
งาน/โครงการ: โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ  
                  วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  
                      เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน   
                      อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ระยะเวลาด าเนินการ:   เริ่มต้น  1 เมษายน 2564    สิน้สุด  31  มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:   นางอรัญญา  จันทนะ, นายภิรพัชญ์  ปัทมาชัยวิวัฒน์ ,นายอนุพันธ์  มุสิกะ, 
                              นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์, นางจิรสุดา  ปั๋นโตน 
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมให้สูงขึ้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง
     จากสื่อ  เทคโนโลยีต่างๆ 
 3. เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อ นวัตกรรมที่ดีในการพัฒนา  
               คุณภาพการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ตามศักดิ์ภาพของนักเรียน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร้อยละ 80 
           2) ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 
     เชิงคุณภาพ 
           1) ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 
 2) ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ใน  
               การพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 

 3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมชี้แจง 
 2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 3 ปี  เพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ 
 3. คัดเลือกนักเรียนตามศักยภาพ   (เก่ง  ปานกลาง อ่อน) 
 4. จัดท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์ 
    ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 5.  มอบหมายนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระท้าโครงการยกผลสัมฤทธิ์   ฯลฯ 
  1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน    
     - ส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียน 



  2.  กิจกรรมติวเข้ม (O-net)ม.6 
  3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริตวิถีพุทธ 
      -วันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 
      -กิจกรรมธนาคารความดี 
  4. พัฒนาผู้เรียนพัฒนาค่านิยม 12 ประการ 
 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    6. ประเมินผลการด้าเนินโครงการ 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
    7. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจง  5,000  เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระทราบผล
การประชุม  

2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลัง 
3 ปี  เพ่ือศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนาเป็นราย
มาตรฐานและรายสาระ  

เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครผูู้สอนทราบข้อมูล และ
พิจารณาจุดเด่นและจุดควร
พัฒนาเป็นรายมาตรฐานและราย
สาระ 

3. คัดเลือกนักเรียนตาม
ศักยภาพ   (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน)  

เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ได้ทราบผลการติดตามนักเรียน
ในระดับต่างๆ 

4. จัดท้าโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ 

เมษายน 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระมีส่วนร่วม
ในการจัดท้าโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ 
  

5. มอบหมายนโยบายให้ทุก
กลุ่มสาระท้าโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์   ฯลฯ 
1. กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน    

5,000 กันยายน 
 2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ก้าหนด 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

   - ส่งเสริมความรู้ด้าน
อาเซียน 
2.  กิจกรรมติวเข้ม (O-
net) ม.6 
3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
วิถีพุทธ 
    -วันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
    -กิจกรรมธนาคารความ
ดี 
4. พัฒนาผู้เรียนพัฒนา
ค่านิยม 12 ประการ 

6. ประเมินผลการด้าเนิน
โครงการ 

- มีนาคม  
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  

7. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มีนาคม  
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  

รวม 10,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
 
 
 
 
 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร้อยละ 80 

ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมร้อยละ 80 

ไม่บรรลุ 

ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 90 
 

ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนร้อยละ 90 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 

ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 

บรรลุ 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการ
พัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีสื่อ 
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง
เพ่ิมข้ึน 

บรรลุ 

ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีสื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ควรด้าเนินการพัฒนานักเรียน
กลุ่มอ่อนอย่างเร่งด่วน  
2. ควรจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
ทุกคนอย่างหลากหลาย  
3. เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
4. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ประเมินตนเอง และแจ้งผล
สะท้อนกลับแก่นักเรียนทันที่ 
เพ่ือให้นักเรียนได้แก้ไข
จุดบกพร่องของตนเอง  
5. หา ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนกลุ่มอ่อน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


