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ระเบียบการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พร้อมทุนการศึกษา 

              

๑.  การสมัครแข่งขัน 

 ๑.๑ กำหนดการรับสมัคร   

   รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลด
ระ เบี ยบ ก ารแข่ งขั น และ ใบสมั ค ร ได้ ที่ เฟ ซบุ๊ ก แฟ น เพ จชื่ อ  “ โค รงก ารสั งคมศึ กษ าวิ ช าก าร” 
(https://www.facebook.com/Sangkomwichagan/)  แ ล ะ  ท วิ ต เต อ ร์ "@Sangkomwichagan" ห รื อ
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร ๐๙๐-๙๗๖๘๖๙๑ (นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ) และ ๐๘๗-๖๓๒๖๙๔๒            
(นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ)  

 ๑.๒ การส่งหลักฐานการแข่งขัน   

   กรอกหลักฐานเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๗ มกราคม ๒๕๖๓  
 โดยสามารถกรอกหลักฐานเข้าร่วมการแข่งขันได้ในช่องทางดังต่อไปนี ้

   ๑) ครูผู้ควบคุมนักเรียนติดตามและดาวน์โหลดใบสมัครตัวจริงได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ 
 “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ” 

   ๒) ครูผู้ควบคุมนักเรียนกรอกแบบส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์โดยสามารถกรอก
 แบบส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์ได้ที่ ลิงก์ที่ปรากฎบนเฟซบุก๊แฟนเพจชื่อ “โครงการสังคมศึกษา
 วิชาการ” และทวิตเตอร์ "@Sangkomwichagan" ในระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๗ มกราคม 
 ๒๕๖๓ (ระยะเวลาในการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)   

  



๒ 
 
 หมายเหตุ   

   ๑) ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตัวจริงจะต้องได้รับลงนามรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมประทับตราโรงเรียน  

   ๒) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดตามข้อมูลครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนแจ้งแก้ไข  

   ๓) โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๓ คนเท่านั้น กรณีที่ โรงเรียน 
ส่งนักเรียนเกินกว่านี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมา 

   ๔) กรุณานำใบสมัครตัวจริงหรือสำเนาที่มีผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองและ
ประทับตราโรงเรียนมายืนยันการลงทะเบียนในวันแข่งขัน 

   ๕) กรุณากรอกแบบส่งหลักฐานการสมัครทางออนไลน์โดยลิงก์ที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ก      
แฟนเพจชื่อ “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ” และทวิตเตอร์ "@Sangkomwichagan" 

 ๑.๓ การประกาศรายชื่อผูส้มัคร   

  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการประกาศ
รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แฟนเพจชื่อ “โครงการสังคมศึกษาวิชาการ” และทวิตเตอร์ "@Sangkomwichagan" หลังจากนั้นให้
ดำเนินการดังตอ่ไปนี ้

   ๑) ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมให้เรียบร้อย หากมีข้อผิดพลาด
สาม ารถแจ้ ง ได้ ที่ ฝ่ า ยป ระช าสั ม พั น ธ์ โค ร งก ารสั งค ม วิ ช าก าร  โท รศั พ ท์  ๐ ๙ ๐ -๙ ๗ ๖ ๘ ๖ ๙ ๑                  
(นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ) หรือ ๐๘๗-๖๓๒๖๙๔๒ (นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ) เท่านั้น 

   ๒) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้ควบคุมหรือนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน กรุณาแจ้งภายใน 
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ หลังจากตรวจสอบรายชื่อ (หลังเวลาที่กำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

 

๒.  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 ๒.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖  ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ   

 ๒.๒  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองในใบสมัคร      
ตัวจริงและประทับตราโรงเรียน (ตามรายละเอียดในใบสมัคร) 

 ๒.๓ นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำนักเรียนที่ติดรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หนังสือที่ทางราชการออกให้ (เพื่อใช้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในวันแข่งขัน) 



๓ 
 
๓.  หลักเกณฑ์การแข่งขัน 

 ๓.๑ การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษาเป็นการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา                  
ประเภทบุคคล 

 ๓.๒  โรงเรียนทุกสังกัดสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖ ได้ไม่เกิน ๓ คน 
และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองพร้อมทั้งประทับตราโรงเรียน 

 ๓.๓  ครูผู้ควบคุมสามารถส่งรายชื่อได้โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน  

