


ก ำหนดกำร
กิจกรรม 12 เดือน Webinar กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์

ประวัติศาสตร์ตัวเรา



1.

TimeLine Webinar

ใกล้ตัว (ส.1และ2)
วันเดก็/วันเยาวชน

▪ ความส าคัญของวนัเด็ก
และเยาวชน  และการปฏิบติัตน
ตามบทบาทของตนเอง

▪ ความรูห้ลกัสตูรฐานสมรรถนะ
และนวัตกรรมการสอนแบบแลกเปลี่ยนความคิด
▪ การสอนโดยใชแ้หล่งเรียนรู ้
▪ ชิน้งาน Graphic Animation วันเด็ก

ครอบครัว (ส.1และ2)

(วันครอบครัว/ผู้สูงอายุ /วันแม่แห่งชาต )

▪ ความเป็นมาวันครูโลก
▪ การสอนแบบวิเคราะห์วีดีโอ  /การสอนแบบทบทวนโดยผู้เรียน /

การสอนที่เน้นประสบการณ/์Concept Mapping 

▪ สรา้งสื่อวิดีทศัน ์/ Broad Game Online ครอบครัว

โรงเรียน (ส.1และ2)
ขุมทรัพยแ์ห่งปัญญา(วันครูโลก)

โลก( ส.,2,3และ6): ท่องไปในโลกกว้าง”
▪ ความเป็นมาของสิ่งแวดลอ้มโลก
▪ Investigation /โครงงานเป็นฐาน
▪ วิดีทศัน ์และเกม โครงการพระราชด าร ิ                  

ของพระราชวงศด์า้นสิ่งแวดลอ้ม
▪ การสรา้ง Visual Thinking 

พลเมืองโลก 1( ส.,2,3และ5)

: ” สร้างพลเมืองแห่งอนาคต” 

พลเมืองโลก2( ส.,2,3และ5) : 
” สร้างพลเมืองแห่งอนาคต” แลกเปล่ียน. Best Practice ( ส. 1-4)

“นวัตกรรมกำรขับเคลื่อน สู่กำรสื่อสำรควำมสุข 

.

ประลองนวัตกรรมผู้สร้ำง History 
Hero Youth Club ( ส. 1-4)

“ The Hero Festival”
Symposium( ส. 1-4)

▪ ความเป็นมาของประเทศและวัฒนธรรม 
ของทอ้งถ่ิน/ภมิูภาค

▪ กระบวนการสอนแบบ 5E
▪ กระบวนการสอน Problem (PBL)
▪ แนวคิดการประเมินตามสภาพ 
▪ สรา้งสื่อ AR ประเพณีไทย

ประเทศ( ส.1,2,3,4และ5)
“พหุวัฒนธรรมสร้างสรรคป์ระเทศ”

▪ การปกครองประเทศ ในอดีต-ปัจจบุนั                 
ทัง้ในและต่างประเทศ

▪ คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง ที่เขม้แข็ง
▪ เทคนิคการตัง้ค าถาม/สอนดว้ยละคร เวที

▪ การเรยีนประวตัิศาสตรใ์หเ้ท่าทนั
สือ่ดิจิทลั

▪ ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical
Thinking)

▪ การสรา้งวิดีทศันแ์บบ Animation

สรา้งนวตักรรมการเรยีนรู ้แฟนพนัธุ์แท้
ประวตัิศาสตร ์(History Hero Youth Club) 

▪ “ The Hero Festival”
Symposium

▪ นิทรรศการและเวทีแลกเปลี่ยน                         
มีชีวิต

ท้องถ น่และชุมชน                                                
“ลายแทงชุมชุนแห่งชีว ต”
( ส.1,2,3,4และ5)

▪ คุณค่า ลกัษณะเด่น ของชมุชน 
ทรพัยากรส าคญัของชมุชน

▪ วิธีการประวัติศาสตร ์และ                       
- Community Based Learning /  
Game - Based Learning

▪ สรา้ง วีดีโอเกมพืน้ฐาน

▪ ครอบครวักับวฒันธรรมไทย 
▪ เทคนิคAnalyze case Studies

▪ การออกแบบการวดัผลแบบกรณีศกึษา /ชืน้งาน
▪ สรา้งสื่อวิดีทศัน ์/ Broad Game ครอบครัว

