับกับสถานการณ์ของ
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในส่วนของการน าเสนอบทความวิจัย ถือเป็นการน าเสนอและให้ข้อมูลของวงการ
ศิลปศึกษาในประเทศไทยแก่ผู้ร่วมเข้าประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจ ซักถามถึงการเรียนการ
สอนในสาขาศิลปศึกษาในประเทศไทย และให้ข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์เพื่อน าไปปรับใช้ในด้านเรียนการสอน
ต่างๆ รวมถึงข้อแนะน าในการต่อยอดการท าวิจัยในอนาคต 
 

2. การบูรณาการและการประยุกต์ใช ้
 จากการรับฟังการน าเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการจากนักวิชาการท่านอื่น มีบทความหลาย
เรื่องที่สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้ อย่างเช่นบทความวิจัยที่น าเสนอวิธีการเสริมสร้างความสามัคคีในการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถ
น ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่ CAE2201 
ศิลปะพื้นฐาน CAE 2203 ศิลปะกับมนุษย์ CAE3215 สุนทรียทางทัศนศิลป์ และ CAE4218 นิทรรศการทาง
ศิลปะและพิพิธภัณฑ์วิทยา ซึ่งบางกิจกรรมของการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวนี้มีการท างานเป็นกลุ่ม 
ดังนั้นความสามัคคี และการบริหารจัดการในการท างานร่วมกับผู้อื่นจึงมีความส าคัญ ข้าพเจ้าจึงสามารถน า
วิธีการที่ได้จากการรับฟังการน าเสนอบทความไปปรับประยุกต์ใช้กับกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
ในแต่ละรายวิชา 
 นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยโดยการใช้เกมเพื่อช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมและวิธีการดังกล่าวข้าพเจ้าสามารถน าไปบูรณาการและปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ เพือ่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาที่สอนได้ดีย่ิงขึ้น 
  
 3. สิ่งที่ประทับใจ 
 สิ่งที่ประทับใจจากการไปน าเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้คือการที่นักวิชาการทางด้านการศึกษา รวมถึง
นักวิชาการที่มีความสนใจจากหลากหลายประเทศให้ความสนใจรับฟังการน าเสนอบทความวิจัยของข้าพเจ้า มี
การถามค าถามซึ่งแสดงถึงความสนใจในเรื่องที่ข้าพเจ้าได้น าเสนอ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อต่อยอด
งานวิจัยในครั้งหน้า โดยการน าเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่งานวิจัยที่ข้าพเจ้า
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ตั้งใจศึกษา วิจัย เก็บข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทุนสนับสนุนในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณมาไว้ ณ โอกาสนี ้
 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ 
รวมถึงบทความที่มีความหลากหลายศาสตร์และสาขา ทางผู้จัดการประชุมจึงได้มีการแบ่งส่วนและห้องในการ
น าเสนอผลงาน เพื่อให้นักวิชาการได้น าเสนอผลงานวิชาการของตนเองและรับฟังผู้น าเสนออื่นๆ ได้ตรงศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการแต่ละท่านและความสนใจของตนเองอย่างมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อได้พบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตรงกับสิ่งที่สนใจและศึกษา และเป็นการท าความรู้จัก รวมถึงการสร้างเครือข่าย
บุคลากรทางการศึกษาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ถ้านักวิชาการและผู้เข้าฟังสนใจในหัวข้อการน าเสนออื่นๆ ที่เป็น
ศาสตร์หรือสาขานอกเหนือไปจากของตน และผู้น าเสนออยู่ในห้องประชุมห้องอื่น นักวิชาการและผู้เข้าฟัง
สามารถเข้าไปรับฟังการน าเสนอในห้องนั้นๆ ได้ โดยทางผู้จัดการประชุมได้มีการแจกตารางเวลาในการ
น าเสนอที่ระบุถึงชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ และห้องประชุม ท าให้ผู้สนใจสามารถทราบและจัดการเวลาในการเข้ารับ
ฟังผลงานทางวิชาการในแต่ละเรื่อง 
 นอกจากนี้การไปน าเสนอบทความในระดับนานาชาติแบบ Oral Presentation ถือเป็นการกระตุ้นให้
ข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองทั้งทางการพูด การฟัง และการเขยีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ซึ่งจากประสบการณ์จากการไปน าเสนอบทความในครั้งนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าต้องการ
ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น และแรงบันดาลใจในครั้งนี้ท าให้ข้าพเจ้ามี
ความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในเรื่องต่อๆ ไป 
 

