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ชื่อโครงการ ค่ายสังคมศึกษา วิชาการ : ตามรอยประวัติศาสตร์  
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1.2.3.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ กลุ่ม

สาระต่างๆ / กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครูจิรพล ลิวา และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (หรือเสมือนจริงผ่านระบบ VR และ การรับฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ) โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือ
ว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 
สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1) 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (มาตรฐานที่ 2) 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง จ านวน 36 คน เข้าร่วมโครงการ 
2. ผู้สอนจ านวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ตามแหล่งเรียนรู้ที่ทัศนศึกษาได ้

โครงการล าดับที่ 26  รหัสโครงการ วช 1.5.5 
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 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจจากการทัศนศึกษาสู่การ
เรียนได้ 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับด ี

4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องศึกษาผลการด าเนินงานค่ายสังคม
ศึกษาวิชาการ : ตามรอยประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2565 

 
 
 

ต.ค. 64 
 
 
 

 
 
 

ครูจิรพล 
และคณะ 

 
 

2. เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ขั้น DO 
1. รับสมัครผู้เรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยชี้แจงถึง
เส้นทางการเดินทาง และค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดการระบบ
สะสมงบประมาณ เพ่ือปลูกฝังนิสัยการออม 

 
ต.ค. 64 

 

2. ติดต่อสถานที่เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้และท่ีพัก พ.ย. 64 
3. ออกค าสั่งและประชุมชี้แจงแนวทางในการเดินทางกับ
ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ธ.ค. 64 

 
4. เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ค่ายสังคมศึกษาฯ 
 

สัปดาห์หลังสอบ
ปลายภาค 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 
ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดค่ายสังคมศึกษา ตามรอย
ประวัติศาสตร์ 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

พ.ค. 65 
และ 

ก.ย. 65 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 7,200.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

กรณีด าเนินการแบบ On Site 
1. ค่าที่พักครู ที่เดินทางไปปฏิบัติราชการ ตาม
เงื่อนไขราชการ เบิกครู 1 คน จ านวน 4 คืน 

2,400 งบอุดหนุน 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู เบิกครู 1 คน จ านวน 5 วัน 1,200 งบอุดหนุน 

3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 36 คน 
คนละ 3,500 บาท 

 
เก็บจากนักเรียนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
กรณีด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรด้านแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ จ านวน 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมง
ละ 600 บาท 

3,600 
 

งบอุดหนุน 

รวม(เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  7,200  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้  
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ตามแหล่งเรียนรู้ที่ทัศนศึกษาได้ ตรวจแบบประเมินความรู้

ความเข้าใจการเข้าร่วม
โครงการ 

ประเมินความรู้ความ
เข้าใจการเข้าร่วม

โครงการ 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถ
ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจจากการทัศนศึกษาสู่
การเรียนได้ 
3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างเข้า
ร่วมกิจกรรมในระดับดี 

ตรวจแบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนระหว่างเข้าร่วม

โครงการ 

แบบสังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนระหว่างเข้าร่วม

โครงการ 
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง ที่เข้าร่วม
โครงการค่ายสังคมศึกษาวิชาการ : ตามรอยประวัติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์จริงสู่ชั้นเรียนได้ โดยเข้าใจถึงการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะบนพื้นฐานของความแตกต่างได้ดี 
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              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายจิรพล ลิวา) 

ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
           (นายอ านาจ สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 1 ตุลาคม 2564 


