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ชื่อโครงการ วันอาเซียน  
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1.2.3.1 นักเรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่าง และหลากหลายจากกิจกรรมฯ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2550 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้
ของผู้เรียน ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องประเทศเพ่ือนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียและ
ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและอีกหลายๆ ด้าน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
มากยิ่งข้ึน 

ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปี 2550  โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันเป็นประชาคม
อาเซียนในปี  2558  เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ยั่งยืนโดยมีประชาการเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางด้านการศึกษา  จากความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคนิคภายใต้โครงการต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร้างศักยภาพของ
ประเทศ  และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก  ประเทศไทยจึงต้องก าหนดทิศทาง
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะด้านการใช้ทักษะในการสื่อสาร  ด้านการคิด กรรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ให้เป็นบุคคลที่รู้จักแบ่งปัน  มีจิตอาสา  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
นอกจากนั้นยังต้องเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชน  เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ศึกษาหาความรู้เพ่ือให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1) 

2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (มาตรฐานที่ 3) 

โครงการล าดับที่ 30   รหัสโครงการ วช 1.5.9 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
2. ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถบูรณาการและเข้าร่วมในกิจกรรมวันอาเซียนและเกิดความ

สามัคคี รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เชิงบูรณาการสู่ผู้เรียนได้ 
เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาเซียนโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 2. ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 มีผลการทดสอบความรู้อาเซียนในระดับดีขึ้นไป 

3. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 90 มีผลการทดสอบความรู้อาเซียนส าหรับครูและบุคลากร ใน
ระดับดีข้ึนไป 

4. ผู้เรียนและผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาผลการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา 2563 และพิจารณา SWOT ของกิจกรรม เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ต.ค.64 

 
 
 

ครูจิรพล 
และคณะ 

 
 
 

2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ขั้น DO 
1. ก าหนดรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและล าดับกิจกรรม
เป็นล าดับขั้นตอน มิ.ย.65 

2. ศึกษารายละเอียดและตัวอย่างกิจกรรมเพ่ิมเติมจาก
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ผ่านสื่อออนไลน์  
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัครนักเรียนประจ าฐาน
กิจกรรมต่างๆ ก.ค.65 - ส.ค.65 
4. จัดกิจกรรมวันอาเซียนปี 2564 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 
ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
ก.ย.65 

 
 



179 
 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 13,400.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. นิทรรศการอาเซียน (ป้ายนิเทศแบบ Interactive) 1,800 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. การแสดงเปิดงาน (ค่าชุดการแสดงและของขวัญ) 
จ านวน 2 ชุดการแสดง 

4,000 

3. รางวัลตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น และ ม.ปลาย อย่างละ 
5 รางวัล 

500 

4. รางวัลวาดภาพอาเซียน ม.ต้น และ ม.ปลาย อย่างละ 5 
รางวัล 

500 

5. รางวัลประกวดร้องเพลงอาเซียน ม.ต้น และ ม.ปลาย 
อย่างละ 5 รางวัล 

900 

6. รางวัลประกวดชุดประจ าชาติอาเซียน ม.ต้น และ ม.
ปลาย อย่างละ 5 รางวัล 

800 

7. ดินสอสีไม้ 12 สีสเตอเลอร์ จ านวน 20 กล่อง 600 
8. สีชอล์ค Pentel 12 สี จ านวน 20 กล่อง  800 
9. กระดาษวาดเขียนชนิดตัดเท่าสมุดวาดเขียนใหญ่ 100 
ปอนด์ (100 แผ่น) 

500 

10. นิทรรศการอาหารไทยสู่อาเซียน 3,000 

รวม (หนึ่งหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  13,400  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ (กรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบ On Site ได้ จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยใช้งบประมาณข้างต้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 

600 บาท ต่อ 1 คน คนละ 6 ชั่วโมง แทน) 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรมในวันอาเซียนโรงเรียนสตรีปากพนัง 

ตรวจแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

แบบลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 มีผล
การทดสอบความรู้อาเซียนในระดับดีข้ึนไป 

ตรวจแบบทดสอบวันอาเซียน
ส าหรับผู้เรียน ม.ต้น และ ม.
ปลาย 

แบบทดสอบวัน
อาเซียนส าหรับผู้เรียน 
ม.ต้น และ ม.ปลาย 

3. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 90 มีผล
การทดสอบความรู้อาเซียนส าหรับครูและ
บุคลากร ในระดับดีขึน้ไป 

ตรวจแบบทดสอบวันอาเซียน
ส าหรับผู้สอน 

แบบทดสอบวัน
อาเซียนส าหรับผู้สอน 

4. ผู้เรียนและผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อย
ละ 80 มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจแบบประเมินความพึง
พอใจฯ 

แบบประเมินความพึง
พอใจฯ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง และผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ สามารถบูรณาการแนวทางการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning โดยผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในลักษณะการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในวันอาเซียนได้ในระดับดีมาก 

 
 

 
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 
 


