รายละเอียดแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา)
๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

----------------------------------------------------------------สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้ก ำหนดจัดกิจ กรรมอบรม ๑๒ เดือ น Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู ้ป ระวัต ิศ าสตร์ว ิถ ี ใ หม่
วิถีอนาคตโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูได้สร้างแนวคิดปรับเปลีย่ นวิธีการสอน หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมจัดการเรียน
การสอนที่สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการ และสร้างแนวทางการสนับสนุน
โรงเรี ยน สำหรับ การจัด การเรีย นการสอนประวัต ิ ศ าสตร์ ต ามบริ บ ท เชื ่ อ มต่ อ ความรู้ ข องครู ส ู ่ชุม ชน
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมข้างต้นดำเนินการ ดังนี้
สำหรับโรงเรียนคุณภาพ (ครูและผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม)
๑. โรงเรียนคุณภาพในสังกัด จำนวน ๓๔๙ โรงเรียน จะสลับเข้ามาหมุนเวียนการเข้ากิจกรรม
อบรม ๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖ (ตามกำหนดการตารางที่ส่งมาด้วย) ดังนี้
๑.๑ รายละเอียดของจัดกิจกรรมอบรม ๑๒ เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้
ที่

เดือน

รายละเอียดกิจกรรม

วันซ้อมใหญ่

๑

กุมภาพันธ์

ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒

มีนาคม

ต้นตระกูลไทย อุ่นไอรัก

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕

๓

เมษายน

ขุมทรัพย์แห่งปัญญา

๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

๔

พฤษภาคม

ลายแทงชุมชุนแห่งชีวติ

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๕

มิถุนายน

พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์ประเทศ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๖

กรกฎาคม

อารยธรรมไร้พรมแดนสร้างพลโลก

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๗

สิงหาคม

ท่องไปในอารยธรรมของโลก

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

๘

กันยายน

สร้างพลเมืองแห่งอนาคต

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

๙

ตุลาคม

หน้าที่ของพลเมืองดี พลเมืองโลก

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๐ พฤศจิกายน

นวัตกรรมการสื่อสารความสุข

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑๑ ธันวาคม

ประลองนวัตกรรมผู้สร้าง “History Hero Youth Club” ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑๒ มกราคม

The Hero Festival Symposium

๒๘ มกราคม ๒๕๖๖

๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

วันอบรม

/ ๑.๒ ลักษณะ...

