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ชื่อโครงการ จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางสังคมศาสตร์ และนวัตกรรม

เพื่อการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง  

สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 2.3.9 มีการสนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะ

วิชาการ ได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา / เขตพ้ืนที่ / ระดับภาค / 
ระดับประเทศ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษท่ี 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

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

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ รวมทั้งแสวงหาเวทีการแสดงออกถึงผลงานของผู้เรียน รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน
รายการเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ในทุกโอกาสที่สามารถท าได้ เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้าง
ความรู้และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศาสตร์แก่ผู้เรียนรวมทั้งเป็นการพัฒนา
ผู้สอนให้มีโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการน าประสบการณ์จากการแข่งขันในเวทีต่างๆ มาใช้กับการจัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียนต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงจัดท า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางสังคมศาสตร์ เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนและผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันในเวทีต่างๆ รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการแข่งขัน เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

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

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง เข้าร่วมการแข่งขันรายการแข่งขันต่างๆ ที่มี
ความเก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครบถ้วนทั้ง 5 สาระฯ 

2. ผู้สอนจ านวน 8 คน เข้าร่วมโครงการ 

โครงการล าดับที่ 28   รหัสโครงการ วช 1.5.7 
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เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการแข่งขันในรายการแข่งขันที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ (ตามเป้าหมายในแต่ละรายการแข่งขัน) ได ้
 2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านสังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้น
จากการเริ่มต้นในการคัดเลือกผู้เรียนในระดับดี 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องศึกษาผลการเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
รายการต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา 

ต.ค.64 

 
 
 

 
ครูจิรพล 
และคณะ 

 
 
 

2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ขั้น DO 
1. ก าหนดรายการแข่งขันที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาต้องการ
เข้าร่วม 

2. ศึกษารายละเอียดการแข่งขันเพ่ิมเติมจากสื่อออนไลน์ ต.ค.65 
3. คัดเลือกผู้เรียนทีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยการรับสมัคร
และท าแบบทดสอบเบื้องต้น 

ก่อนการแข่งขัน
เริ่มต้น 1 เดือน 
แตล่ะรายการ 4. จัดการฝึกซ้อมผู้เรียนตามล าดับ 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 
ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโครงการครอบครัว
พอเพียงฯ 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 73,098.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
ม.ปลาย สายเก่ง (สิงหาคม 65-กันยายน 65) 
1. ค่าเดินทางไปราชการ ครูเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4 บาท 
(ระยะทางไปกลับ 829x2 กิโลเมตร) 

-  

2. ค่าท่ีพัก ครู 2 คน คนละ 600 บาท จ านวน 2 คืน -  
3. ค่าที่พัก นักเรียน 2 คน คนละ 600 บาท จ านวน 2 คืน 2,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู 2 คน คนละ 240 บาท ต่อวัน จ านวน 
3 วัน 

-  

5. ค่าอาหารนักเรียน 2 คน คนละ 240 บาท ต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 

1,440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพชรยอดมงกุฎประวัติศาสตร์ (พฤศจิกายน 65) 
1. ค่าน้ ามันรถราชการ  6,000 เงินอุดหนุน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ครู 2 คน พขร. 1 คน คนละ 240 บาท 
ต่อวัน 

2,160 เงินอุดหนุน 

3. ค่าอาหารนักเรียน 6 คน จ านวน 3 วัน คนละ 240 
บาท ต่อวัน 

4,320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. ค่าท่ีพักจ านวนครู 2 คน พขร. 1 คน 2 คืน คนละ 600 
บาทต่อคืน 

3,600 เงินอุดหนุน 

5. ค่าที่พักจ านวนนักเรียน 6 คน 2 คืน คนละ 600 บาท
ต่อคืน 

6,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ (สิงหาคม 65-กันยายน 65) 
1. ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 600 บาท นักเรียน 5 
คน 

