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โครงการพัฒนาเครือขายครูสังคมศึกษาภาคใต : 
การแขงขันโครงงานสังคมศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

ชิงโลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท  
วันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

 ๑ สิงหาคมคม ๒๕๖๒ 
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.  รายงานตัว ลงทะเบียน 
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.  พิธีเปด โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา 
   กลาวรายงาน  โดยประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร   
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  บรรยาย เร่ือง “การปรบัตัวของเยาวชนสูสังคมในศตวรรษที่ ๒๑” 
   วิทยากรโดย รศ.ไพบูลย ดวงจันทร   
๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐         พักรบัประทานอาหารวาง 
๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.     บรรยายหัวขอ การจัดการเรียนรูสังคมศึกษาโดยใชโครงงานเปนฐาน   (Project-  
                               based Learning)วิทยากรโดย อ.ดร. ฐากร สิทธิโชค  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  กิจกรรมกลุมสัมพันธบูรณาการ การจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา โดยใช  
                               โครงงานเปนฐาน   (Project- based Learning) 
   วิทยากรโดย อ.ดร. ฐากร  สิทธิโชค และนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐         พักรบัประทานอาหารวาง 
๑๕.๑๐ – ๑๗.๐๐ น.  กิจกรรมกลุมสัมพันธบูรณาการ การจัดการเรียนรูทางสังคมศึกษา โดยใช  
                               โครงงานเปนฐาน   (Project- based Learning) 
                               วิทยากรโดย อ.ดร. ฐากร  สิทธิโชค และนิสิตหลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา ตอ 
 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  ช้ีแจงรายละเอียดการแขงขัน 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  นําเสนอโครงงานสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     นําเสนอโครงงานสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอ 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  นําเสนอโครงงานสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอ 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ชมวีดีทัศนประมวลภาพการแขงขันกิจกรรมนักสังคมศาสตรรุนเยาว 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ประกาศผลรางวัล 
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  พิธีมอบถวยรางวัล 
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ระเบียบและกติกาการแขงขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
 

๑. นักเรียนทุกคนตองเขารวมกิจกรรมของโครงการทุกกิจกรรม 

๒. ผูเขารวมการแขงขันทุกโรงเรียนสงเลมเอกสารโครงงานภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๓. กิจกรรมภาคปฏิบัติกําหนดเวลาในการนําเสนอโครงงานทีมละ  ๑๕ นาที โดยคณะกรรมการเปน    
ผูจับเวลา ( ทุกโรงเรียนสามารถจัดบูธการนําเสนอโครงงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๖.๐๐ – ๙.๐๐ น เกณฑคะแนนรวม     
จะนําคะแนนรวมทั้งการเขารวมกิจกรรม คะแนนเลมเอกสารโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน
รวมกัน ๑๐๐ คะแนน 
 

การตัดสิน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด 
 
รางวัลการแขงขัน 
 รางวัลชนะเลศิอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทพรอมโลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทพรอมเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทพรอมเกียรติบัตร 
 
ระเบียบการทั่วไป 

๑.คุณสมบัติ 

 ๑.๑ เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาภาคใตของรัฐหรือเอกชน 

 ๑.๒ มีหนังสือรบัรองจากโรงเรียนที่ศึกษาอยูในปจจุบัน 

 ๑.๓ โรงเรียนสงนักเรียนเขาประกวดระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนทีมละ ๓ คน 

  ๑.๔ โรงเรียนตองสงนักเรียนเขารวมการแขงขันครบทุกกิจกรรม หากขาดกิจกรรมใดกิจกรรม

หนึ่งทางคณะฯ จะไมพิจารณาใหเขารวมกิจกรรมได 

๒.ข้ันตอนการสมัคร 

 ๒.๑ ใชใบสมัครที่ สงมาพรอมจดหมายฉบับนี้  หรือดาวน โหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต 

www.huso.tsu.ac.th 

 ๒.๒ สมัครไดตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จะถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 

 ๒ .๓  ต รวจสอบ การส มั คร ได ภ าย ใน  วัน ท่ี  ๒ ๘  กรกฎ าคม  ๒ ๕ ๖ ๒  จ าก เว็บ ไซต 

www.huso.tsu.ac.th หรือโทรศัพท ๐-๗๔๓๑-๗๖๐๐ ตอ ๑๖๑๑ ,๑๑๑๕ 

๓. การสงใบสมัคร 

 ๓.๑ สมัครดวยตนเอง/ไปรษณีย    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

       มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตําบลเขารูปชาง 

          อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

 ๓.๒ สมัครทางโทรสาร      ๐-๗๔๔๔-๓๙๗๒ 

 ๓.๓ สมัครทางเว็บไซต      www.huso.tsu.ac.th 

 