-๒๑.๒ ลักษณะการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม มี ๒ รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบที่ ๑ คือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม
Microsoft Teams) กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพในสังกัด (ตามข้อ ๑) โรงเรียนละ ๕ คน จำนวน ๓๐ โรงเรียน
รวม ๑๕๐ คน ต่อครั้ง โดยแบ่งห้องการเรียนรู้ เป็น ๕ ห้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดย ให้ดำเนินการ ดังนี้
๑) คัดเลือกครู เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ ๕ คน เน้นครูผู้สอนประวัติศาสตร์ และ
หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่ถ้าในกรณีที่ ๑ โรงเรียนมีจำนวนครูไม่ครบ
สามารถคัดเลือกครูสาระการเรียนรู้อื่นที่ใกล้เคียงได้ เช่น ครูผู้ สอนสาระการเรียนรู้อื่นๆที่สามารถนำมาใช้ใน
การบูรณาการการเรียนรู้ได้ กรณีที่ ๒ ครูไม่ครบ คัดเลือกครูสาระการเรียนรู้อื่นๆมาเพิ่มก็ยังไม่ครบอีก ก็
สามารถนำครูในโรงเรียนเครือข่ายที่สนใจ เข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของโรงเรียนได้ (และแจ้งในการกรอก
ข้อมูลว่าเป็นโรงเรียนเครือข่าย) โดยให้ครูเลือกเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๓ ชั่วโมง ในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ประกอบด้วย ๒ ห้องหลักการเรียนรู้ (ยานแม่) ต้องเข้าร่วมทุกคน และ ๕ ห้องการเรียนรู้ ย่อย (แคปซูล
๑ - ๕) ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกห้องการเรียนรู้ คนละ ๑ ห้องตามความสนใจ หรือถนัด หรือคิดว่ามีประโยชน์
ต้องไม่ซ้ำกัน ดังนี้
ห้องหลักที่ ๑ (ยานแม่ ๑) : พบกูรูก่อนเรียนรู้ เป็นห้องที่พบกับกูรู ผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้
ทางประวัติศาสตร์ และผู้บริหารระดับสูง และเป็นการเตรียมความพร้อม (Check Up) ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้
ของห้องการเรียนรู้ (แคปซูล ๑ - ๕) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน ในแต่ละเดือน
ห้องการเรียนรูท้ ี่ ๑ (แคปซูล ๑) : เรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ เน้นการเรียนรู้
สาระสำคัญ ของแต่ละเดือนด้วยกระบวนการ Active Learning Online
ห้องการเรียนรู้ที่ ๒ (แคปซูล ๒) : แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ เน้นกระบวนการและ
เทคนิคการสอนที่ห ลากหลายที่ส อดคล้อ งและเชื่อมโยงการเรียนรู้ประวีติศาสตร์ของแต่ล ะเดือน ด้วย
กระบวนการ Active Learning Online
ห้อ งการเรียนรู้ที่ ๓ (แคปซู ล ๓) : Shopping นวัตกรรมแห่งปัญ ญา เน้นวิธีการ
คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ การสืบค้น การใช้สื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นำมาสู่ความสอดคล้อง ให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ห้องการเรียนรู้ที่ ๔ (แคปซูล ๔) : สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย เน้นแนวคิด
การสร้างสื่ออย่างง่ายที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสอนที่หลากหลาย และเน้นการเกิดชิ้นงาน
อย่างง่ายๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมหรือโครงงานของนักเรียนในรูปแบบ Project Based ฯลฯ
หมายเหตุ ครูที่เลือกห้องนี้ ควรมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และช่วงเข้าเรียน
เพื ่ อ สะดวกในการฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ค วรเตรี ย มพร้ อ มในคอมพิ ว เตอร์ อ ี ก เครื ่ อ ง หรื อ ใช้ โ ปรแกรมร่ ว มกั บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ถ้า ไม่มีสามารถฝึกปฏิบัติได้ในภายหลัง สามารถดูบันทึกการประชุมย้อนหลั งห้องการ
เรียนรู้ที่ ๔ (แคปซูล ๔) จึงไม่เหมาะกับผู้ที่มีความสามารถใช้โปรแกรมในระดับ Advance
/ ห้องการเรียนรู้...

-๓ห้อ งการเรียนรู้ท ี่ ๕ (แคปซู ล ๕) : เวทีแห่งการแบ่งปัน ชุมชนแห่งการเรีย นรู้ เน้น
กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ จะมีการแลกเปลี่ยนจากบุคคลที่มชี ื่อเสียงและสำคัญ
ที่ส ามารถสร้างประสบการณ์ และมีก ารถอดกระบวนการ หรือ การปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ครูสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการสอนในห้องเรียนได้
ห้องหลักที่ ๒ (ยานแม่ ๒) : บทส่งท้ายของการเรียนรู้ เน้น PLC ทั้ง ๕ ห้องการเรียนรู้ และ
ต่อภาพจิ๊กซอร์กาลเวลา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อเหลาให้คม ผสมผสานกับการวัดประเมินสมรรถนะในเชิง
Active Learning ที่สามารถเติมต่อจาก ๕ ห้องสู่การสร้างหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำแผนการเรียนรู้
ปฏิทินวันสำคัญการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
รูปแบบที่ ๒ คือ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจากสื่อช่องทางอื่น เช่น Live Event, OBEC Chanel,
DLTV. Page , Facebook ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ครูโรงเรียน ๕ คน (ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมในระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ใน 30 โรงเรียนแต่ละเดือน ) ผู้บริหารโรงเรียนที่สนใจและ
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และโรงเรียนที่นอกเหนือจากโรงเรียนคุณภาพ และสามารถชมย้อนหลังได้

