
รายช่ือผู้ทเีข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในวันที่ 13 – 14 และ 20 - 21 มีนาคม 2564 

ตามโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการสอนที่เน้นกระบวนการคิดผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์
ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย”  

ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางสาวดารุณี ทรัพย์พจน์ 
2 นางสุนีย์ ขันธวิธ ิ
3 นางสาวสิริวรรณ มีรอด 
4 นางสาวศิรินภา ปิดตาฝ้าย 
5 นางสรินยา  พระจันทร์ศรี 
6 นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข 

7 นางสาวรุ่งนภา ชมพูราช 
8 นางสาวรถามณี สายพัฒนะ 
9 นายปองพล วิชาดี 
10 นายธีรภัทธ กระจ่างแสง 
11 จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง 
12 นางสาวพิมสุดา ทรัพย์อยู่ 
13 นางสาวรวีวรรณ โชคสมบัต ิ
14 นางสาวกนกวรรณ กันตีมูล 
15 นางสาวธนาภรณ์ ตรีภาค 
16 นางสาวธมลวรรณ พุฒิวร 
17 นายเอกชัย รุ่งรัติศาสน 
18 นางสาวอรุณี ถาวรบุญ 
19 นายจักรวาล มีสมจิตร 
20 นายธีรพล  หาเม็ดดี 
21 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์ 
22 นายวรพงศ์ กิติธันยธรณ์ 

 



ก าหนดการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการสอนที่เน้นกระบวนการคิดผ่านการศึกษา
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัย”  
ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ ์คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในวันที่ 13-14 และ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น.  พิธีเปิด 
09.00-10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้เบื้องต้นและความส าคัญของประวัติศาสตร์นิพนธ์ 

วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวกมลวรรณ สุภา 

10.45-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการความส าคัญของหลักฐานทางโบราณคดีกับการบูรณาการองค์
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวกมลวรรณ สุภา 

13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาการคิดของผู้เรียนบนฐานความรู้ทางสังคมศึกษา 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวกมลวรรณ สุภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเรื่องราวของอยุธยาผ่านเอกสารต่างชาติ และ

ค าให้การ การวิเคราะห์ ตีความ สู่การปฏิบัติจริง 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวกมลวรรณ สุภา 

10.45-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฎตามเอกสารต่างชาติ และ
ค าให้การ 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวกมลวรรณ สุภา 

13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการเรียนรู้โดยใช้วิธีการประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิด
ของผู้เรียนบนฐานความรู้ทางสังคมศึกษา 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวกมลวรรณ สุภา 

 
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเรื่องราวของอยุธยาผ่านจารึก พระราชพงศาวดาร 

การวิเคราะห์ ตีความ สู่การปฏิบัติจริง 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 

10.45-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฎตามจารึก พระราชพงศาวดาร 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 

13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลทางสังคมศึกษา
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 

10.45-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการน าเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 

13.00-16.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการอภิปรายปัญหาและอุปสรรคการสอนประวัติศาสตร์ใน
สถานศึกษา แนวโน้ม ข้อเสนอแนะ และทางออก และมอบวุฒิบัตร 
วิทยากร ศาสตราจารย์อุษณีย์  ธงไชย และ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ 

 
 
หมายเหตุ  รับประทานอาหารว่าง 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  
   เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 


