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ทักษะทางดานสังคมศึกษา

กิจกรรมที่ 10 การประกวด การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูส ังคมศึกษา
กําหนดการแขงขัน
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ หองคอมพิวเตอรชั้น 2 หองประชุมรมฉัตรบารมี และหอง 2324 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การแขงขันประเภท ผูประสานงาน 1. อาจารยรุงอรุณ ปยะฤทธิ์
โทร 08 5881 2878
กติกาการแขงขัน
1. การแขงขันประเภททีม ๆ ละ 3 คน เฉพาะสาขาวิชาสังคมศึกษา ไมจํากัดชั้นป มหาวิทยาลัยละ 2 ทีม
2. ผูเขาแขงขันตองเปนนักศึกษาภาคปกติที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก และ
เปนนักศึกษารหัส 57 - 61 เทานั้น
3. คณะกรรมการตัดสินมาจาก 4 มหาวิทยาลัย ๆ ละ 1 คน และผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอื่น 1 คน
จากโรงเรียน 1 คน และศึกษานิเทศก 1 คน รวม 7 คน คณะกรรมการจะเปนผูกําหนดหัวขอเรื่อง เนื้อหา
และระดับชั้นในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยการประชุมปรึกษาหารือกอนที่จะมีการประกวด
และสําหรับรางวัล Popular Vote มาจากผลโหวตของนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 25 คน
4. มีระยะเวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรู ที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใน 2 ชั่วโมง 30 นาที (โดยทางมหาวิทยาลัยเจาภาพจะเตรียมคอมพิวเตอร
ระบบอินเตอรเน็ต และอุปกรณเครื่องเขียนให)
5. เวลาในการนําเสนอทีมละ 15 นาที และตอบคําถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาทีตอทีม
6. องคประกอบผลงานทีป่ ระกว ด จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
6.1 กิจกรรมการเรียนรูจํานวน 1 เรื่อง (ใชในการจัดการเรียนรู 1 ชั่วโมง)
(ใหบันทึกเปน .doc และ .pdf)
- กิจกรรมการเรียนรู จะตองมีการใชวิธีการสอน รูปแบบการสอน หรือ
เทคนิคการสอน อยางใดอยางหนึ่ง
- มีการกําหนดชิ้นงานหรือภาระงาน อยางนอย 1 ชิ้นงาน
6.2 จัดทําสื่อการเรียนรูโดยใชโปรแกรม Power Point 1 เรื่อง โดยจัดทําตัวอยางผลงานเพื่อทํา
Preview จํานวน 5 หนา (ใหบันทึกเปน .ppt และ .pdf)
7. วิธีการสงผลงาน
ใหนักศึกษา Upload ผลงานใน google drive ของกรรมการกลางดวยตนเองภายในเวลาที่กําหนด
8. แบบประเมินของคณะกรรมการประกอบไปดวยเกณฑการประเมิน 2 สวน โดยมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
คือ
8.1 เกณฑการประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรู (20 คะแนน)
8.2 เกณฑการนําเสนอผลงาน (10 คะแนน)
9. คะแนนการโหวตมาจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 25 คน เพื่อหาทีมที่สามารถเขียน
กิจกรรมการเรียนรู และมีการนําเสนอยอดนิยม โดยในการโหวตใชวิธีการโหวตผานการเขียนลงในกระดาษ
ที่กรรมการกลางเตรียมไวให
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10. การแขงขันจัดแบงรางวัลไว ดังนี้
10.1 ทีมที่ไดคะแนน 26 คะแนนขึ้นไป ถือวาไดรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
10.2 ทีมที่ไดคะแนน 21-25 คะแนน ถือวาไดรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2
10.3 ทีมที่ไดคะแนน 16-20 คะแนน ถือวาไดรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
10.4 ทีมที่ไดผลการโหวตจากนักเรียนมากที่สุด ไดรางวัล กิจกรรมการเรียนรู และมีการนําเสนอ
ยอดนิยม
หมายเหตุ
ผูป ระสานงานจะสงแบบฟอรม/องคประกอบการเขียนกิจกรรมการเรียนรู และเกณฑการตัดสินที่ผาน
ที่ประชุมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ใหแกทุกมหาวิทยาลัยเพื่อการเตรียมตัวในการเขาแขงขัน
คณะกรรมการตัดสินประกอบดวย :
1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายสิทธิชัย บุญอิ่ม
2. นางสาวเมธาวี ปลื้มไสยาสน
3. นางสาวนัยรัตน นิลภพ
4. นางสาวปยนุช วงศปดสา
5. นางสาวศรสวรรค ยอดแกว
6. นายธนภัทร เกงตรง
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยรุงอรุณ ปยะฤทธิ์
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
2. นางสาวอรณิชา เปรมกระโทก
3. นางสาวจินตนัดดา ปองกัน
4. นางสาววลัยภรณ นุชมาก
5. นางสาวเจนจิรา สาระรัตน
6. นางสาวนริศรา เนียมฝอย
7. นางสาวสุภัทรา รัศมีโชติ
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารย ดร.กันตกนิษฐ ธนัชพรพงศ
2. อาจารยนิติพัฒน แกวประสิทธิ์
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รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. นายศิริโชค ฮวบดีบอน
2. นางสาววราวรรณ กันทรากรสิริกุล
3. นางสาวชุติมา แตงทอง
4. นางสาวปณีตา สามบุญเรือง
5. นางสาววันทนีย ทองอําไพ
6. นายปฐมมนตรี อุมอาษา
7. นางสาวกาญจนา ขุนพิทักษ
8. นางสาวสุภาวรรณ ตังกุ
9. นางสาวดารณี บุตรดี
อาจารยผูควบคุม
1. ผศ.ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
2. ผศ.ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์
3. ผศ.ดร.สุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ
4. อาจารยณรงควรรษ บุญมา
5. อาจารยวัลลี นวลหอม
รายนามผูเขาแขงขัน และอาจารยผูควบคุมทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1. นายรัชวรรธน บุญสาง
2. นางสาวภาวิณี แกวประเสริฐ
3. นางวสาวเสารวิตรี ปุณณะการี
4. นางสาวน้ําฝน
5. นางสาวจิราภรณ ทองสมุทร
6. นายรัชชานนท อินทรพฤกษ
7. นางสาวณัฐชนันทพร ตะไนศรี
8. นางสาวเสาวลักษณ แสงฉวี
9. นายเจษฎาพันธุ ศรีบุญธรรม
อาจารยผูควบคุม
1. อาจารยปรัชญา เหลืองแดง
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