
                           
กำหนดการประชุมอบรม เรื่อง  

การสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  กรงุเทพมหานคร 

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรงุเทพมหานคร 

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น . ปฐมนิเทศ และชี้แจงการประชุมการสอนประวัติศาสตร์สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑   

   สถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น . การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมสมัย และฐานข้อมูลสถาบันสุวรรณภูมิกับ 

    การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

   อาจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น . การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (Shared History) และการเรียนการสอนด้วยมรดก 

    ภูมิปัญญา (Intangible Cultural Heritage)   

คุณมณฑกานต์ สุวรรณภ กิตติไพศาลศิลป์ UNESCO Bangkok 
 

วันอังคาร ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  กรุงเทพมหานคร 
๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น. กล่าวแนะนำโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  การสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสำหรับ 

การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
   โดย  นายเขมชาติ  เทพไชย ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๔๕ น. บรรยายเรื่อง  การสอนประวัติศาสตร์อยา่งไรให้น่าสนใจ 
   โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร  ชุตินธรานนท ์
   ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม  

สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง  การใช้หลักฐานทางโบราณคดีและ 

ประวัติศาสตร์ศลิป์ในการเรียนการสอนประวัตศิาสตร์ไทย 
    โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช 
        ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั  สายสิงห์ 
        และ รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์  ขุนทรง 
   ดำเนินรายการโดย 
          นายเขมชาติ  เทพไชย 
          ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 



-๒- 
 

๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. บรรยายเรือ่ง  ประวัติศาสตรล์า้นนาที่เกีย่วข้องกับประวัตศิาสตร์ไทย 
   โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สรัสวดี  อ๋องสกุล 
          ศูนย์ล้านนาศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. บรรยายเรื่อง  แนวคิด หลักการการใช้เอกสารประวัติศาสตร์ และการเรียนการสอน 
             โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ 
         คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๑๕ น. ถาม - ตอบ 

๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๔๕ น. บรรยายเรื่อง  “อยุธยาในสายตาชาวอิหร่าน” หลักฐานประวัติศาสตร์ 
    จากเอกสารเปอร์เชียในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ ์
    โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬารัตน์ 
         คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๑๕ น. บรรยายเรื่อง  การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์อยุธยาเพื่อการสอนในชั้นเรียน 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี 
          คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๕.๑๕ น. - ๑๕.๔๕ น. บรรยายเรื่อง  การใช้หลักฐานเอกสาร กรณีเอกสารจีนและจารึกในการวิเคราะห์ 
             ประวัติศาสตร์ไทย 
   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล 
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๑๕.๔๕ น. - ๑๖.๐๐ น. ถาม – ตอบ 

๑๖.๑๕ น. -  ๑๗.๑๕ น. เสวนาเรื่อง  ประวัตศิาสตร์ไทยจากตำนาน  ความเชื่อ และคตชินวิทยา 
   โดย  ดร.ตรงใจ  หุตางกูร 
          ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
          และ  ดร.อาสา  คำภา 
          สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         ดำเนินรายการ โดย 
         นายดอกรัก พยัคศร ี
๑๗.๑๕ น. -  ๑๗.๓๐ น. ถาม - ตอบ 
๑๗.๓๐ น.  จบการสัมมนาในวันแรก 
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วันพุธ ที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  กรุงเทพมหานคร 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมอบรม 
   นายแพทย์โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ 
   ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
   กล่าวต้อนรับ 
   นางเกศทิพย์ ศุภวานิช 
   รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   กล่าวรายงาน 
   นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   กล่าวเปิดงาน 
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๑๕ น. บรรยายเรื่อง  ภูมิหลังการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยและแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู ้
    โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศรีศักร  วัลลิโภดม  
          ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก - ประไพ  วิริยะพันธ์ุ 
๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง  บทบาทของพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี  

และโบราณสถานในการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
   โดย  นายพนมบุตร  จันทรโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร 
          นายสด  แดงเอียด  นักโบราณคดีอาวุโส 
          และ  นายภูธร  ภูมะธน  นักวิชาการอาวุโส 
          ดำเนินรายการโดย  นายคงกะพนั  แสงสุริยะ   
๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๑๕ น. ถาม - ตอบ   
๑๒.๑๕ น. - ๑๓.๑๕ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๕ น. - ๑๓.๔๕ น. บรรยายเรื่อง  ประวัติศาสตร์แบบนครรัฐในสมยัระหว่างเขมร - ไทย  และปัญหา 
    ความขาดแคลนของหลักฐาน 
   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  กระแจะจันทร์ 
          คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๓.๔๕ น. - ๑๔.๑๕ น.  บรรยายเรื่อง  การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยช่วงสมัยอยุธยาจากเอกสารต่างประเทศ 
    โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต  ณ  ป้อมเพชร 
          นกัวิชาการอิสระ 
 
 
 



- ๔ – 
 
๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๔๕ น. บรรยายเรื่อง  หลักฐานประวัติศาสตร์เอกสารต่างประเทศ 
    ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕  
   โดย  นายไกรฤกษ์  นานา 
          กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม 
๑๔.๔๕ น. - ๑๕.๐๐ น. ถาม – ตอบ 
๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น. สรุปการสัมมนา 
   โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิพัฒน์  กระแจะจันทร์ 
๑๕.๑๕ น. - ๑๕.๓๐ น. ปิดการประชุมอบรม 
    โดย  นายเขมชาติ  เทพไชย ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 
 
ช่องทางการเข้าร่วมประชุมออนไลน ์
 

๑) วันที่ ๑๖ และ ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๖ 

เพจสถาบันสังคมศึกษา สพฐ  . 
https://www.facebook.com/Social.academic 
หรือ ประชาสัมพันธ์ของ สพฐ .  
https://www.facebook.com/obectvonline 
 

๒) วันที่ ๑๗ – ๑๘  มกราคม ๒๕๖๖ 
 

๑) ภาคภาษาไทย เข้ารับชมได้ที่ เพจศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
https://www.facebook.com/sac.anthropology 
๒) ภาคภาษาอังกฤษ เข้ารับชมได้ที่ เพจ Semeo-SPAFA  
https://www.facebook.com/seameo.spafa 
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