
 
 

 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 

๒. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

๓. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ ๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

๔. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
เป้าประสงค์ที่  ๓  ผู้เรียนร้อยละ  ๘๐  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชน  และมี

ความเป็นไทยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ ๓  ครไูด้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  



๕. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 
 มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพของผู้เรียน     
   ตัวชี้วัดที ่๑.๑ , ๑.๒ 
 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ตัวชี้วัดที ่๒.๓ , ๒.๔ , ๒.๕ , ๒.๖ 
 มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ทุกตัวชี้วัด 
๖. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจาก
รัฐ(มาตรา ๔๙)และบุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน(มาตรา ๕๐) 
 รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้น าหลักสูตรของกลุ่มสาระไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่ง
ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผล
ประเมินผลการเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
วิธีการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ตา มมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อผู้เรียน  ตามความเหมาะสมในกิจกรรมต่าง 
ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ยังขาดศักยภาพ และขาดความคล่องตัวในการจัดการเรียนการ
สอน ทั้งทางด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน การ
เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตในสังคม ตลอดจน                
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ของส านักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑  
ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
จึงเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การพัฒนา  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นโดยการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ขึ้น 



๗. วัตถุประสงค์ 
 ๗.๑เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลายหลายนอกห้องเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนสังคมศึกษา และส่งเสริมทักษะความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 ๗.๒เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๗.๓  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๘. เป้าหมาย 
 ๘.๑เชิงปริมาณ 

 ๘.๑.๑  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมแต่ละ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๘.๑.๒  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   
ศาสนา  และวัฒนธรรม  อยู่ในระดับมากขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
 ๘.๑.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 

๘.๒เชิงคุณภาพ 

 ๘.๒.๑มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ต่างๆ 
 ๘.๒.๒นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

๙. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

๑๐. ระยะเวลา 
 ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 

๑๑.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ประชุมครูในกลุ่มสาระสังคม  ปรึกษาหารือ  
วางแผนเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ   

- ความคิดเห็น
ของคณะครู 

ก.ย.๖๒ คณะครูในกลุ่ม 
สาระฯ 

๒.  เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
ปีงบ  ๒๕๖๓ 

ก.ย.๖๒ หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

๓.  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ - พัฒนาครู ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ 



ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๔.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ ติดตาม
ประเมินผล  รายงานผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
-  กิจกรรมคณะครูน านักเรียนไปราชการ ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
 
-  กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(วัสดุอุปกรณ์ต่างๆสื่อ หนังสือ คู่มือ ICT) 
 
-  กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย(วันรัฐธรรมนูญ) 
 
-  กิจกรรม “นิทรรศการมีชีวิต เรียงร้อยดวงจิต คู่คิด
บนวิถีประชา” แสดงผลงานนักเรียน 
 
-  กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

กิจกรรม 
ส่งเสริม
กระบวน 
การเรียนรู้

นอกห้องเรียน 
สร้างเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาสังคม
และส่งเสริม
ทักษะตาม
หลักสูตร

กลุ่มมสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
ธ.ค. ๖๒ 

 
ก.พ. ๖๓ 

 
 

เปิดภาคเรียน
๑/๒๕๖๓ 

คณะครูในกลุ่ม
สาระฯ ทุกคน 

๕.  ประเมินผล  - สรุปผล
โครงการ 

ก.ย. ๖๓ หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

 

๑๒. งบประมาณ 
 ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ไตรมาสที๑่ ไตรมาสที๒่ ไตรมาสที๓่ ไตรมาสที๔่ 
ต.ค. 

๒๕๖๒ 
พ.ย. 

๒๕๖๒ 
ธ.ค. 

๒๕๖๒ 
ม.ค. 

๒๕๖๓ 
ก.พ. 

๒๕๖๓ 
มี.ค. 

๒๕๖๓ 
เม.ย. 

๒๕๖๓ 
พ.ค. 

๒๕๖๓ 
มิ.ย. 

๒๕๖๓ 
ก.ค.

๒๕๖๓ 
ส.ค. 

๒๕๖๓ 
ก.ย. 

๒๕๖๓ 
 ๓,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐   

๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น  - สามหมื่นบาทถ้วน - 

 
๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 



๑๔. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
๑๕. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 

16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมาก 
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 
เชิงคุณภาพ 
-  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้อย่าง 
เพียงพอ 
 
-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
- ลงทะเบียน 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 
-  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ 

 
- ส ารวจความ
ต้องการของ
ครูผู้สอน 
-  ประเมินเจต
คติของนักเรียน 

 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 -    สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 -   แบบส ารวจความต้องการ 
 
 
 - แบบประเมินเจตคติ 

 

 
 

(นางกัณห์ญาวีพ์   ศิริน่าน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

ผู้เสนอโครงการ 

 

 
 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติการประชุม 


