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โครงการนี้ได้รับการสนบัสนุนจากกองทุน มสธ.12 ป ี
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
1.  ช่ือ    นางสาวปุณณฑรีย์      นามสกุล  สันติสุภาพร   อายุ  33 ปี 

ต าแหน่ง  อาจารย์        ระดับ -     

สังกัด  สาขาวิชาศิลปศาสตร์    โทร 8688 

 

ไปประชุมทางวิชาการ 8th International Conference on Modern  Approach in Humanities ณ กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี วันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 

 

2. รายละเอียดเก่ียวกับการประชุมทางวิชาการ 

  2.1 การประชุมทางวิชาการ 8th International Conference on Modern Approach in Humanities ครั้งท่ี 

8 จัดขึ้น  ณ The Italian Institute for Oriental Studies Department (ISO), Italy มหาวิทยาลัย  Sapienza 

University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าเก่าแก่ของประเทศอิตาลีสร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 1846 มีความเช่ียวชาญด้าน

การแพทย์และวิทยาศาสตร์ แต่ต่อมาภายหลังมีคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เพิ่มขึ้นมา 

 
  2.2 วัตถุประสงค์การประชุมวิชาการ 

1. เพื่ อ เข้ าร่ วมก ารป ระ ชุม ป ระ ชุมท างวิ ช าก าร  8th International Conference on Modern  

Approach in Humanities  

2. เพื่อส่งเสริมความเป็นวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับสากล 

3. เพื่อแลกเปล่ียน อภิปรายเกี่ยวกับแนวโน้ม ความท้าทาย และนวัตกรรมใหม่ท่ีจะช่วยแก้ปัญหาด้าน

มนุษยศาสตร์ในปัจจุบัน 
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  2.3 ผู้เข้าร่วมและผู้น าเสนอผลงานมีจ านวนประมาณ 60 คน แบ่งเป็นห้องย่อย 3 ห้อง (ชาวมาเลเซีย เกาหลี

ใต้ ญี่ปุ่น สเปน กรีซ อินเดีย ฯลฯ) 

  2.4 รูปแบบการประชุมทางวิชาการเป็นการน าเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ  

3.  แนวทางการด าเนินการจัดประชุมทางวิชาการ 

   ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร  8th International Conference on Modern Approach in 

Humanities 2020 ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับประเด็นทางมนุษยศาสตร์ท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจ ซึ่งเป็นสหวิทยาการโดยมี

หัวข้อท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นมานุษยวิทยา (Anthropology) ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) การ

อพยพและประเด็นเกี่ยวกับเช้ือชาติ (Immigration & Ethnicity) สังคมวิทยาชนบทและเมือง (Rural and Urban 

Sociology) สังคมวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์  (Sociology and Social Work) ศาสนศึกษา (Religious 

studies) และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อ งานวิจัยท่ีได้น าเสนอในการประชุมครั้งนี้จะได้รับการรวบรวมบทคัดย่อตีพิมพ์ใน 

Proceeding เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 

    การประชุมทางวิชาการ MAHCONF 2020 ครั้งท่ี 8 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 

ในวันแรกช่วงเช้าเป็นการลงทะเบียนและเลือกห้องย่อยตามความสนใจ และการน าเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการ 

ส่วนในช่วงบ่ายรวมกันในห้องใหญ่เพื่อฟัง Keynote Speaker หลังจากนั้นฟังบรรยายกลุ่มย่อยต่อ พร้อมท้ังน าชม

งานน าเสนอโปสเตอร์ ในวันท่ีสองของการประชุมมีเป็นการพาชมสถานท่ีส าคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ท้ังช่วงเช้าและบ่าย ในวันท่ีสามของการประชุมเป็นการฟังประชุมผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากในช่วงการจัดประชุม

มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ผู้น าเสนองานบางท่านไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เป็น

จ านวนหลายท่าน จึงจัดให้มีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์  

 

4. เนื้อหาสาระท่ีได้จากการร่วมประชุมทางวิชาการ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2563 

  ในวันดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการน าเสนอผลงานจากนักวิชาการจ านวน

มาก เพราะมีการแบ่งกลุ่มย่อยในประเด็นต่าง ๆ ในท่ีนี้ จึงขอยกตัวอย่างประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี้ 

1. หั วข้ อ  “THE ENGLISH LANGUAGE IN INDIA: FROM RACIAL-COLONIAL TO DEMOCRATIC ” 

โดย Asima Ranjan Parhi มีประเด็นส าคัญ คือ ในประเทศอินเดียมีภาษาท่ีใช้หลากหลายมาก เมื่อยุคตก

เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษอินเดียก็เริ่มมีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเกือบทุกระดับช้ัน 

https://www.dpublication.com/abstract-of-8th-mah/3-965/
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ผู้วิจัยพบว่าปัจจุบันภาษาท่ีคนอินเดียใช้นอกจากภาษาท้องถิ่นของตนก็คือภาษาอังกฤษ พบว่าในส่ือ

หนังสือพิมพ์ ส่ือวิทยุโทรทัศน์มีการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน

อินเดียแตกต่างจากภาษาอังกฤษท่ัวไป เนื่องจากการเรียงไวยากรณ์จะเฉพาะตัวท่ีคนอินเดียเข้าใจกันเอง หรือ

การใช้ภาษาอังกฤษผสมกับภาษาฮินดี เช่น “Very Very sexy” การใช้ค าว่า very ไม่ควรใช้ซ้ ากัน 2 ครั้ง แต่

คนอินเดียจะใช้กันเป็นปกติ เป็นต้น อีกท้ังยังพบว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการยกระดับ 

status สถานะทางสังคมของคนอีกด้วย หากใครสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีก็จะมี

สถานะทางสังคมท่ีดีกว่าพวกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ 

 

2. หั ว ข้ อ  “Cultural Diversity and Transformation in the Appraisal of Leadership 

Characteristics” โดย Pia Anderson ประเด็นส าคัญ คือ เนื่องจากแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

กัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าท่ีต่างกัน ผู้น าเสนอผลงานเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจว่าคุณลักษณะ

ของผู้น าท่ีแต่ละประเทศยอมรับเป็นอย่างไร และมีปัจจัยอะไรท าให้บุคคลหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าได้ โดยเก็บ

ข้อมูล 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อาหรับเอมิเรต และฟิลิปปินส์ เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค

ของโลก ผลวิจัยพบว่าคุณลักษณะผู้น าท่ีพึงประสงค์ของแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องการและยอมรับผู้น าท่ีมีลักษณะดังนี้ Strong, Risk taker, Can persuade 

people, Inspiring, Decisive, Tough, Creative, Accountable, Competitive   

- สหรัฐอาหรับ เอมิ เรต ต้องการและยอมรับ ผู้น า ท่ีมี ลักษณะดังนี้  Vision, Wisdom, Honorable, 

Intelligence, Religiosity, Generosity, Responsible, Loyal 

- ประเทศฟิลิปปินส์ ต้องการและยอมรับผู้น าท่ีมีลักษณะดังนี้ Strength, Maturity, Inspirational, God 

fearing, Humble, Generous, Loyal, Respectful 

โดยปัจจัยท่ีท าให้เกิดการยอมรับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้น าในแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน ดัง

ตัวอย่างนี้ 

- ประ เทศสห รัฐอ เม ริ ก า  มี ปั จ จัย ท่ี ส่ งผล ให้ บุ คคลห นึ่ ง เป็ น ผู้น า  ไ ด้ แก่  Wealth, Relatability, 

Exposure/Popularity, Adaptability, Capitalism 

- สหรัฐอาหรับเอมิเรต มีปัจจัยท่ีส่งผลให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้น า ได้แก่ Religion, Family/Clan, Inheritance/ 

Tradition, Status/Seniority 
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- ประเทศฟิ ลิปปิน ส์ มีปัจจัย ท่ีส่งผลให้บุคคลหนึ่ งเป็น ผู้น า ได้แก่  Family, Community, Religion, 

Tradition, Group 

 

3. หั ว ข้ อ  “ Microcredit role in secure Housing for low-income Community in Nepal”  โด ย 

Bhakta Kumar Puri ประเด็นส าคัญ คือ ประเทศเนปาลมีปัญหาคนยากจนจ านวนมากท่ีขาดแคลนท่ีอยู่

อาศัย ท าให้คนกลุ่มนี้สร้างปัญหาให้สังคมมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด การลักขโมย หรือปัญหา

สุขภาพ ท าให้เกิดการน าแนวคิด Microcredit (เงินกู้นอกระบบอย่างถูกกฎหมาย) มาใช้กับชุมชนคนยากจน 

เกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบประเภทนี้เป็นเงินกู้ส าหรับคนยากจน ธนาคารปล่อยกู้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ า

ประกัน ไม่ต้องมีการกรอกเอกสารใดๆ ท้ังส้ิน สาขาของธนคารกระจายตัวอยู่แถบชนบทแทนท่ีจะเป็นในย่าน

ธุรกิจตามแบบของธนาคารท่ัวไป ทุกสัปดาห์จะมีเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารไปเก็บเงินต้นท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ จ านวน

น้อยมากท่ีบ้านของผู้กู้ พร้อมติดตามให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล้ียงชีพของลูกหนี้ นอกจากนี้ยังมีวิธีใน

การสร้างแรงจูงใจในการคืนเงิน โดยจะปล่อยกู้เป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดการกดดันทางสังคม ให้เพื่อนบ้านในกลุ่ม