▪ เทคนิคการสอนดว้ยละครเวที
ประวตัิศาสตรเ์ชิงสรา้งสรรค์

▪ ประกวดแผนการจัดการเรยีนรู ้

• กระทรวงวัฒนธรรม / รร. นายร้อย จปร
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• มทร.รัตนโกสินทร์  

• ม.มหิดล/ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม
• รร. นายร้อย จปร. 
• ม.ธรรมศาสตร์

• พิพิธภัณฑ์สถาบันพระปกเกล้า
• รร. นายร้อย จปร. 
• ม.กรุงเทพ

• วิทยากร : ผชช.สพฐ. ศน. ครู  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• วิทยากร : ผชช.สพฐ. ศน. ครู  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• วิทยากร : ผชช.สพฐ. ศน. ครู  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• วิทยากร : ผชช.สพฐ. ศน. ครู  
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ผ่านระบบ MS Teams

(รา่ง)

ประเทศเพ่ือนบ้าน( ส.,2,3และ5)
“ อารยธรรมไร้พรมแดนร่วมสร้างพลโลก”

▪ ศึกษาวิถีชีวิตพลเมืองอาเซียน
▪ Creative Thinking
▪ Project Base Learning 
▪ แนวคิดการประเมินที่สมดลุ (Balanced

Assessment)
▪ การสรา้งหนงัสัน้พืน้ฐาน

ลกัษณะการจดักิจกรรม 
Webinar

✓ บรรยาย 10% 
✓ ปฏิบัติ & AL70%

✓ มีการสรา้งชิน้งาน 20 %

• อ.ธงทอง จันทรางศุ
• พิพิธภัณฑ์เด็ก/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
• TK  Park/ Museum Siam/พิพิธภัณฑ์เด็ก

• มหาวิทยาลัยประสานมิตร)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ม.ราชภัฏสวนดุสิต
• UNESCO/ สถานีโทรทัศน์ครู/ ทรูปลูกปัญญา/คุรุสภา/

สภาการศึกษา) 

• กระทรวงวัฒนธรรม/ททท./TK Park/
• นิทรรศรัตนโกสินทร์)
• พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
• วิทยาลัยชุมชน
• มทร.รัตนโกสินทร์/สุวรรณภูมิ

• โรงเรียนนายร้อย จปร./สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
• สวก./ม.ประสำนมิตร 
• ม.กรุงเทพ

• กลุม่เป้าหมาย 349 
โรงเรยีนน ารอ่ง

• ขยายผลทกุโรงเรยีน
ครู /ศกึษานิเทศก/์ผูท้ี่สนใจ

ช่องทางการส่ือสาร

Live Event ,Facebook,

OBEC Chanel, YouTube               

เดือนละ 30 ร.ร. = 150 คน 
ผ่านระบบ MS Teams (Fixed)

โรงเรียนอ่ืนๆ ผ่านช่องทางต่างๆ
มีเก็บช้ินงานและพ่ีเลีย้งท่ีปรึกกาา

พบกนั ทกุวนัเสาร ์
สปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืน



รูปแบบกำรด ำเนินกำร 12 เดือน Webinar กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์วิถีใหม่ วิถีอนำคต

กลุ่มเป้ำหมำย
รูปแบบ 

ของกิจกรรม

หน่วยงำน 
ที่สนับสนุน

รูปแบบของ   
กำรอบรม 

อบรมครูสังคมศึกษำ ฯ 
(ประวัติศำสตร์)  

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม
➢ โรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน (5 คน 

ต่อ ร.ร. จ านวน 30 ร.ร.รวม 150 คนต่อ
ครั้ง)

➢ โรงเรียนอื่นๆที่สนใจท่ัวประเทศ

กลุ่มเป้าหมายหลัก
❑ ครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์
❑ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และ
วิทยากร)
ทีมระบบ ครูวิทยาศาสตร์ และครู เทคโนโลยี
ทีม Graphic ครูศิลปะ และครูสอน
คอมพิวเตอร์
ทีมโค้ช  ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน
ประวัติศาสตร์ซ่ึงมีผลงานโดดเด่น
ทีมวิทยากรและกระบวนกร ศึกษานิเทศก์  
ครูประวัติศาสตร์และสังคมฯ

(349 โรงเรียนคุณภำพ)

▪ ผู้บริหารโรงเรียน
▪ ศึกษานิเทศก์
▪ ครูโรงเรียนนอกเหนือจาก

โรงเรียนคุณภาพที่สนใจเข้าร่วม
ช่องทางอ่ืน เช่น Live Event, 
OBEC Chanel,  DLTV.  Page , 
Facebook ฯลฯ 