 ๓.๔  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่   
ทางราชการออกให้ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในวันแข่งขัน 

 ๓.๕  ผูเ้ข้าแข่งขันทุกคนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบของสถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ 

 ๓.๖  การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 

  ๑) รอบคัดเลือก ผู้เข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบวัดความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ทั้ ง ๕ สาระ          
การเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน โดยข้อสอบมีจำนวน ๑oo ข้อ ระยะเวลาในการทำ
ข้อสอบ ๙o นาที ซึ่งคณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับรางวัลและ
ทุนการศึกษา ดังนี้ 

    (๑) ลำดับที่  ๑ – ๑๐ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อรับรางวัล
 ตามลำดับ      

    (๒) ลำดับที ่ ๑๑ – ๕๐ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การแข่งขัน  

           ๒) รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันที่สอบได้คะแนนลำดับที่ ๑ – ๑๐ จากรอบคัดเลือก ต้องแข่งขัน  
ตอบปัญหาบนเวที ในวิชาสังคมศึกษาทั้ง ๕ สาระการเรียนรู้และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
โดยคำถามที่ใช้วัดจะมีระดบัความยากกว่ารอบคัดเลือก มีรางวัลและทุนการศึกษาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ดังนี้ 

   (๑)  รางวัลชนะเลิศ จะได้ถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษา  

   (๒)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับโล่รางวัล พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี 
เกียรติบัตร และทุนการศึกษา  

   (๓)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับโล่รางวัลคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 

   (๔)  รางวัลชมเชย (ลำดับที่ ๔ – ๑๐) ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา  



๔ 
 
๔.  ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน 

 ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้แข่งขันประกอบด้วย สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ครอบคลุม ๕ สาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ๑) ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม ๒) หน้าที่พลเมืองและการดำรงชีวิตในสังคม ๓) เศรษฐศาสตร์ ๔) ประวัติศาสตร์ และ ๕) ภูมิศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖o) และความรู้ทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณ์โลกปัจจุบัน  

 

๕.  เวลาและสถานที่ในการแข่งขัน 

 วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 สถานที่ในการแข่งขัน คณะครุศาสตร์ และหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๖.  รางวัลและทุนการศึกษา 

 ๖.๑ รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) 

   ๑) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    

   ๒) เกียรติบัตร 

   ๓) ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท 

 ๖.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล (รอบชิงชนะเลิศ) 

   ๑) โลร่างวัลพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท  องคมนตรี  

   ๒) เกียรติบตัร  

   ๓) ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 

 ๖.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  (รอบชิงชนะเลิศ) 

   ๑) โลร่างวัลคณบดคีณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

   ๒) เกียรติบัตร 

   ๓) ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท 

 ๖.๔ รางวัลชมเชย จำนวน ๗ รางวัล  (รอบชิงชนะเลิศ) 

   ๑) เกียรติบัตร 

   ๒) ทุนการศึกษา รางวัลละ ๕๐๐ บาท 



๕ 
 
 ๖.๕  ผู้เข้าแข่งขันในลำดับที ่ ๑๑ – ๕๐ (รอบคัดเลือก) 

   ๑) เกียรติบัตร 

 

หมายเหต ุ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน 
                ครูผู้ควบคุมนักเรียนมาแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนการแข่งขัน 

 
๗.  กำหนดการแข่งขัน  
 

วนัที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรม 

เวลา o๗.๓o – o๘.oo  น.  
o๘.oo – o๘.๓o  น.       
o๙.oo  – ๑o.๓o น.       
๑o.๓o – ๑๑.oo  น.       
๑๑.oo – ๑๒.oo  น.       
๑๒.oo – ๑๓.oo  น.       
๑๓.oo – ๑๔.oo  น.       
๑๔.oo – ๑๖.oo  น.       
๑๖.oo – ๑๗. oo น. 

ลงทะเบียนและรายงานตัว 
คณะผู้จัดงานพาผูร้่วมการแข่งขันไปยังห้องสอบ 
ผู้ร่วมการแข่งขันทำการแข่งขันรอบคัดเลือก 
ประธานในพิธกีล่าวเปิดงาน 
เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ครูสังคมรุ่นใหม่ไม่ BULLY” 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
การแสดงละครเวที เรื่อง “ทวิภพ” 
ผูผ้่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 คน ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
พิธีมอบรางวัลและกล่าวปดิงาน 
 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


