
ก ำหนดกำรสัมมนำทำงวชิำกำร 
เร่ือง  กำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ไทยส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ 

ระหว่ำงวันที่  ๑๗ - ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
ณ  ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)  กรุงเทพมหำนคร 

 

............................................. 
 

วันอังคำร ที่  ๑๗  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
 

๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น.    กล่าวแนะน าโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  กำรสอน 

วิชำประวัติศำสตร์ไทยส ำหรับกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ 
      โดย  นำยเขมชำติ  เทพไชย 

ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๔๕ น.    บรรยายเรื่อง  กำรสอนประวัติศำสตร์อย่ำงไรให้น่ำสนใจ 
      โดย  ศำสตรำจำรย์ ดร.สุเนตร  ชุตินธรำนนท์ 
      ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม  

สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย 

๐๙.๔๕ น. - ๑๐.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.    เสวนาเรื่อง  กำรใช้หลักฐำนทำงโบรำณคดีและ 
ประวัติศำสตร์ศิลป์ในกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ไทย 
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช 

      ศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สำยสิงห์ 
      และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สฤษดิ์พงศ์  ขุนทรง 
      คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      ด าเนินรายการโดย 

นำยเขมชำติ  เทพไชย 
ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคฯ  

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.    บรรยายเรื่อง  ประวัติศำสตร์ล้ำนนำที่เกี่ยวข้องกับประวัติศำสตร์ไทย 
      โดย  ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ สรัสวดี  อ๋องสกุล 
      ศูนย์ล้านนาศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
                     ๒./... 

 



๒ 
 
๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง  หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ และกำรเสริมสร้ำง 

สมรรถนะกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พลับพลึง  คงชนะ  
คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๑๕ น.    ถาม - ตอบ 

๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๔๕ น.    บรรยายเรื่อง  อยุธยำในสำยตำชำวอิหร่ำน : หลักฐำนประวัติศำสตร ์
จำกเอกสำรเปอร์เชียในรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์ 
โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬิศพงศ์  จุฬำรัตน์ 

      คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๑๕ น.    บรรยายเรื่อง  กำรวิเครำะห์ประวัติศำสตร์อยุธยำเพื่อกำรสอนในชั้นเรียน 

โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีดี  พิศภูมิวิถี 
      คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๕.๑๕ น. - ๑๕.๔๕ น.    บรรยายเรื่อง  กำรใช้หลักฐำนเอกสำร กรณีเอกสำรจีน 

และจำรึกในกำรวิเครำะห์ประวัติศำสตร์ไทย 
      โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนุกูล 
      คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๑๕.๔๕ น. - ๑๖.๐๐ น.    ถาม - ตอบ 

๑๖.๐๐ น. - ๑๖.๑๕ น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๖.๑๕ น. -  ๑๗.๑๕ น.    เสวนาเรื่อง  ประวัติศำสตร์ไทยจำกต ำนำน  ควำมเชื่อและคติชนวิทยำ 
      โดย  ดร.ตรงใจ  หุตำงกูร 
      ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
      และ   

มองประวัติศำสตร์จำกสิ่งรอบตัว: ว่ำด้วยส่ิงของ วัตถุ และเรื่องเล่ำ 
ข้อมูลมำจำกกำรวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จ.ล ำปำง และสุพรรณบุรี 
โดย ดร.อำสำ  ค ำภำ 

      สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
      ด าเนินรายการโดย  นำยดอกรัก  พยัคศรี   

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
๑๗.๑๕ น. -  ๑๗.๓๐ น.    ถาม - ตอบ 
๑๗.๓๐ น.     จบการสัมมนา 
  



                           ๓. /... 
 
 

๓ 
 

วันพุธ ที่  ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น.    พิธีเปิดกำรสัมมนำ 
      ดร.นำยแพทย์โกมำตร  จึงเสถียรทรัพย์ 
      ผู้อ านวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
      กล่าวต้อนรับ 
      เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      กล่าวรายงาน 
      นำงสำวตรีนุช เทียนทอง 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      กล่าวเปิดงาน 
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๑๕ น.    บรรยายเรื่อง  ภูมิหลังกำรศึกษำประวัติศำสตร์ไทย 

และแนวทำงในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
โดย  ศำสตรำจำรย์พิเศษ  ศรีศักร  วัลลิโภดม  

      ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก - ประไพ  วิริยะพันธุ์ 
๑๐.๑๕ น. - ๑๐.๓๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.    เสวนาเรื่อง  บทบำทของพิพิธภัณฑ์ แหล่งโบรำณคดี  

และโบรำณสถำนในกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ไทย 
      โดย  นำยพนมบุตร  จันทรโชติ  อธิบดีกรมศิลปากร 
      นำยสด  แดงเอียด  นักโบราณคดีทรงคุณวุฒิ 
      และ  นำยภูธร  ภูมะธน  นักวิชาการอิสระ 
      ด าเนินรายการโดย  นำยคงกะพัน  แสงสุริยะ  พิธีกรอิสระ   
๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๑๕ น.    ถาม - ตอบ   
๑๒.๑๕ น. - ๑๓.๑๕ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๑๕ น. - ๑๓.๔๕ น.    บรรยายเรื่อง  ประวัติศำสตร์แบบนครรัฐในสมัยพุทธศตวรรษ ๑๘ - ๑๙   

และปัญหำควำมขำดแคลนของหลักฐำน  
      โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิพัฒน์  กระแจะจันทร์ 
      คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 



                ๔./... 
 

๔ 
 
๑๓.๔๕ น. - ๑๔.๑๕ น.     บรรยายเรื่อง  กำรศึกษำประวัติศำสตร์อยุธยำจำกข้อมูล 

ในเอกสำรตะวันตก 
โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรวัต  ณ  ป้อมเพชร 

      นักวิชาการอิสระ 
๑๔.๑๕ น. - ๑๔.๔๕ น.    บรรยายเรื่อง  หลักฐำนประวัติศำสตร์เอกสำรต่ำงประเทศ 

ช่วงสมัยรัชกำลที่ ๔ และรัชกำลที่ ๕  
      โดย  นำยไกรฤกษ์  นำนำ 
      กองบรรณาธิการศิลปวัฒนธรรม 
๑๔.๔๕ น. - ๑๕.๐๐ น.    ถาม - ตอบ 
๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น.    สรุปการสัมมนา 
      โดย  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.พิพัฒน์  กระแจะจันทร์ 
๑๕.๑๕ น. - ๑๕.๓๐ น.    ปิดกำรสัมมนำ 

โดย  นายเขมชาติ  เทพไชย 
 ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 

 
 

............................................................ 
 

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 

      