รูปแบบกำรอบรมมี 2 ลักษณะ
❑ โรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน (สลับ

หมุนเวียน เข้าร่วมอบรมในระบบ MS
TEAMS)

❑ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมช่องทางอ่ืน 
เช่น Live Event, OBEC Chanel,  
DLTV.  Page , Facebook ฯลฯ 

❑ เน้นการประเมินสมรรถนะ 
และตามสภาพจริง

❑ ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มี
ชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์

❑ ชวนคิด เชื่อมต่อ การ
ประยุกต์ใช้

❑ มอบวุฒิบัตร 4 ระดับ
การเรียนรู้
• Classic
• Silver
• Gold
• Platinum

❑ เน้นการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบออนไลน์

❑ เน้นการใช้กระบวนการ 
Active Learning

❑ เน้นความส าคัญปฏิทินวัน
ส าคัญ

❑ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 (ฉ.ปรับปรุง 
2560)

❑ มีระบบการติดตามจาก ศน.

❑ หน่วยงำนภำยใน สพฐ.
▪ สนก.
▪ สวก. 
▪ สทร.   
▪ สทศ.
▪ สมป.
▪ สอ. 

❑ หน่วยงำนภำยนอก
25 แหล่ง ให้กำร  
สนับสนุนด้านวิทยากร 

สื่อ /นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้

จ านวน 2,000 คน

Page Facebook WBN คู่มือผูเ้ขา้รว่มอบรม



เดือนที่ 2 :
ต้นตระกูลไทย อุ่นไอรัก



หน่วย ..ตน้ตระกลูไทย  อุ่นไอรกั....

ระดับช่วงชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สมรรถนะ (ลส.2551)
ช่วงช้ันที่ 1
ป1-ป.3

1.บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว              
โดยสอบถามผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
2.ล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวิตหรือครอบครัว                   
ของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เก่ียวขอ้ง

1.วิธีการสืบประวัติความเปน็มาของตนเองและครอบครัวอยา่งงา่ยๆ
2.การบอกเล่าประวัติของตนเองและครอบครัว 
3.หลักฐานที่ใช้สืบค้นประวัติและครอบครัว เช่น สูติบัตร ภาพถ่าย
4.ใช้เส้นเวลาล าดับเหตกุารณ์ที่เกิดขึ้น

1.ทักษะในการสื่อสาร
2.ทักษะในการคิด
3.ความสามารถในการแกป้ัญหา
4.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ช่วงช้ันที่ 2
ป4-ป.6

1.บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว                
โดยสอบถามผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
2.อธิบายความส าคญัของวิธีการทางประวัติศาสตร์                    
ในการศึกษาเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์อย่างงา่ยๆ

1.ตัวอย่างขอ้มูลจากหลักฐานที่แสดงความจริงและข้อเท็จจริง
2.การตอบค าถามทางประวัติศาสตร์โดยใช้ข้อมูลที่พบได้อยา่งมีเหตุผล
3.การน าเสนอความเป็นมาดว้ยวิธีการต่างๆเช่นการเล่าเร่ือง การเขียนอย่างงา่ย
4. การน าเสนอวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเร่ืองราวในห้องถิ่น ในครอบครัว  ต้นตระกูลไทย

ช่วงช้ันที่ 3
ม1-ม.3

ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเร่ืองราวต่างๆ            
ที่ตนสนใจ

น าวีธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้การในการศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกับตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น 
ของตน

ช่วงช้ันที่ 4
ม4-ม.6

สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการ                
ทางประวัติศาสตร์อย่างเปน็ระบบ

1.ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์โดยน าเสนอตัวอย่างทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน
2.ผลการศึกษา

วิเครำะห์หลักสูตร ต้นตระกลูไทย อุ่นไอรัก
มำตรฐำน ส 4.1 เข้ำใจควำมหมำย ควำมส ำคัญของเวลำ และยุคสมัยทำงประวัติศำสตร์ สำมำรถใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตรม์ำวิเครำะห์เหตกุำรณต์ำ่ง ๆ อย่ำงเป็นระบบ

มำตรฐำน ส 4.3 เข้ำใจควำมเป็นมำของชำติไทย วัฒนธรรรม ภูมิปัญญำไทย มีควำมรัก ควำมภูมิใจและธ ำรงควำมเป็นไทย