คอยเตือนกันเพื่อช าระหนี้ตามก าหนด พบว่าเมื่อน าแนวคิดนี้มาใช้กับชุมชนในเนปาล 104 ครัวเรือน ปัญหา

ชุมชนลดลง แต่ยังเกิดปัญหาการไม่ผ่อนช าระตามก าหนดอยู่บ้างซึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องจัดการต่อไป 

 

4. หัวข้อ “21st Century Teacher Education” โดย David Coulson ประเด็นส าคัญ คือ ครูผู้สอนในยุค

ปัจจุบันจะปรับตัวอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีครูผู้ให้ความรู้ โดยผู้วิจัยต้ังข้อค าถามท่ีน ามาสู่งานวิจัยนี้

ว่าเหตุใดครูบางคนจึงพึงพอใจให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในขณะท่ีบางท่านไม่ยอมรับ ผู้วิจัย

จึงท าโครงการ “Technology training for teachers” ขึ้น เนื่องจากเช่ือว่าปัจจุบันไม่มีทางเลยท่ีครูจะ

ปฏิเสธการน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และหากไม่มีคอร์สอบรมครูเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนนั้น การเรียนการสอนวิชานั้นๆย่อมไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นในคอร์

สอบรมยังมีกระบวนการให้ก าลังใจ และพยายามเปล่ียนทัศนคติครูท่ีเข้าร่วมให้เปิดใจและยอมรับเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  

5. หั ว ข้ อ  “ Insight on Gender Disparity In Politics: Women at Decision-Making Levels in 

Malaysia” โดย Nurini Perdana ประเด็นส าคัญ คือ พยายามศึกษาประเด็นเกี่ยวกับเพศหญิงในมาเลเซีย

ว่ามีระดับการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาระดับการตัดสินใจของผู้หญิงท่ัวโลกพบว่ามีเพิ่มข้ึนทุกปี มี

ผู้หญิงด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ในมาเลเซียเองก็พบว่ามีผู้หญิงด ารง
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ต าแหน่งบริหารมากขึ้น จากการเก็บข้อมูลหลายแห่ง อย่างไรก็ตามผู้เข้าประชมต้ังค าถามต่อผู้น าเสนอว่า

ประเทศมาเลเซียมีคนมาเลย์เช้ือสายมาเลย์และเช้ือสายจีนอยู่ด้วยกัน การวิจัยได้เก็บข้อมูลแยกหรือไม่ว่า

ผู้หญิงท่ีได้ด ารงต าแหน่งระดับสูงจนมีอ านาจตัดสินใจนั้นเป็นเช้ือชาติใด ปรากฎว่าผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลรวม

เนื่องจากเป็นภาพรวมของประเทศมาเลเซีย 

 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 

5.1 ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 

1)  ผู้รับทุนจะได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย อีกท้ัง

ขยายมุมมองให้กว้างขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา

ไทยคดีศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2)  คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และบุคลากรผู้สนใจจะได้รับการถ่ายทอดความรู้   มุมมองและ

ประสบการณ์ผ่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

      5.2 ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม   

 น าสาระความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมวิชาการมาเขียนบทความ 
 

6. ปัญหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 

 1. อุปสรรคด้านการลงทะเบียน เนื่องจากเอกสารต่างๆ ให้ดาวน์โหลดผ่านระบบออนไลน์และผู้เข้าร่วม

ประชุมไม่มีอินเตอร์เน็ตในมือถือ ดังนั้นท าให้ไม่ได้ดูเอกสารประกอบในขณะประชุม อย่างไรก็ตามสามารถดาวน์

โหลดได้ภายหลัง  

2. อุปสรรคด้านการส่ือสาร พบว่าผู้น าเสนอผลงานมาจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกและใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาในการน าเสนอ พบว่าผู้น าเสนอบางท่านใช้ส าเนียงท่ีฟังออกยาก อย่างไรก็ตามเม่ืออ่านเอกสารประกอบจะ

เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

  
  

7. ข้อเสนอแนะ 

    - ไม่มี - 

 



7 
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ภาคผนวก 

 

     
 

 

 

                    
จุดรับลงทะเบียน              ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 

สถานท่ีจัดประชุม มหาวิทยาลัย Sapienza 
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บรรยากาศในห้องประชุมท่ีผู้เข้าร่วมอบรมเลือกเข้าไปฟัง 

 

       
มุมรับประทานของว่าง 
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สถานท่ีรับประทานอาหารกลางวัน 

 

    
ตัวอย่างโปสเตอร์น าเสนอผลงาน 
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เข้าร่วม City Tour กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

 

 
ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมอบรมจนจบการประชุมทางวิชาการ 

 

 

 

 