-๓Facebook Webinar

โดย ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมห้องแต่ละห้องโดยผ่าน Link ที่จะส่งให้ในแต่ละเดือน โดยผ่าน
Facebook Webinar และ Line …
ทั้งนี้เมื่อเข้าร่วมการอบรมในแต่ละเดือน ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละเดือน จะมีศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็น
โค้ช ผู้เ ข้าร่วม PLC และเลือกและพัฒนานวัตกรรมในนามของโรงเรียนและสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้นำนวัตกรรมของแต่ละโรงเรียนและแต่ละเขตพื้นที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ประกวดผลงาน และร่วมเข้า
นิทรรศการออนไลน์ในระดับประเทศ ในเดือนที่ ๑๐ – ๑๒
หมายเหตุ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ด้วยการนำแนวคิด วิธีการ เทคนิคกระบวนการที่
ได้เรียนรู้นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ ให้เกิดหลากหลายนวัตกรรม เช่น นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวันสำคัญ นวัตกรรมโครงการ หรือโครงงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น หรือ ชิ้นงาน
ประเภทสื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ฯลฯ
/- ๒) กรอกข้อมูล ...

-๔๒) กรอกข้อมูล ID เลข ๑๓ หลัก เพื่อนำมารับรหัสเพื่อเข้าระบบ MS Teams ในการเข้าร่วม
ประชุม ๑๒ เดือน webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต (ทั้งนี้ Admin จะไม่มีการเปิดเผย ID
เลข ๑๓ หลัก เพื่อความปลอดภัย) ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๓)

√ ตรวจสอบชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด พร้อมวัน เวลา ที่เข้ารับการอบรมผ่านระบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ลงทะเบียนสำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียน

ลงทะเบียนสำหรับศึกษานิเทศก์ ๒๔๕ เขต

๔) ศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมอย่างละเอียดตาม Link และ QR -CODE ที่แนบ

๕) เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ และเข้ารับการอบรมจริง ในข้อ ๑.๑ ตามวันเวลาที่กำหนดพร้อม
เตรียม ใส่พื้นหลังประจำห้อง เฉพาะผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ดังนี้
พื้นหลังการเข้าร่วมงาน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ห้องยานแม่
- ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง วิ ท ยากรหน่ ว ยงานภายนอก
-โค้ช วิทยากร
- ทีมระบบ และทีม Graphic
- ศึ กษานิ เ ทศก์ /โรงเรี ย นนอกเหนื อกลุ ่ มโรงเรี ย น
คุณภาพ ผ่าน Live Event (ไม่ต้องใส่ก็ได้)

ห้องแคปซูล ๑
- โค้ช และวิทยากรประจำห้องเรียนรู้ที่ ๑
- ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เลือกห้องที่ ๑
- ศึกษานิเ ทศก์ /โรงเรียนนอกเหนือกลุ่มโรงเรีย น
คุณภาพ ผ่านระบบ link (ไม่ต้องใส่ก็ได้)

/ พื้นหลัง...

-๕พื้นหลังการเข้าร่วมงาน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้
ห้องแคปซูล ๒
- โค้ช และวิทยากรประจำห้องเรียนรู้ที่ ๒
- ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เลือกห้องที่ ๒
- ศึ กษานิ เ ทศก์ /โรงเรี ย นนอกเหนื อกลุ ่ มโรงเรี ย นคุ ณภาพ
ผ่านระบบ link (ไม่ต้องใส่ก็ได้)

ห้องแคปซูล ๓
- โค้ช และวิทยากรประจำห้องเรียนรู้ที่ ๓
- ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เลือกห้องที่ ๓
- ศึ กษานิ เ ทศก์ /โรงเรี ย นนอกเหนื อกลุ ่ มโรงเรี ย นคุ ณภาพ
ผ่านระบบ link (ไม่ต้องใส่ก็ได้)

ห้องแคปซูล ๔
- โค้ช และวิทยากรประจำห้องเรียนรู้ที่ ๔
- ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เลือกห้องที่ ๔
- ศึ กษานิ เ ทศก์ /โรงเรี ย นนอกเหนื อกลุ ่ มโรงเรี ย นคุ ณภาพ
ผ่านระบบ link (ไม่ต้องใส่ก็ได้)

ห้องแคปซูล ๕
- โค้ช และวิทยากรประจำห้องเรียนรู้ที่ ๕
- ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เลือกห้องที่ ๕
- ศึ กษานิ เ ทศก์ /โรงเรี ย นนอกเหนื อกลุ ่ มโรงเรี ย นคุ ณภาพ
ผ่านระบบ link (ไม่ต้องใส่ก็ได้)

/-สำหรับ...

