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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕

มิถุนำยน ๒๕๖๐

เรื่อง กำรประกวดกิจกรรมประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำรประกวดกิจกรรม
ประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบำยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ ๑
(ด้ำนควำมมั่นคง) แนวทำงหลักข้อ ๑.๑ กำหนดให้โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนวิชำ
ที่ มี เนื้ อหำเกี่ ยวกั บ ประวั ติ ศำสตร์ และสถำบั นพระมหำกษั ตริ ย์ เป็ นจุ ดเน้ นเชิ งนโยบำยและโครงกำรส ำคั ญ
เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ ๑๒ สิ งหำคม ๒๕๖๐ ที่ทรงมีพระรำชด ำรัสแสดงควำมห่ วงใยกำรเรียน
กำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเห็นสมควรจัดกำรประกวด
กิจกรรมประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นขึ้น กำหนดจัดกิจกรรมระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน - สิงหำคม ๒๕๖๐ รำยละเอียดตำมประกำศที่ส่งมำพร้อมหนังสือฉบับนี้
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนจึ ง ขอให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประชำสัมพันธ์ กำรประกวดกิจกรรมประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ให้ครูผู้รับ ผิดชอบกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติ ศำสตร์ของสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งทรำบ
ส่งเสริม สนับ สนุ น กำรร่วมกิจกรรมกำรประกวดดังกล่ำว พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดกรอง
ผลงำนระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยให้คัดเลือกผลงำนตำมระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษำ ระดั บ
มัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ระดับชั้นละ ๑ ผลงำน และส่งผลงำนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ
คัดกรองระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพิจำรณำรำงวัล
ระดับประเทศ ภำยในวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๐
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
สถำบันสังคมศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๔
โทรสำร ๐ ๒๒๘๒ ๕๔๖๐

ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เรื่อง กำรประกวดกิจกรรมประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
-----------------ด้วยรัฐบำลได้กำหนดกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยุทธศำสตร์ข้อที่ ๑
ด้ ำนควำมมั่ น คง ซึ่ งรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำร (นำยธี ระเกี ยรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ ) ได้ ก ำหนดจุ ดเน้ น
เชิงนโยบำยที่สอดคล้ องกับยุ ทธศำสตร์ชำติ ด้ำนที่ ๑ (ด้ำนควำมมั่นคง) แนวทำงหลั กข้ อ ๑.๑ กำหนดให้โครงกำร
กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์และสถำบันพระมหำกษัตริย์
เป็นจุดเน้นเชิงนโยบำยและโครงกำรสำคัญ นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรได้น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ที่มีใจควำมสำคัญว่ำ กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำน
ให้แก่ผู้เรียนใน ๒ ด้ำน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และมุ่งสร้ำงพื้นฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง
อีกทั้ง สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙
ได้ทรงมีพระรำชดำรัสแสดงควำมห่วงใยกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ชำติไทย
เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลและเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ เนื่องในโอกำส
มหำมงคล เฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๕ พรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เห็ นสมควรจัดกำรประกวดกิจกรรมประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นขึ้น
เพื่อให้ได้กิจกรรมประวัติศำสตร์ที่ใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม มีคุณภำพ
เป็ นตัวอย่ำงที่ดี สำหรับ นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยกระตุ้นให้ครูพัฒ นำและส่ งเสริม
ให้ ผู้เรีย นมีทักษะทำงประวัติศำสตร์ (1S2C) เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรม รูปแบบ
Active Learning และได้แสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เกิดควำมรักและควำมภูมิใจในชำติไทย
๑. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ได้แก่
ครูผู้รับผิ ดชอบกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน อำจเป็นผลงำนที่ดำเนินกำรโดยครูผู้เดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้
๒. คุณลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒.๑ ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๒.๑.๑ ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖)
๒.๑.๒ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓)
๒.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖)
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำว่ำกิจกรรมอยู่ในระดับชั้นใด ให้ ถือนักเรียนระดับชั้นสูงสุดที่เข้ำร่วม
กิจกรรมนั้นเป็นสำคัญ

