
 
 

โครงการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม  
ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนามนุษย์และสังคม เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นฐานรากของการพัฒนามนุษย์ ด้วยว่า 
มนุษย์จ าเป็นต้องรวมกลุ่ม พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์นั้นมิได้มีมาตั้งแต่ก าเนิด แต่เกิด
จากการที่มนุษย์ได้เป็นสมาชิกของสังคม ท าให้มนุษย์เรียนรู้แบบแผนต่าง ๆ ผ่านครอบครัว สภาพแวดล้อม 
และที่ส าคัญสถาบันการศึกษามีส่วนอย่างยิ่งในการหล่อหลอมพัฒนาการความเป็นมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม องค์ความความรู้ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักรและหุ่นยนต์ ถูกน าเข้า
มาใช้งานทดแทนแรงงานมนุษย์ ดังนั้นการพัฒนามนุษย์ในสังคม จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่
เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ท าแทนไม่ได้ เช่น ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญและการสื่อสารที่ซับซ้อน ซึ่งจะมี
โอกาสมากกว่าคนอ่ืน เพราะทักษะขั้นสูงเหล่านี้เครื่องจักรไม่สามารถท าแทนได้ 

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลและมีส่วนท าให้การพัฒนามนุษย์และสังคม จ าเป็นต้องมีมุมคิดเชิงนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะในปัจจุบัน  ประเทศไทย
ได้เป็นหนึ่งในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาเซียนเป็นสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความ 
มั่นคง ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน 

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์  มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ จึงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ด้านการสร้างนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม อย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย และเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน                       
เพ่ือเตรียมพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด พ้ืนฐานเกี่ยวกับนวัต
กรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาท่ีอาจมีผลสืบเนื่องต่อการศึกษาของนักเรียนในอนาคต 



 
 
กลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม 
 ครผูู้สอนระดับมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ รุ่นละ 30 คน จ านวน 2 รุ่น 
 
ระยะเวลาในการอบรม   

รุ่นที่  1/2565   วันที่   5 - 6  พฤษภาคม  2565 
รุ่นที่  2/2565   วันที่ 18 - 19  ตุลาคม  2565 

 
สถานที่ในการอบรม 

อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ (Workshop)            
และกรณีศึกษา (Case Study) 
 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 1. ค่าลงทะเบียน จ านวน 1,000 บาท / คน 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียน       
จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 
 
เงื่อนไขการอบรมและการได้รับวุฒิบัตร 
 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด           
(12 ชั่วโมง) จึงจะได้รับวุฒิบัตร 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม 
2. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด พ้ืนฐานนวัตกรรมการพัฒนามนุษย์

และสังคมไปประยุกต์ใช้สอนนักเรียน 
3. วิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี เพ่ือขยายผลสู่โรงเรียนในการแนะแนวนักเรียน   

ในที่สนใจในการเลือกได้เลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 
เนื้อหาหลักสูตรและก าหนดการอบรม 
 

วันที่ หัวข้อ ระยะเวลา วิทยากรหลัก 
5 พ.ค. 65 สังคมไทยกับโอกาสในการพัฒนา  2 ชั่วโมง ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา 2 ชั่วโมง รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 2 ชั่วโมง ผศ.ดร.ณัฐธเดชน์ ชุมปลั่ง 

6 พ.ค. 65 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  2 ชั่วโมง ผศ.ดร.สานิตย์ หนูนิล 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และ SDGs 2 ชั่วโมง ผศ.ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี 
นวัตกรรมเพ่ือสังคม  2 ชั่วโมง ผศ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์ 

 

 



 
ก าหนดการอบรม 

 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
08.45 - 09.00 น. เปิดการอบรม 

โดย คณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
09.00 - 11.00 น. สังคมไทยกับโอกาสในการพัฒนา  
   โดย ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล 

 11.00 - 12.00 น. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา  
    โดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 - 14.00 น. เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนา  
    โดย รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 
 14.00 - 16.00 น. อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม  
    โดย ผศ.ดร.ณัฐธเดชน์ ชุมปลัง่ 
 
วันที ่6 พฤษภาคม 2565 

09.00 - 11.00 น. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  
    โดย ผศ.ดร.สานิตย์ หนูนิล 

11.00 - 12.00 น. การพัฒนาที่ยั่งยืน และ SDGs  
โดย ผศ.ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. การพัฒนาที่ยั่งยืน และ SDGs  

โดย ผศ.ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี 
14.00 - 16.00 น. นวัตกรรมเพ่ือสังคม  

    โดย ผศ.ดร.กนกวรา พวงประยงค์ 
16.00 - 16.30 น. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม  

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

หมายเหตุ : ก าหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

 