-๖สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก่อนการอบรม
1. คัดเลือกบุคลากรเข้าอบรม ดังนี้
1.1 ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ ๕ คนในโรงเรียนคุณภาพ เพื่อเข้าอบรม
ตามกำหนดการ (รายชื่อเอกสารที่แนบ) และกรอกข้อมูลภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยผู้เข้าร่วมอบรม
ต้องเลือกห้อ งที่เข้าอบรมคนละ ๑ ห้อ ง ต้องไม่ซ ้ำกัน (ตามรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ) สำหรับ เดือนที่ ๑
ให้โรงเรียนกรอกข้อมูล ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
1.2 ศึกษานิเทศก์ผู้รับ ผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Gen E-mail องค์กร รวมถึงการเข้าร่วมงานในพิธีเปิดในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๕ และเข้าร่วมเรียนรู้ในห้องการเรียนรู้ต่างๆใน Webinar เดือนต่างๆ ซึ่งจะส่ง Link ให้เลือกห้องในวันที่
มี Live Event
1.3 ผู้บริหารโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Gen E-mail องค์กร และ
เข้าไปเรียนรู้ใน Webinar เดือนต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมงานในพิธีเปิด
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
Live Event และข่องทาง OBEC Chanel, DLTV. Page Facebook ของทุกเดือน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 เข้าร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ออนไลน์ท่วั ประเทศ
เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ๑๒ เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่
วิถีอนาคต และเข้าร่วมการประชุมชี้แจงที่จะจัดขึ้นในภายในวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
2.2 ร่วมวางแผน PLC ออกแบบการนิเทศ ติดตามให้ครูเข้าร่วมอบรมในทั้ง ๒ รูปแบบ และ
ส่งเสริมให้ครูประยุกต์ใช้ ๑๒ เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต และปรับเปลี่ยน
เทคนิคการสอนในรูปแบบวิถีใหม่ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
2.3 จัดประชุมปฏิบัติการ Online สร้างความเข้าใจในการเข้าระบบการเข้าอบรม Webinar
การเรียนรู้ป ระวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอ นาคตสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้ม แข็ง ตามกำหนดการ และติดตาม
การเข้าอบรมของครูในสังกัด ทั้ง ในระบบของ MS Team และ Live Event หรือ OBEC Chanel / DLTV.
เพื่อรักษาสิทธิในการรับเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรของครู ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามคู่มือการเข้าร่วม
อบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หลังสิ้นสุดการอบรมแต่ละเดือน
2.4 เป็นโค้ช (Coach) ให้ครูในการสร้างนวัตกรรมและให้คำปรึกษากับโรงเรียนในการ PLC
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๕ ห้อง และคัดเลือกชิ้นงานของโรงเรียน เขตละ ๑ - ๒ โรงเรียน เพื่อเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนในงานนิท รรศการออนไลน์ ในช่วงเดือนที่ ๑๐ ของอบรม ๑๒ เดือน Webinar การเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคต สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสามารถส่งชื่อชิ้นงาน ภายในเดือนที่ ๙
ของการอบรม
/-ระหว่าง...