ระดับช่วงชั้น ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง สมรรถนะ
ช่วงช้ันที่ 4 1.วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของประวัติศาสตรไ์ทย

2.วิเคราะห์ผลงานของบุคคลส าคัญที่มีสว่นสรา้งสรรค์
วัฒนธรรมและประวัติศาสตรไ์ทย

1.แนวคิดความเป็นมาของชนชาติไทย
2.บุคคลส าคัญที่มีส่วนสรา้งสรรค์ประวัติศาสตรไ์ทย(รัชกาลที่5 รัชกาลที่ 6)

1.ทักษะในการสื่อสาร
2.ทักษะในการคิด
3.ความสามารถในการแกป้ัญหา
4.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
5.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต



✓ประวัติความเป็นมา ของนามสกุล               
วงศ์ตระกูล วันครอบครัวไทยและสากล                     
วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วันจักรี ราชสกุล                   
ตั้งแต่อยุธยา –รัตนโกสินทร์

✓ควำมส ำคัญ และบทบำท ของคน              
ในครอบครัว บทบาทของความเป็นพลเมอืง            
ของคนในประเทศ ในฐานะครอบครัวใหญ่

✓ลักษณะของครอบครัวไทย –
ปัจจุบัน (รวมถึงการเปลีย่นแปลงครอบครวั 
และสังคมไทยในปัจุจบัน)

✓กำรสร้ำงสรรค์สิ่งดีงำมในครอบครัว
ตามสไตล์เอกลักษณ์ไทยที่เหมาะกับยุคสมัย
✓ต้นตระกลูไทยและมหำกษัตรยิ์ไทย                 
รัชสมัยอยุธยำ – ปัจจุบัน ร.5 - ร.6 และในหลวง
รัชกำลท่ี 9 และพระพันปีหลวงฯ

Main Ideas Activities &Network

แนวค ดในการจัดก จกรรม เดอืนที ่2 :ต้นตระกูลไทย  อุ่นไอรัก

➢ วันสงกรำนต์ เชื่อมโยงกับ

วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตของครอบครัวไทย

➢ วันผู้สูงอำยุ เชื่อมโยง กับบทบำท 

หน้ำที่ กำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว              
กฎกติกำ คุณธรรมและจริยธรรม เช่น            
ควำมกตัญญู

➢ วันครอบครัว เช่ือมโยงกับควำมส ำคัญ

ของครอบครัว กำรยอมรับควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงวัย และกำรอยู่ร่วมกับสังคมในยุค

ปัจจุบัน

➢ วันพ่อ และวันแม่ เชื่อมโยงกับ 

บทบำทกำรปฏิบัติตนเป็นพ่อ แม่ และลูกที่ดี 
และวันแม่และวันพ่อแห่งชำติ

➢ วันจักรี เชื่อมโยงกับต้นตระกูลไทย และ

พระรำชวงศ์ในยุคสมัยต่ำงๆ

❖ ด้ำนประวัติศำสตร์
▪ ประวัติและวันส ำคัญ                         
ของวัน ครอบครัวไทยและครอบครัวสำกล

▪Time Line ของครอบครัวตนเอง                 

และวงศ์ตระกูล บทเรียนของครอบครัว

▪ Time Line ของต้นรำชสกุล

พระมหำกษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยอยุธยำ -
ปัจจุบัน

❖ด้ำนหน้ำท่ีพลเมือง
❑ บทบำท หน้ำที่ คุณธรรม จริยธรรม 

กำรปฏิบัติตนในฐำนะพลเมืองที่ดีของประเทศ  

❖ พระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์
▪ พระมหำกษัตริย์อยุธยำ –ปัจจุบัน
▪ รัชกำลที่ 5 และ 6 พรบ.นำมสกุลและรำชสกุล
▪ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร                 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
▪สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ                 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

o Activities ที่ประยุกต์ใช้ในกำรสอน
▪ Inquiry - Based Learning
▪ STORYLINE METHOD
▪ Story Telling 
▪ Digital Story Telling 
▪ Case Study +PLC

o 9 หน่วยงำนเครือข่ำย (Network)
▪ กรมราชเลขานุการในพระองค์                                 

ส านักพระราชวัง
▪ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
▪ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
▪ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
▪ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪ ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                
พระนครเหนือ

▪ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
▪ Microsoft
▪ ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Content Red – Letter Day





