
ชื่อโครงการ โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน” 
สาขาวิชา/หน่วยงาน สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอ านาจที่มีอิทธิพล
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลก  ทั้งนี้ รากฐานส าคัญที่ท าให้จีนกลายเป็นชาติมหาอ านาจก็เนื่องมาจาก
พัฒนาการทางอารยธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน และสั่งสมมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยจนถึง
ราชวงศ์ชิง เช่น ความเจริญด้านปรัชญาการเมือง หลักการทางศีลธรรมจริยธรรม  ศิลปะจีน เป็นต้น   ต่อมา 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ในวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๙  จีนก็มีการ
ปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ภายใต้การน าของผู้น าคนส าคัญ เช่น ประธานาธิบดีเหมา เจ๋อ 
ตุง ที่เน้นสร้างประเทศให้มีความมั่นคง, เติ้งเสี่ยวผิง กับนโยบายสี่ทันสมัย และสีจิ้นผิง ผู้น าคนปัจจุบันที่ด าเนิน
นโยบายน าจีนไปสู่การมีบทบาทในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาได้จาก สุนทรพจน์ ณ ที่ประชุมสภา
เศรษฐกิจโลก ค.ศ.๒๐๑๗ ว่า “จีนจะเปิดประตูสู่โลกและจะไม่ปิดประตูบานนี้ลง”   
 นอกจากนี้ ความส าคัญของชาวจีนที่มีต่อเศรษฐกิจโลก พิจารณาได้จากบทบาทของจีนโพ้นทะเลที่
พัฒนาจากแรงงานกลายเป็นผู้ประกอบหรือผู้ปกครองประเทศได้ เช่น ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย   กล่าวเฉพาะ
สิงคโปร์ ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เชื้อสายจีน สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วภายใต้การน าของลีกวนยู            
ที่เน้นการสร้างสถียรภาพทางการเมืองและการสรา้งค่านิยมร่วม 
 ด้วยตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของชาวจีนทั้งในประเทศและผู้อพยพออกนอกประเทศ 
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และเป็นการด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงเป็นการตอบสนองข้อเสนอแนะ
ของผู้เข้าร่วมการอบรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรจัดการอบรม เรื่อง 
“ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน” ขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน 
 ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษา 
 ๒.๓ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาบรูณาการกับการเรียนการสอน 
 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง และผู้สนใจทั่วไป  
จ านวน ๗๐ คน 



 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชา
ที่เก่ียวข้องกับหมวดสังคมศึกษา 
 ๓.๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน 
 

๔. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ อาจารย์ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง และผู้สนใจ
ทั่วไป เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๔.๒ เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับประวัติศาสตร์จีน 
 ๔.๓ ความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน ดียิ่งขึ้น 

  ๔.๔ การน าไปใช้ ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์  
 

๕. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ๑. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
 สนองตอบชี้วัด 
      กพร. ตัวชีว้ัดที่   ๕.๑ ระบบและกลไกในการบริหารทางวิชาการแก่สังคม 
                 ๕.๒ กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
                สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรืองค์กรภายนอก 
                ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
      สกอ.องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 
    ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
    ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
  องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
    ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
 
๖. สนับสนุนพันธกิจ 
         จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง (การเรียนการสอน) 
         การวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                การบริการวิชาการแก่สังคม 
     น าเทคโนโลยีและวิชาการท่ีทันสมัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น 



ก าหนดการอบรมทางวิชาการ  
เรื่อง “ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน” 

วันที่  ๒ กันยายน  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
เวลา รายการ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรมทางวิชาการ 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ 
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์จีน ส าหรับครูสังคม” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุการ สิริไพศาล   
      ผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์จีน ส าหรับครูสังคม” (ต่อ) 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุการ สิริไพศาล   
      ผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. 
 

 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง “จีนในสิงคโปร์ ภาพสะท้อนโลกทัศน์จีนสมัยใหม่” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุการ สิริไพศาล   
      ผูช้่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ น. การบรรยาย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชุมชนชาวจีนในนครสวรรค์ ” 

โดย อาจารยทัศนีพร  วิศาลสุวรรณกร 
      สาขาวิชาประวัติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

๑๖.๑๕ – ๑๖.๔๕ น. มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม 
 

พิธีกรประจ าวัน   นายผดุงเกียรติ สุมังคละ  
 
 



แบบตอบรับการอบรมทางวิชาการ 
เรื่อง “ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน” 

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

(กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) 
 

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน และครบถ้วน  
๑.รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม 

๑.๑ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. 
๑.๒ ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. 

 ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่..................................................................................รหสัไปรษณีย์......................................  
โทรศัพท์.............................................โทรสาร (FAX)............................... 

 
๒.การช าระค่าลงทะเบียน (๓๐๐ บาท/คน) 
  โอนเงินผ่าน ชื่อบัญชี สาขาวิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค์ 
   ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๐-๑-๐๑๔๗๒-๕  
   จ านวนเงิน……………….บาท (.....................................................) 
   โอนเมื่อวันที่…………………………………………………………………… 
 
๓.การส่งหลักฐานการสมัคร กรุณาส่งส าเนาการโอนเงินและแบบตอบรับฉบับนี้ มาที่ 
    

อาจารย์ธีรพร  พรหมมาศ 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค ์ ๖๐๐๐๐ 

 

  หรือส่งมาที่ โทรสาร หมายเลข (๐๕๖) ๘๘๒๕๑๑ 
๔.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  เบอร์โทรศัพท์ (๐๕๖)  ๒๑๙๑๐๐-๒๙  ต่อ ๒๒๐๗ 
 หรือ  ๐๘๙-๒๑๑๙๔๖๖ (อ.ธีรพร), ๐๘๙-๙๓๖๘๖๙๑ (อ.ทัศนีพร) 
 

--------------------------- 


