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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง     ใหม่      พิเศษ 
กลยุทธ์ ข้อ1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ข้อ2 พัฒนาศักยภาพครสูู่ครูมืออาชีพ  
 ข้อ3 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ      
                               ข้อ4 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 1  คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐาน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐาน 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่ม/งานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวธัญรดี  วิชาจารย ์
ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 24  ด้านการจัดการเรียนรู้        
ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดเนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและให้
มีการดำเนินการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา  วิชาสังคมศึกษา  เป็นวิชาหนึ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคม  กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอม  ปลูกฝังให้
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา  มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม เพ่ือให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอน  
จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง  มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและมีเหตุผล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ ท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความ
ต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, 2542) 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จึง
เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นด้านการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยดำเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระฯ 
เข้ารับการอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  และจัดทำ / จัดซื้อ / จัดหา สื่อ เทคโนโลยี  นวัตกรรม    
ที่เหมาะสม  ครบถ้วน  มาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  ทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะ
พ้ืนฐาน , ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน, ทักษะการทำงาน,ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม) 
และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 2. เพ่ือสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์และประสบการณ์ตรง
แก่ครูและ นักเรียน 
 3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวนรอ้ยละ 80  
2. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   

  5. คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคนได้รับการนิเทศ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษามากขึ้น 
  2  นักเรียนสามารถสอบวัดผลระดับท้องถิ่นและระดับชาติสูงกว่าระดับมาตรฐานโรงเรียน 
  3. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
  4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสูงขึ้น 
 
4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที1่  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1 (P) ขั้นเตรียมการ 
- ประสานงานฝา่ยต่างๆ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 
- ประชุมชี้แจง
คณะทำงาน 
 

    นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย์และ
คณะครูกลุม่
สาระสังคม

ศึกษา 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(D) ขั้นดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 สอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(จัดซื้อวัสดุ – สื่อการ
เรียนการสอน) 
1.1 จัดซื้อวัสดุ – สื่อการ
เรียนการสอน 
1.2 สอนโดยเน้นนักเรียน
เป็นสำคญั 
1.3 สรุปรายงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

พ.ค.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5000 บาท 
(เงินอุดหนุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย์และ
คณะครูกลุม่
สาระสังคม

ศึกษา 
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที1่  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2.1 จัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน 
2.2 กิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
2.3 กิจกรรมส่งเสรมิและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเข้าร่วม
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน/การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- จัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 
- จัดนิทรรศการวิชาการ 
2.4 สรุปรายงาน 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
ความเป็นครมูืออาชีพ 
3.1 ทำแผนการจัดการ
เรียนรู/้วิจัยในช้ันเรยีน 
3.2 จัดทำ  จัดหา  สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ประกอบการเรียนการ
สอน 
3.3 สร้างเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู ้
3.4 สรุปรายงาน 
กิจกรรมที่ 4 โรงเรยีนวิถี
พุทธ 
4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริม
หลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
วิถีพุทธในช้ันเรียน 
4.3 กิจกรรมสวดมนต์
ประจำสัปดาห ์
4.4 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตร 
4.5 สรุปรายงานผล 

พ.ค – ก.ย 
62 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ต.ค – ธ.ค 62 

 
 
 
 

 
 

3000 บาท 
(เงินเรียนฟรี 
15) 

 

นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย์และ
คณะครูกลุม่
สาระสังคม
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย์และ
คณะครูกลุม่
สาระสังคม
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย์และ
คณะครูกลุม่
สาระสังคม

ศึกษา 
 

3 (C) ขั้นนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล 

    นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย ์
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ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที1่  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

- ติดตาม/เสนอแนะ/ให้
คำปรึกษา/ประเมิน 

4 (A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
 - นำผลการประเมินมา
วิเคราะหเ์พื่อวางแผน
พัฒนา 

    นางสาวธัญรดี    
วิชาจารย ์

รวมเงิน 5,000 3,000  
 
5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
 5.1 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.3 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวนรอ้ยละ 80  
2. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียนระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30   
5. คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทุกคนได้รับการนิเทศ 

-การสังเกต  
-สอบถาม 
-ตรวจผลงาน 

 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-สภาพจริง 
-เอกสารหลักฐาน 
-ภาพถ่าย 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาดีขึ้น 
 2. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดมากขึ้น 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
 4. ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ มีโอกาสได้พัฒนาและสร้างแนวทางในการดำเนินการสอนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนได้ตามศักยภาพ 
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8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และหน่วยงานภายนอก 
   
      ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

            .....................................................               .................................................. 
                ( นางสาวธัญรด ี วิชาจารย์ )                            (นางกัญญาวรรณ์  รุ่งกำจัด) 
 ประธานอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ปฏิบัติหน้าทีร่องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

................................................. 
                                            ( นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 