-๗ระหว่างการอบรม
3. ส่งเสริม เตรียมความพร้อม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ติดตามการส่งชิ้นงานและการเข้ารับการอบรมของครูและศึกษานิเทศก์ทั้งในระบบของ MS
Team และ Live Event หรือ OBEC Chanel / DLTV.
5. จัดกิจกรรมมอบขวัญ กำลังใจ ในการดำเนินงานของโรงเรียนและมีการวางแผนขยายผล
การจัดกิจกรรม ๑๒ เดือน Webinarการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ทั่วทุกโรงเรียนในสังกัด
หลังการอบรม
6. การนิ เ ทศ ติ ด ตาม และจั ด กิ จ กรรมประกวดคั ด เลื อ กนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
7. ส่งผลการเข้าร่วมการอบรมของครูและศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อการอนุมัติพิมพ์เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร ออนไลน์
8. รายงานสรุ ป ผลการต่ อ ยอด ขยายผล การอบรม ๑๒ เดื อ น Webinar การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามแบบฟอร์มรายงานออนไลน์ ดังแนบ
๖. เกณฑ์การรับวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม
การอบรมในแต่ละเดือน ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละห้องจะต้องมีการลงทะเบียน Check in ก่อนเรียน และ
Check Out โดยมีการเรียนให้ครบทั้ง ๓ ชั่วโมง สามารถรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมตามเกณฑ์ ดังนี้
๖.๑ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ระดับผ่านเกณฑ์ (Classic)
ชั่วโมงที่
ห้องการเรียนรู้
๑
ห้องหลักที่ ๑ (ยานแม่ ๑) : พบกูรูก่อนเรียนรู้
๒
เลือกเรียนเพียง 1 ห้อง
ห้องการเรียนรู้ที่ ๑ (แคปซูล ๑) : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ
ห้องการเรียนรู้ที่ ๒ (แคปซูล ๒) : แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์
ห้องการเรียนรู้ที่ ๓ (แคปซูล ๓) : Shopping นวัตกรรมแห่งปัญญา
ห้องการเรียนรู้ที่ ๔ (แคปซูล ๔) : สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
ห้องการเรียนรู้ที่ ๕ (แคปซูล ๕) : เวทีแห่งการแบ่งปัน ชุมชนแห่งการเรียนรู้
๓
ห้องหลักที่ ๒ (ยานแม่ ๒) : บทส่งท้ายของการเรียนรู้ ต่อจิกซอร์กาลเวลา

รวม(ชั่วโมง)
๑
๑

๑

รวม
๓
ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการอบรม และจะได้รับการอนุมัติให้สามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านการอบรม
/- ผู้เข้ารับ...

-๘๖.๒ ผู้เข้ารับอบรมมีการเข้าร่วม PLC ของครูที่เข้าร่วมอบรมทั้ง ๕ ห้อง ร่วมกับศึกษานิเทศก์หรือ
ผู้บริหารโรงเรียน และส่งชิ้นงานอย่างง่ายๆ เข้าไปในระบบ จะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ ต่อยอด
ดีเยี่ยมระดับ Silver เพิ่มอีก ๑ ใบ (จะได้เกียรติบัตรทุกคน)
๖.๓ ผู้เข้ารับอบรมมีการร่วมสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเลือกเทคนิคและนวัตกรรมที่ได้
จากการเรียนรู้ของแต่ละห้อง หรือแต่ละเดือน และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในเดือนที่ ๙ หรือ เข้าร่วม
อบรมครบอย่างน้อย ๖ เดือนจะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ ระดับ Gold เพิ่มอีก ๑ ใบ (จะได้
เกียรติบัตรทุกคน)
๖.๔ ผู้เ ข้ารับอบรมได้รับรางวัลจากการประลองนวัตกรรม และได้ผ่านเกณฑ์ในระดับ ยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ วุฒิบ ัตร ในระดับ Platinum เพิ่มอีก ๑ ใบ
(จะได้เกียรติบัตรทุกคนในกรณีเป็นทีม)
๖.๕ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมผ่านทางช่องทาง Live Event หรือ OBEC Chanel / DLTV. หรือรับชม
ย้อนหลัง โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
๑) ยื่นข้อมูลหลักฐานเข้าร่วมการอบรม ครบ ๓ ชั่วโมงแต่ละเดือน จะได้รับการอนุมัติให้สามารถ
พิมพ์วุฒิบัตร วุฒิบัตรระดับผ่านเกณฑ์ (Classic)
๒) ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วมีการ PLC กับเพื่อนครูในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน หรือศึกษานิเทศก์
และส่งชิ้นงานอย่างง่ายๆ เข้าไปในระบบ จะได้รับการอนุมัติ ให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์ ต่อยอดดีเยี่ยมระดับ
Silver เพิ่มอีก ๑ ใบ (จะได้เกียรติบัตรทุกคน)
๓) ผู้เข้ารับอบรมมีการร่วมสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยเลือกเทคนิคและนวัตกรรมที่ ได้
จากการเรียนรู้ของแต่ละห้อง หรือแต่ละเดือน และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในเดือนที่ ๑๐ หรือ เข้าร่วม
อบรมครบอย่างน้อ ย ๖ เดือ นจะได้ร ับ การอนุม ัติ ให้ วุฒ ิบ ั ตรสามารถพิม พ์ ระดับ Gold เพิ่ม อีก ๑ ใบ
(จะได้เกียรติบัตรทุกคน)
๔) ผู้เข้ารับอบรมได้รับรางวัลจากการประลองนวัตกรรม และได้ผ่านเกณฑ์ในระดับยอดเยี่ยม
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จะได้รับการอนุมัติให้วุฒิบัตรสามารถพิมพ์วุฒิบัตร ในระดับ Platinum เพิ่มอีก ๑ ใบ
(จะได้เกียรติบัตรทุกคนในกรณีเป็นทีม)

