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ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
    ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงาน   วิชาการ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  
    เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง 
    สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางอรัญญา  จันทนะ, นายภิรพัชญ์  ปัทมาชัยวิวัฒน์ ,นายอนุพันธ์  มุสิกะ, 
                               นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์, นางจิรสุดา  ปั๋นโตน 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน 2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22, 23, 24 และ มาตรา 26 ได้
ก้าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และยึดผู้เรียน
เป็นส้าคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกการปฏิบัติจริง และมีการประเมินผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วน้าผลการประเมินมาพัฒนา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น  

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  จึงเห็นความส้าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพสูงสุด  โดยด้าเนินการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมจัดซื้อ / จัดหา สื่อ เทคโนโลยี  ที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทักษะชีวิต  ส่งผลให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง

จากสื่อ  เทคโนโลยีต่างๆ 
3. เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ นวัตกรรมที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน 
4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามศักดิ์ภาพของนักเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร้อยละ 80 
2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 90 
   3.2. เชิงคุณภาพ  

1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 
2) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการ

พัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ   

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมชี้แจง 
2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  
เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนาเป็นรายมาตรฐานและราย
สาระ 
3. คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ   
(เก่ง  ปานกลาง อ่อน) 
4. จัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ 
 
  

นักเรียนทุกคน เมษายน 
    2565 

  

10,000     งานวิชาการ/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ  

 โรงเรียนเชียง   
 ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

 5.  มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ
ท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์   ฯลฯ 
5.1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน    
   - ส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียน 
5.2.  กิจกรรมติวเข้ม (O-net)ม.6 
กิจกรรมค่ายเสริมสร้างธรรมจริยธรรม
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
    -กิจกรรมค่ายอบรมกล้าคุณธรรม 
5.3. กิจกรรมวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
5.4. กิจกรรมค่านิยม12ประการ 
5.5. กิจกรรมสุจริตวิถีพุทธ 
- ธนาคารความดี 
- กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้ 
5.6. พัฒนาผู้เรียนพัฒนาค่านิยม 12 
ประการ 
5.7 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 
5.8 จัดกิจกรรมวันอาเซียนหรือสปัดาห์
อาเซียน 

 
กันยายน 
 2565 

 
 
 
 

5,000 

ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

6. ประเมินผลการด้าเนินโครงการ  นักเรียนทุกคน มีนาคม 
 2566 

0 ครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

7. สรุปและรายงานผลโครงการ 
    

นักเรียนทุกคน มีนาคม 
 2566 

0 ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
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5. งบประมาณ จ้านวนเงิน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ้านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร จ้านวน  ..................... บาท  
    ( )  โรงเรียน  จัดสรร  จ้านวน  .....10,000.... บาท  

(    )  หน่วยงานอื่นๆ.........จ้านวน  ..................... บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนและค่า
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

- - 10,000  

รวมเป็นเงินทั้งหมด   -หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-     10,000  
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 
 
- ผู้เรียนมีผลทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ ทุกกลุ่ม
สาระ 
 

- การตรวจเอกสาร 
หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
- สอบถาม 

-  แบบทดสอบวัดผล
ประเมินผลของแต่ละ
ระดับชั้น 
 
-  แบบสอบถาม 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาท้าให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
     7.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
     
 

                             ลงชือ่            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกัญญา  วงศ์ใหญ่) 
            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                  รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
 
                           
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางวินนา  เทพค้า) 
                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ้านวยการ 
 
 
 
             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
              รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 …………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                          ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 