-๒๒.๒ ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ที่มุ่งเน้นกำรใช้
ทักษะทำงประวัติศำสตร์ (1S2C) และใช้แหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น มีลักษณะ ดังนี้
๒.๒.๑ กิ จ กรรมที่ ส่ งเข้ ำประกวด เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม กำรเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ ำสตร์
ผ่ ำนกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม (ก) โครงงำนทำงประวัติ ศำสตร์ (ข) ละครประวั ติศ ำสตร์ (ค) หนั งสื อเล่ ม เล็ ก หรือ
(ง) มัคคุเทศก์น้อย
ก. โครงงำนทำงประวัติศำสตร์ หมำยถึง กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียน
ได้สืบค้นเรื่องรำวในอดีต ในสังคมมนุษย์ เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น เรื่องรำวของท้องถิ่นในอดีต บุคคลสำคัญ
ในท้องถิ่น ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง โดยใช้วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ทักษะทำงประวัติศำสตร์ และนำเสนอในรูปแบบ
รำยงำนผลกำรศึกษำโครงงำน
ข. ละครประวั ติ ศ ำสตร์ หมำยถึ ง ละครที่ มี เนื้ อ หำสำระเกี่ ย วกั บ ประวัติ ศ ำสตร์
ท้องถิ่น เรื่องรำวของท้องถิ่นในอดีต บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง
ค. หนังสือเล่มเล็ก หมำยถึง หนังสือที่มีรูปเล่ม ขนำดกระดำษ A4 พับครึ่ง เนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น เรื่องรำวของท้องถิ่นในอดีต บุคคลสำคัญในท้องถิ่น ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง อำจเป็น
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง คำคล้องจอง หรือกลอนเปล่ำ และมีภำพประกอบ
ง. มัคคุเทศก์น้อย หมำยถึง กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ให้กำรต้อนรับ ดูแลผู้มำเยือนหรือ
นั กท่องเที่ ยว โดยสำมำรถบอกเล่ ำ เรื่องรำวของท้องถิ่น บุคคลส ำคัญ ในท้ องถิ่น วิถีชีวิต วัฒ นธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญำ ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ณ ช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง
๒.๒ .๒ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เข้ ำ ประกวด มี ก ำรจั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ำร
ทำงประวัติศำสตร์ ที่สร้ำงเสริมทักษะทำงประวัติศำสตร์ (1S2C) ให้แก่ผู้เรียน
ก. วิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ (๑) ตั้งประเด็น ศึกษำ
(๒) รวบรวมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (๓) วิพำกษ์และประเมินค่ำหลักฐำน (๔) กำรตีควำมและวิเครำะห์
หลักฐำน (๕) กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ ซึ่งภำยใต้กำรประกวดครั้งนี้ หมำยถึง กำรนำเสนอในรูปแบบรำยงำนผล
กำรศึกษำโครงงำนทำงประวัติศำสตร์ ละครประวัติศำสตร์ หนังสือเล่มเล็ก หรือ มัคคุเทศก์น้อย
ข. ทักษะทำงประวัติศำสตร์ (1S2C) คือ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ เชิงประวัติศำสตร์
ที่ เ น้ น กำรตั้ ง ค ำถำมตลอดเวลำ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งกำรน ำข้ อ มู ล หลั ก ฐำนที่ ร วบรวมได้ ม ำเรี ย งต่ อ กั น ทั ก ษะ
ทำงประวัติศำสตร์ (1S2C) ได้แก่ Sourcing Corroboration และ Contextualizing
- Sourcing หมำยถึง กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลหลักฐำนจำกแหล่งต่ำงๆ
- Corroboration หมำยถึง กระบวนกำรประเมินค่ำเนื้อหำและข้อมูลที่ปรำกฏ
ในหลักฐำนนั้นๆ เช่น ควำมน่ำเชื่อถือ อคติของผู้เขียน ข้อเท็จจริง กำรบิดเบือนข้อมูล ควำมหมำยที่แท้จริง เป็นต้น
- Contextualizing หมำยถึง กระบวนกำรเปรียบเทียบเนื้อหำและข้อมูลที่ได้
จำกหลั ก ฐำนนั้ น ๆ กั บ หลั ก ฐำน เอกสำร ข้ อ มู ล แวดล้ อ มอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ท รำบข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ ควำมจริ ง ทำง
ประวัติ ศำสตร์ ควำมเป็ น มำของเหตุ กำรณ์ สำเหตุที่ ท ำให้ เกิดเหตุกำรณ์ ควำมเป็ นไปของเหตุกำรณ์ ผลของ
เหตุกำรณ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดจะต้องจัดทำ “รำยงำนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์” ที่แสดงขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ และอธิบำยกระบวนกำรสร้ำงเสริม
ทักษะทำงประวัติศำสตร์ หรือ 1S2C ให้แก่ผู้เรียน โดยละเอียด