4. แนวทางการพัฒนาตนเอง 
ในด้านการพัฒนาตนเอง จากการร่วมประชุมและน าเสนอบทความระดับนานาชาติในครั้งนี้ ท าให้

ข้าพเจ้าตระหนักถึงความส าคัญในด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
    4.1 การสื่อสารโดยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่สอง และเป็นภาษาที่ส าคัญยิ่งในการสื่อสารระดับ

นานาชาติ โดยข้าพเจ้าตระหนักถึงความส าคัญและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะการพูด การน าเสนอ รวมทั้ง
การฟัง และการเขียน ทั้งในระดับการสื่อสารทั่วไป และระดับการสื่อสารทางวิชาการ เพื่อให้มีความมั่นใจมาก
ยิ่งขึ้นในโอกาสหน้า 

   4.2 พัฒนาการท างานวิจัย รวมถึงการเขียนบทความทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และควรให้มีความ
เป็นปัจจุบัน และก้าวทันต่อความเป็นไปของโลก เพื่อให้ผลงานทางวิชาการเป็นผลงานที่น่าสนใจ และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

    
5. ข้อคิดเห็น 

 การเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ออกไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติถือเป็นการเปิดโลก
ทัศน์แก่อาจารย์ โดยประสบการณ์ที่ได้รับท าให้อาจารย์ได้มีความคิดในการต่อยอด และหัวข้อในงานวิจัย อีก
ทั้งยังได้พบปะนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ และหลากหลายสาขา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถสร้างเครือข่ายในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 
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6. ขอ้เสนอแนะ 
 จากการไปน าเสนอผลงานทางวิชาในครั้งนี้ นอกจากจะมีอาจารย์ นักวิชาการจากหลากหลายสาขา 
และหลากหลายประเทศแล้ว ยังมีนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงนักศึกษาไปน าเสนอผลงานวิชาการของตนเองในครั้งนี้
ด้วย ดังน้ันจึงสามารถสรุปข้อเสนอแนะจากการไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ ดังนี ้

6.1 ควรมีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในเรื่องของการฟัง พูด อ่าน และเขียนในระดับขั้น
ของนักวิชาการ ให้แก่บุคลากรทางสายอาจารย์และวิชาการ เพื่อพัฒนาให้มีความช านาญในการเขียนบทความ 
เผยแพร่และน าเสนอบทความทางวิชาการได้ดียิ่งขึ้น 

6.2 ควรมีการส่งเสริมอาจารยใ์ห้ไปน าเสนอบทความในระดับนานาชาติอย่างสม่ าเสมอ 
6.3 ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในการน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 

เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณใ์ห้กับนักศึกษาต้ังแต่ขณะศึกอยู่อยู่ในระดับมหาวิทยาลัย 
6.4 ผู้ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ควรตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและศึกษาถึง

ลักษณะภูมิประเทศให้ดีเสียก่อน เนื่องจากสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศมีความแตกต่างจากประเทศไทย 
เพื่อที่จะได้เตรียมตัวและจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ อย่างเช่นการไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการที่สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยก าหนดการของงานประชุมวิชาการนี้อยู่ใน
เดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศ แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีทะเลล้อมรอบจึงส่งผลให้มี
อากาศเย็นทุกวัน และมีฝนตกในบางวัน 

6.5 การไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้มีนักวิชาการบางท่านจากบางประเทศที่ไม่สามารถ
มาน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ เนื่องจากการยื่นเรื่องขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ดังนั้นผู้ที่สนใจไปน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศและประเทศนั้นต้องยื่นเรื่องเพื่อการท าวีซ่า ผู้ไปเสนอผลงานทางวิชาการ
ควรเตรียมเวลาในการยื่นเรื่องขอวีซ่าให้เหมาะสม ไม่ควรขอยื่นเรื่องในระยะเวลากระชั้นชิดก่อนการเดินทาง
เกินไป เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อเรื่องไม่ได้รับการอนุมติ ในกรณีนี้ทางผู้จัดอนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าประเทศสามารถไปน าเสนอผลงานวิชาการได้ในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครอีกครั้ง 
 
 
         (นางสาวทอฝัน หวานชะเอม) 
                      ผู้รายงาน 
 
ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของเจ้าสังกัด และโครงการที่ด าเนินงานต่อไป 
 5.1 ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
           
              
                                                                                           (อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง) 
          หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
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5.2 ความเห็นของคณบด ี
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …….
    
            

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศร)ี 
                  คณบดคีณะศึกษาศาสตร ์
 


