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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1.1.5.5 ผู้เรียนร้อยละ 77.62 มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับ 2 ขึ้นไป 
  มาตรฐานที่  1.1.5.9 ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยรายวิชาเพ่ิมเติม (ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) ในระดับ 2 ขึ้นไป 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความ อดทน อด
กลั้น ยอมรับในความเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การ
อยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ  มีความสามารถ
ทางสังคม  มีความรู้  มีทักษะ และมีคุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสม จากข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับชาติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นด้วยความส าคัญ และผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสตรีปากพนัง จึงจัดท าโครงการ พัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้น 

 
 

โครงการล าดับที่ 22  รหัสโครงการ วช 1.5.1 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1) 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (มาตรฐานที่ 2) 

3. เป้าหมาย  
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ดังนี้ 
1.1 คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย  

1) ผู้เรียนร้อยละ 77.62 ในรายวิชาพ้ืนฐาน และร้อยละ 85.00 ในรายวิชาเพ่ิมเติม  มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
  2) ผู้เรียนร้อยละ 77.62 ในรายวิชาพ้ืนฐาน และร้อยละ 85.00 ในรายวิชาเพ่ิมเติม มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  3) ผู้เรียนร้อยละ 77.62 ในรายวิชาพ้ืนฐาน และร้อยละ 85.00 ในรายวิชาเพ่ิมเติม มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  4) ผู้เรียนร้อยละ 77.62 ในรายวิชาพ้ืนฐาน และร้อยละ 85.00 ในรายวิชาเพ่ิมเติม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  5) ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ 2 ขึ้นไป 

1.2 คุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 98.6 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม  

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน ในปัจจุบันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
ต.ค. 64 

 
 
 

 
 
 
 
 

ครูจิรพล 
และคณะ 

 
 
 
 

ขั้น DO 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานประวัติศาสตร์
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตลอดปีงบประมาณ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
5. การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบภควันตภาพ 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นราย

กิจกรรม 

ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ก าหนด เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 12,730 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ใบเลื่อยฉลุอย่างดี จ านวน 6 โหล 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ไม้กระดานฉลุขนาด 8x12 นิ้ว จ านวน 10 แผ่น 350 
3. ไวนิลแผนที่โลก (ยุคล่าอาณานิคม) ขนาด 3x5 ม. 1,000 
4. สติ๊กเกอร์ หรือ ไวนิล ติดผนัง แบบ 3 มิติ รูป
สถานส าคัญของโลก ขนาด 3x6 ม. จ านวน 1 แผ่น 

2,000 

5. แว่น VR Box จ านวน 26 ชิ้น ชิ้นละ 70 บาท 1,820 
6. ตอบแทนวิทยากรติวโอเนตสาระสังคม ม.ปลาย 
จ านวน 2 ท่าน ท่านละ 6 ชั่วโมง 

7,200 

รวม (หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)  12,730  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนร้อยละ 98.55 มีผลการประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจแบบประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 

แบบประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 
(มีรูบริคการให้คะแนน) 

2. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลและน าเสนอด้วยโปรแกรมน าเสนอแบบ
ออนไลน์ 

แบบรายงานการสังเกตผู้เรียน
ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
และการน าเสนอในรูปแบบ
ออนไลน์ 

แบบสังเกตผู้เรียนในด้าน
การใช้สื่อเทคโนโลยีและ
การน าเสนอในรูปแบบ
ออนไลน์ 

3. ผู้เรียนสามารถสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น
ได้ 

ตรวจแบบประเมินชิ้นงาน
ภาพยนตร์สั้น 

แบบประเมินชั้นงาน
ภาพยนต์สั้น 
(มีรูบริคการให้คะแนน) 

4. ผู้เรียนร้อยละ 77.62 มีระดับผลการเรียน ตรวจแบบวัดและประเมินผล แบบวัดและประเมินผล
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ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เฉลี่ยรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคม
ศึกษาฯ 

การจัดการเรียนรู้
รายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 5. ผู้เรียนร้อยละ 85.00 มีระดับผลการเรียน

เฉลี่ยรายวิชาเพ่ิมเติม (ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ในระดับ 2 
ขึ้นไป 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประวัติศาสตร์ รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน และรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบภควันตภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีผลการจัดการเรียนรู้ในระดับ 2 ในระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 
77.62 และมีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.55 

 
 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายจิรพล ลิวา) 

ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม  2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
            (นายอ านาจ สุขห่อ) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              

   1 ตุลาคม 2564 
 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1  ตุลาคม  2564 