3,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ค่าท่ีพักครู จ านวน 2 คน คน 600 บาท จ านวน 2 คืน 2,400 เงินอุดหนุน 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ครูจ านวน 2 คน คนละ 240 บาท ต่อวัน 
จ านวน 3 วัน 

1,440 เงินอุดหนุน 

4. ค่าเดินทางไปราชการ ครูเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4 บาท 
(ระยะทางไปกลับ 156x2 กิโลเมตร) 

1,248 เงินอุดหนุน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1. ค่าอาหารนักเรียน คนละ 100 บาท จ านวน 40 คน 4,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 8x240 คน 1,920 เงินอุดหนุน 
3. ค่าฉากและอุปกรณ์เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น 2,500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ค่าฉากและอุปกรณ์เล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย 2,500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. ค่าเหมารถบรรทุกอุปกรณ์ นิทานคุณธรรม จ านวน 2 
วัน วันละ 1,000 บาท 

2,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ตอบปัญหาสังคมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช (ม.ทักษิณ) (สิงหาคม-กันยายน 65) 
1. ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คนละ 300 บาท นักเรียน 6 คน 
 

1,800 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ค่าอาหารนักเรียน คนละ 240 บาท 
 

1,440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ครูจ านวน 2 คน คนละ 240 บาท ต่อวัน 
จ านวน 1 วัน 

480 เงินอุดหนุน 

4. ค่าเดินทางไปราชการ ครูเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4 บาท 
(ระยะทางไปกลับ 156x2 กิโลเมตร) 

1,248 เงินอุดหนุน 

ตอบปัญหาวันระพี (สิงหาคม-กันยายน 65) (ไม่เบิกงบประมาณ) 

แข่งขันภาพยนตร์สั้น (ตลอดปีมีหลายรายการ) 

1. วัสดุฝึกซ้อม 8,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดตั้งห้องพัฒนาอัจฉริยภาพทางสังคมศาสตร์และนวัตกรรม 
1. ปรับปรุงห้อง 427 เป็น ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
สังคมศาสตร์ 

3,602 เงินอุดหนุน 

2. วัสดุฝึกซ้อมส าหรับกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ 
- อุปกรณ์ฝึกซ้อมแข่งขันมารยาทไทย 
- สื่อและเอกสารวิชาการ ฝึกซ้อมแข่งทักษะ
ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ศาสนาสากล หน้าที่
พลเมือง 

10,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม (เจ็ดหม่ืนสามพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  73,098  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
แข่งขันในรายการแข่งขันที่เก่ียวข้องอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ (ตามเป้าหมายในแต่ละรายการแข่งขัน) ได้ 

ตรวจแบบรายงาน
โครงการการแข่งรายแต่

ละรายการ 

แบบรายงานผลการ
เดินทางไปราชการ 
(แข่งขันทักษะแต่ละ

รายการ) 
2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีความรู้
ความสามารถและทักษะในด้านสังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้น
จากการเริ่มต้นในการคัดเลือกผู้เรียนในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินผู้เรียน
ก่อนและหลังการฝึกซ้อม

เพ่ือเข้าแข่งขัน 
ค่า t-test และ E1/E2 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความ
พึงพอใจการแข่งรายแต่ละ

รายการ 

ประเมินความพึงพอใจ
การแข่งรายแต่ละ

รายการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง ที่เข้าร่วม

การแข่งขันในแต่ละรายการที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมส่งเข้าแข่งขัน สามารถมี
ความรู้และทักษะในทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาตนเอง ต่อยอดและเตรียมความพร้อมสู่การน าไปใช้
ในการเรียน การศึกษา และถ้าผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันไม่ว่าในระดับใด ก็ถือว่าผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในระดับดีเยี่ยม เนื่องด้วยประสบการณ์จากการแข่งขันในเวทีระดับ เขตพ้ืนที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากกว่าการได้รับการรางวัล 

 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นายจิรพล ลิวา) 
           ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
              1 ตุลาคม  2564 

ลงชื่อ.......................................... ..ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายอ านาจ สุขห่อ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
               1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
             1 ตุลาคม 2564 