๓๒.๒.๓ กิจกรรมที่ส่งเข้ำประกวด ต้องมีเนื้อหำ/ ประเด็นที่ศึกษำ เกี่ยวกับประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น ในยุ คใด สมัย ใด มิติใด ก็ได้ และมี กำรใช้แหล่ งเรียนรู้ท ำงประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น เช่ น บุคคลส ำคั ญ
ปรำชญ์หรือภูมิปัญญำในท้องถิ่น โรงเรียน วัด มัสยิด หรือ โบสถ์ อนุสำวรีย์ ตลำด ย่ำนกำรค้ำ แหล่งชุมชนโบรำณ
ป้ำยจำรึก พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น กำรประกอบอำชีพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ
หมำยเหตุ กิจกรรมที่ส่งเข้ำประกวด อำจเคยส่งเข้ำประกวดรำงวัล ใดๆ อำจเป็นกิจกรรม
ที่ได้ดำเนินกำรผ่ำนมำแล้ว (ไม่เกิน ๓ ปีกำรศึกษำ คือ ดำเนินกำรนับ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ) และ
ไม่อยู่ในข่ำยละเมิดลิขสิทธิ์ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
๓. การส่งผลงานเข้าประกวด
กำรส่งผลงำนเข้ำประกวด ต้องส่งผลงำนใน ๒ มิติ ดังนี้
๓.๑ “รำยงำนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ” แสดงขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม
ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ และอธิบำย บรรยำย แสดงกระบวนกำรสร้ำงเสริมทักษะทำงประวัติศำสตร์ - 1S2C
(Sourcing Corroboration และ Contextualizing) ให้แก่ผู้เรียน โดยละเอีย ด กำหนดให้ส่งเป็นรูปเล่มรำยงำน
ฉบับจริงและสำเนำ รวมจำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นซีดีบันทึกไฟล์ Word
๓.๒ ผลงำน/ชิ้นงำนกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ รำยละเอียดกำรส่ง ผลงำน/
ชิ้นงำนของแต่ละรูปแบบกำรนำเสนอ ดังนี้
ก. โครงงำนทำงประวัติศำสตร์ : รำยงำนผลกำรศึกษำประเด็นประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
ข. ละครประวัติศำสตร์ : เค้ำโครงเรื่องและขอบข่ำยกำรดำเนินเรื่อง บทละคร และ
แผ่นซีดี/ ดีวีดี วีดิทัศน์บันทึกกำรแสดงละครประวัติศำสตร์ที่ใช้เวลำในกำรแสดงไม่เกิน ๓๐ นำที (ถือตำมเกณฑ์
กำรประกวดละครประวัติศำสตร์ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ที่แนบท้ำย เป็นสำคัญ)
ค. หนังสือเล่มเล็ก หมำยถึง รูปเล่มหนังสือเล่มเล็ก (ถือตำมเกณฑ์กำรประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ที่แนบท้ำย เป็นสำคัญ)
ง. มัคคุเทศก์น้อย : แผ่นซีดี/ ดีวีดี วีดิทัศน์บันทึกกำรปฏิบัติภำรกิจของมัคคุเทศก์น้อย
ควำมยำวไม่เกิน ๒๐ นำที
๔. การคัดเลือกผลงาน
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ :
- ครูผู้ทำกิจกรรมส่งผลงำนให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่สถำนศึกษำตั้งอยู่
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม สำระประวัติศำสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดกรองระดับสำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ โดยคัดเลือกผลงำนเพื่อเป็นผู้แทนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับละ ๑ ผลงำน (ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) เพื่อส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พิจำรณำรำงวัลระดับประเทศ ภำยในวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ถือตรำประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ส่งไปรษณี ย์ รำยงำนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ และ ผลงำน/ชิ้นงำน
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ป ระวั ติ ศ ำสตร์ มำที่ สถำบั น สั ง คมศึ ก ษำ (ประวั ติ ศ ำสตร์ -1S2C)
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ถ.รำชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐

-๔๕. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
คะแนนเต็ ม ๑๐๐ คะแนน พิ จ ำรณำจำก “รายงานการจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์” ที่ครูผู้รับผิดชอบกำรจัดกิ จกรรมจะต้องแสดงให้ เห็น โดยละเอียด ว่ำองค์ควำมรู้จำกประเด็น
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ ท้องถิ่น หรื อกำรใช้แหล่ งเรียนรู้ในท้ องถิ่น หรือเนื้อหำประวัติศำสตร์ท้อ งถิ่นที่ ใช้ใน
กำรแสดงละครประวัติ ศ ำสตร์ กำรท ำหนั งสื อเล่ ม เล็ ก กำรเป็ น มั คคุ เทศก์น้ อ ยนั้ น ได้ ด ำเนิ น กำรเป็ น ขั้น ตอน
ตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ และมีกระบวนกำรสร้ำงเสริมทักษะทำงประวัติศำสตร์ (1S2C) ให้แก่ผู้เรียน และ
มีกำรดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นแบบ Active Learning
แบ่งมิติกำรพิจำรณำคะแนนเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๕.๑ มิติการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และเสริมสร้างทักษะทาง
ประวัติศาสตร์ (๗๐ คะแนน)
- กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ ๕ ขั้นตอน (๑๐ คะแนน)
- กำรใช้ทั กษะทำงประวัติศำสตร์ Sourcing (๒๐ คะแนน) แสดงขั้น ตอน วิธีกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรสืบค้นข้อมูล วำงแผน รวบรวมข้อมูลหลักฐำน
- กำรใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์ Corroborating (๒๐ คะแนน) แสดงขั้นตอน วิธีกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรประเมินค่ำเนื้อหำและข้อมูลที่ปรำกฏในหลักฐำนนั้นๆ
เช่น ควำมน่ำเชื่อถือ อคติของผู้เขียน ข้อเท็จจริง กำรบิดเบือนข้อมูล ควำมหมำยที่แท้จริง เป็นต้น
- กำรใช้ทักษะทำงประวัติศำสตร์ Contextualizing (๒๐ คะแนน) แสดงขั้นตอน วิธีกำร
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในกำรเปรียบเทียบเนื้อหำและข้อมูลที่ได้จำกหลักฐำนนั้นๆ กับ
หลั กฐำน เอกสำร ข้อมูล แวดล้อมอื่นๆ เพื่อให้ทรำบควำมเป็นมำของเหตุกำรณ์ ข้อเท็จจริงหรือควำมจริงทำง
ประวัติศำสตร์ สำเหตุที่ทำให้เกิดเหตุกำรณ์ ควำมเป็นไปของเหตุกำรณ์ ผลของเหตุกำรณ์ เป็นต้น
๕.๒ มิติการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบ Active Learning
(๓๐ คะแนน)
- กำรน ำเสนอในรูป แบบรำยงำนผลกำรศึก ษำประวัติศ ำสตร์ท้ อ งถิ่ น วีดิ ทั ศน์ ล ะคร
ประวัติศำสตร์ หนังสือเล่มเล็ก หรือ วีดิทัศน์มัคคุเทศก์น้อย (๕ คะแนน)
- ประเด็น ที่ศึกษำมีควำมน่ำสนใจ สอดคล้ องกับประวัติศำสตร์ท้องถิ่น และมีกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)
- กำรดำเนิ น กิจกรรมแสดงถึงบทบำทของครูและบทบำทของผู้ เรียนที่ส อดคล้ องกับ
แนวทำง Active Learning (๑๕ คะแนน)
๖. การตัดสิน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินกำรประกวด
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญเนื้อหำประวัติศำสตร์ไทย ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์ และด้ำนกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อทำหน้ำที่ พิจำรณำและตัดสิน ระหว่ำงวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ ประกำศผลวันที่
๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๐
- สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ ร ำงวั ล ใดรำงวั ล หนึ่ ง ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผ ลงำนที่ ส มควรได้ รั บ รำงวั ล
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด และกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้

-๕๗. รางวัล
๗.๑ รำงวั ล แยกเป็ น ๓ ระดั บ คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษำ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ระดั บ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ดังนี้
- เกียรติบัตรรำงวัลที่ ๑ ๒ และ ๓ ระดับละ ๑ รำงวัล
- เกียรติบัตรรำงวัลชมเชย ระดับละ ๒ รำงวัล
๗.๒ กำรมอบรำงวัล
- กำรดำเนินกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยครูผู้เดียว มอบแก่ครูผู้ดำเนินกิจกรรม
- กำรดำเนินกิจกรรมสร้ำงสรรค์เป็นหมู่คณะ มอบแก่ครูผู้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นหัวหน้ำ
คณะหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะตำมที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
- กำรรับมอบรำงวั ล จะดำเนินกำรในช่วงกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีน ำถ ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ “สิงหำคม เดือนแห่ ง
กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ตำมแนวพระรำชดำริ” กำหนดจัดระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๐
- ผลงำนที่ ได้ รั บ รำงวัล ทั้ งหมดเป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีสิทธินำผลงำนไปจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์
ทำงกำรศึกษำต่อไป
ประกำศ ณ วันที่