การจดักจิกรรม 12 เดือน webinar การเรียนรู้ประวตัศิาสตรวถิใีหม่

ตวัอยา่งนวตักรรมสู่แผนการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์วิถีใหม่

ส่งเสริมแผนการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์วิถีใหม่

สู่นกัเรียนและชุมชน

นวตักรรมวถีิใหม่ (ช้ินงาน)และส่ิงท่ีครูจะไดจ้ากการอบรม

1.หลกัสูตรการอบรมครูผูส้อนประวติัศาสตร์

2.คู่มือการอบรมนวตักรรมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์วถีิใหม่ ดว้ย AL

3. คู่มือการใชร้ะบบและวธีิการใชง้าน
ระบบ MS TEAM เพื่อการจดัอบรมออนไลน์ ( Webinar)

4. เทคนิคการจดัการเรียนรู้ 12 เดือน webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิถีใหม่ 

5. ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ประวติัศาสตร์วิถีใหม่

เป้าหมายปลายทาง:
1.ครูปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน
2.นกัเรียนเห็นคุณค่าการเรียนรู้ประวติัศาสตร์สู่การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีอองประเทศ

ความรู้ทางประวติัศาสตร์ – ความเป็นหนา้ท่ีพลเมืองท่ีดี - ความรักชาติ ศาสน์ กัตัริย ์



ผลลพัธ์จากการจดักิจกรรม 12 เดือน WEBINAR การเรียนรู้ประวติัศาสตร์

วนัส าคญั
จากปฎิทิน

จดัท าหน่วย 
9 เดือน 9 หน่วย

PLC
เวทีแลกเปล่ียน

CONCEPT

กระบวนการ 5 ห้อง              
การเรียนรู้

แผนการจดัการเรียนรู้
นิเทศ ติดตาม และโคช้ 
จากส่วนกลางและศน.(KPA การเรียนรู้ประวติัศาสตร์)

เรียนรู้ประวติัศาสตร์ตามวนัส าคญั
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง 2551

ความรัก ชาติ ศาสน์ กัตัริย ์

ความเป็นพลเมืองดี



สรุปผล เดือนที่ 1 : ประวัต ศาสตรใ์กล้ตัว
กิจกรรม 12 เดือน Webinar กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์

เข้าร่วม
80%

ไมเ่ข้าร่วม
20%

เขา้รว่ม ไมเ่ขา้รว่ม

เข้าร่วม
15%

ไม่เข้าร่วม
85%

319 โรงเรียน

เขา้รว่ม ไมเ่ขา้รว่ม

30 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียนคุณภำพ 349 โรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม แต่ละเดือน  (150) เข้ำร่วม 145 คน โรงเรียนคณุภาพทัง้หมด 319 โรงเรียน เขา้ร่วม 330 คน

อุปสรรคท่ีพบ
1. การสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง
2. ความชัดเจนในการสื่อสารด้าน

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม



สรุปผล เดือนที่ 1 : ประวัต ศาสตรใ์กล้ตัว 
การจดักิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร์

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียนคุณภำพ 349 โรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในระบบ MS Teams 

และ Facebook Live
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมย้อนหลัง จำก Facebook Live

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมและรับชมยอ้นหลัง
1. MS Teams (30 รร.) 145 คน
2. Facebook Live
✓ รับชมสด  1,981 คน
✓ รับชมย้อนหลัง 1,589 คน

3. ผู้สนใจทั่วไปที่ลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรม         
จ านวน 2,044 คน 



สรุปผล เดือนที่ 1 : ประวัต ศาสตรใ์กล้ตัว การจดักิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร์

ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2565

จ ำนวนผู้รับวุฒิบัตร
1. ชมสด   642 ใบ 
▪ โรงเรียนคุณภำพ 30 ร.ร. (กลุ่มเป้ำหมำย) 143 ใบ
▪ โรงเรียนคุณภำพ 319 ร.ร. 302 ใบ

2. ผู้สนใจทั่วไป  197 ใบ

3. จ ำนวนชมย้อนหลัง (เกียรติบัตร)
▪ โรงเรียนคุณภำพ 30 ร.ร. 3 ใบ (กลุ่มเป้ำหมำย)
▪ โรงเรียนคุณภำพ 319 ร.ร. 28 ใบ

2. ผู้สนใจทั่วไป  303  ใบ


