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1. หลักการและเหตุผล 
 
 วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่มีพัฒนาการของศาสตร์สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องราวมนุษย์ในอดีต การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจพ้ืนฐานของ
ตนและได้เรียนรู้ความส าเร็จหรือข้อผิดพลาดของมนุษย์  เพื่อให้เข้าใจพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของมนุษย์และ
สังคม เป็นการน าบทเรียนในอดีตมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจนก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชาติตน และน าไปสู่การเกิดส านึกความรักชาติ (Patriotism) ความ
ภาคภูมิใจในชาติ รวมทัง้ความจงรักภักดีต่อชาติ (Loyalty) อีกด้วย    
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  มีนโยบายการอ่าน การเขียน 
เรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อท าการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
ไทยผ่านสื่อสารร่วมสมัย เป็นสิ่งที่ครูต้องช่วยปรับเปลี่ยนวิธกีารสอนและกระบวนการเรียนการสอนด้วยการมี
นวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย ให้นักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ไทยด้วยความสนุก ผ่านรูปแบบสื่อที่
สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนในปัจจุบันสอดคล้องตามสภาพบริบทท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
  เพ่ือให้การน านโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนและเกิดผลกับผู้เรียน กลุ่มงานส่งเสริม 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
จึงจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ให้คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  
 
2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความเป็นมา 
ของสถานที่ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ต านาน นิทานปรัมปราของท้องถิ่น   
   2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับสิ่งที่ใกล้ตัว 
  2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอนระดับประถมศึกษา (1,213 คน : ห้องเรียนละ 1 คน) 
           2. นักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดทุกคน (16,602 คน, ข้อมูล 10 มิ.ย.64 
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata) 
 เชิงคุณภาพ 
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  ประกอบ/ 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับนักเรียนได ้
     2. นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ สืบค้น น าเสนอ ตอบค าถาม แนะน า ฯลฯ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่นได้ 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ/เสนอขออนุมัติด าเนินการ ม.ค.65  
2. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ/ด าเนินการอบรมฯ มิ.ย.- ก.ค.65  
3. ครูน าสื่อที่สร้างขึ้นไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียน /ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ครูใช้สื่อร่วมกัน 
ส.ค.65 – 
ก.พ.66 

 

4 ศึกษานิเทศ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการใช้สื่อ  ณ  
โรงเรียน / ห้องเรียน  

พ.ค.65 - 
ก.พ.6 

 

5 ท าวิจัยเชิงพัฒนาในลักษณะกรณีศึกษา (Case Study)  รายงานผลวิจัย  มี.ค.-เม.ย.66  
 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565  ถึง วันที ่30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 
 สถานที่ด าเนินการ ...ทุกโรงเรียน และทุกห้องเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
 
6. งบประมาณ :   แหล่งงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 จ านวน  15,400  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ)   รายละเอียดดังนี้  

 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอขอ
อนุมัติงบประมาณ 

-    

กิจกรรมที่ 2 แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม / ท า
หนังสือแจ้งโรงเรียน /คัดเลือกบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย / 

-    
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้สื่อ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ (อบรม 2 รุ่นๆ ละ 25 
คน รุ่นละ 2 วัน ) 

3.1 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม 
(คน/บาท/วัน = 50/ 80/2 =8,000 บาท) 

    

3.2 ค่าอาหารกลางวันวิทยากรการอบรม 
(คน/บาท/วัน = 5/80/4 = 1,600 บาท) 

15,400  14,400  

3.3 ค่าอาหารว่างผู้เข้ารับการอบรม 
(คน/บาท/มื้อ =50/20/4 = 4,000 บาท) 

    

3.4 ค่าอาหารว่างวิทยากรการอบรม  
(คน/บาท/มื้อ = 5/20/8 = 800 บาท) 

    

3.5 ค่าป้ายไวนิล    1,000 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม/วิจัย/พัฒนา 
    4.1 การนิเทศ ติดตาม /เก็บรวบรวมข้อมูล 
    4.2 วิเคราะห์ข้อมูล/แปลผล/เขียนราย
งานวิจัย   
    4.3 ใช้ข้อมูลการวิจัยเป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป 

    

     
รวมงบประมาณ 15,400 0 14,400 1,000 

 
 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
      2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไม่สนใจในกิจกรรม  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. บูรณาการกับโครงการอื่น          

     2. ท าการศึกษาทดลองเป็นรายกรณีศึกษาในบางโรงเรียนเท่าที่ทรัพยากรอ านวย 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
วิธีประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน 

เชิงปริมาณ 
  1.ทุกโรงเรียน/ทุกห้องเรียนระดับ
ประถมศึกษา มีสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ใช้สนับสนุน/ประกอบการจัดการเรียนรู้   
  2. ครูและนักเรียนใช้สื่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่ครู(กลุ่มเป้าหมาย) ได้สร้าง
ขึ้นจากการอบรมฯ    
 

 
 
ร้อยละ 70 

 
ส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์และลง
พ้ืนที่นิเทศ ณ 
โรงเรียน/ห้องเรียน 

 
 
แบบส ารวจ/ 
แบบนิเทศออนไลน์
ผ่านกูเก้ิลฟอร์ม 

เชิงคุณภาพ 
 1. ครูมีความสามารถในการสร้างและใช้สื่อ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
 2. นักเรียนสามารถสืบค้นและน าเสนอผลที่
ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 70 

 
1.ทดสอบ 
2.สังเกตพฤติกรรม 
 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์มากข้ึน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการสร้างและใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
 3. นักเรียนมีความรักชาติ รักท้องถิ่น สืบทอดประเพณีดีงามของชาติต่อไป 
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รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาตามกระบวนการ P.D.C.A 
     แนวทางการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน  คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน  การติดตามตรวจสอบ  

และการทบทวนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายสุริยนต์    อินทร์อุดม) 
               ต าแหน่ง......ศึกษานิเทศก์  สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

 

 

2.การปฏิบัติ (Do) 
- แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหท้กุ
โรงเรียนทราบ 
- ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
- ศึกษานิเทศก์ ครูผลติสื่อ น าสื่อไป
เผยแพร่ทั้งออนไลน์และออฟไลน ์
- ครูน าสื่อไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับนักเรียนในโรงเรยีนและลง
สู่ห้องเรียน 

1.การวางแผน (Plan) 
- จัดท าแผนปฏิบตัิการ เสนอขอ
อนุมัติงบประมาณด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม.................. 
….จาก สพป.อด.2 

3.การตรวจสอบ (Check) 
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ  ณ  
โรงเรียน / ห้องเรียน 

4.ทบทวนการปฏิบัติ (Act) 
- ท าวิจัยเชิงพัฒนาในลักษณะ
กรณีศึกษารายงานผลวิจัย ใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนา นวัตกรรมและ
วิธีด าเนินการในปีต่อๆ ไป 
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ความคิดเห็น ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
 
                 ลงชื่อ........................................ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
                                                            (................................................) 

 

ความคิดเห็น รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

   ............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
 
                 ลงชื่อ........................................รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
                                                             (................................................) 

 

ความคิดเห็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

   ................................................................................................. ............................................................ 
.......................................................................................................... ................................................................... 
.......................................................................................................... .................................................................... 
 
                  ลงชื่อ........................................ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
                                                                (................................................) 

 