๑๕ มิถนุ ำยน

พ.ศ. ๒๕๖๐

-๖เกณฑ์การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
กิจกรรม ละครประวัติศาสตร์
อ้างอิง เกณฑ์การประกวดละครประวัติศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาว่ากิจกรรมอยู่ในระดับชั้นใด ให้ถือนักเรียนระดับชั้นสูงสุดที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น
เป็นสาคัญ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันเป็นทีมๆ จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ 15 – 20 คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ส่งรายชื่อโรงเรียน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน
3.2 เป็นละครที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยให้แนบเค้าโครงเรื่องและขอบข่าย
การดาเนินเรื่อง บทละคร และแผ่นซีดี/ ดีวีดี วีดิทัศน์บันทึกการแสดงละครประวัติศาสตร์ มาพร้อมกับการส่ง
“รายงานการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์” และผลงาน/ชิ้นงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
3.3 อุป กรณ์ ประกอบการแสดงให้เตรียมมาเองและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง โดยเน้นความพอเพียง
(หากไม่เน้นความพอเพียงจะถูกตัดคะแนน)
3.4 องค์ประกอบและบรรยากาศเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง โดยเน้นความพอเพียง (หากไม่เน้น
ความพอเพียงจะถูกตัดคะแนน)
- ใช้เสียงจริงในการแสดงสด (ไม่มีการอัดเทปบันทึกเสียง)
- ถ้ามีระบา ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
- เวลาในการแสดง ไม่เกิน 30 นาที
- ให้มีดนตรีและเพลงประกอบการแสดงโดยผู้แสดงเตรียมมาเอง
- ต้องเป็นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาในสถานศึกษาในปัจจุบัน
หมายเหตุ

1. ห้ามนาพลุหรืออุปกรณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเวทีมาใช้
2. การแสดงละครเกินเวลาที่กาหนด จะถูกตัดคะแนนในกรณีที่เกินเวลา
…………………………………………………………………
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-๗เกณ์การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
กิจกรรม หนังสือเล่มเล็ก
อ้างอิง เกณฑ์การประกวดการทาหนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาว่ากิจกรรมอยู่ในระดับชั้นใด ให้ถือนักเรียนระดับชั้นสูงสุดที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น
เป็นสาคัญ
2. ประเภทและจานวนผู้เข้าแข่งขัน
แข่งขันเป็นทีมๆ จานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละ ๓ คน
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 กรอบเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องราวของท้องถิ่นในอดีต บุคคลสาคัญใน
ท้องถิ่น ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
3.2 รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก
ก) นักเรียนระดับประถมศึกษา
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง หน้าคานาบอกถึงที่มาของเรื่องหรือ
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 6 หน้า และให้กาหนด
เลขหน้าให้ชัด
- เป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง คาคล้องจอง หรือกลอนเปล่า อย่างให้อย่างหนึ่งตลอดเนื้อเรื่อง
- ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และจัดวางได้เหมาะสม
- ขนาดรูปและรูปแบบของตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้
ข) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง หน้าคานาบอกถึงที่มาของเรื่องหรือ
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 10 หน้า และให้กาหนดเลขหน้า
ให้ชัดเจน
- เป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเนื้อเรื่อง
- ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และจัดวางให้เหมาะสม
- ขนาดรูปแบบตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายด้วยน้า
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-๘ค) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A4 พับครึ่ง
- รูปเล่มประกอบด้วยหน้าปก ปกใน ปกหลัง หน้าคานาบอกถึงที่มาของเรื่อง หรือ
แรงบันดาลใจและวัตถุประสงค์ของหนังสือ มีเนื้อเรื่อง 12 หน้า และให้กาหนดเลขหน้า
ให้ชัดเจน
- เป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ประกอบภาพ
- ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และจัดวางได้เหมาะสมสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีภาพประกอบระบายสีด้วยสีไม้ระบายน้า
3.3 ผลงานที่ ส่ งเข้ าประกวดจะไม่ ส่ งคื น และผลงานที่ ได้ รับ รางวัล ทั้ งหมดเป็ น ลิ ข สิ ท ธิ์ข อง
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ทั้ งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐานมีสิ ท ธิ
นาผลงานไปจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
…………………………………………………………………
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