ระดับ Silver

ระดับ Gold

ระดับ Platinum

ระดับ Classic
/ สรุปขั้นตอน...

สรุปขั้นตอนการเข้าอบรม 12 เดือน Webinar ปฏิทินวันสำคัญการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกศึกษานิเทศก์ และแจ้งโรงเรียน คัดเลือกครู จำนวน 5 คนต่อโรงเรียนคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์

ครู 5 คนและผู้บริหารโรงเรียน

ศึกษาเอกสารคู่มือการเข้าร่วมอบรม

กรอกข้อมูล ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรม
30 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน เลือกห้องการเรียนรู้ 1ห้องต่อคน
ลงทะเบียนสำหรับศึกษานิเทศก์
ลงทะเบียนสำหรับครู และผู้บริหารโรงเรียน

ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการของแต่ละโรงเรียน

เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ MS TEAMS
สำหรับโรงเรียน ๓๐ โรงเรียน
ที่เข้าร่วมแต่ละเดือน
อบรมครบ 3 ช.ม.
๒ ห้องหลัก (ยานแม่)
แคปซูน ๑ ห้อง
PLC และประยุกต์ใช้
สร้างชิ้นงานง่าย หรือ
อบรมครบอย่างน้อย
๖ เดือน

ซ้อมใหญ่ทุกวันเสาร์ที่ 3
ของเดือน (ซ้อมเข้าระบบ
และทีมวิทยากร)

อนุมัติพิมพ์วุฒิบัตร
ผ่านการอบรมระดับ
(Classic)

อนุมัติพิมพ์วุฒิบัตร
ผ่านการอบรมระดับ
(Silver)

นำความรู้ที่ได้
สร้างนวัตกรรมและ
ร่วมแลกเปลี่ยน เดือนที่ 10
ประลองนวัตกรรมและ
ร่วมแลกเปลี่ยน เดือนที่ 11-12

อบรม Webinar
๒ ห้องหลัก (ยานแม่)
5 ห้อง แคปซูนการเรียนรู้
เดือนที่ 1 -9
(ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)

เข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น Live Event Facebook
OBEC Chanel DLTV.
อบรมครบ 3 ช.ม.
๒ ห้องหลัก (ยานแม่)
แคปซูน ๑ ห้อง รวมถึงการเข้าชม
บันทึกย้อนหลัง ใน Page
FaceBook 12 เดือน Webinar

อบรม Webinar
แลกเปลี่ยนเดือนที่ 10
อนุมัติพิมพ์วุฒิบัตร
ผ่านการอบรม
ระดับ (gold)
อนุมัติพิมพ์วุฒิบัตร
ผ่านการอบรม
ระดับ (Platinum )

อบรม Webinar
ประลองนวัตกรรม
เดือนที่ 11 - 12
PLC โค้ช นิเทศ ติดตาม

PLC และประยุกต์ใช้
สร้างชิ้นงานง่าย หรือ
อบรมครบอย่างน้อย ๖ เดือน
นำความรู้ที่ได้สร้างนวัตกรรม
และร่วมแลกเปลี่ยน

