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1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

2. ช่ือกิจกรรม  1) พัฒนาห้องศูนย์สังคมฯแห่งการเรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          2)  ห้องเรียนคุณธรรม 
          3) สัปดาห์อาเซียน  
                   4) พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 
                   5) การนิเทศติดตาม 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ.ตลอดปีการศึกษา 2561 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์
5. วัตถุประสงค์โครงการ 
 5.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ                                             
 5.2 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน                    
 5.3  เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดผ่านระดับคุณภาพ 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55         
2) ผู้เรียนท่ีติด 0 ร และ มส ไม่เกินร้อยละ 3                                                                             
3) ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 45                                                                                                
4) ร้อยละ 100 ของครูที่จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิดวิเคราะห์/เขียน  
  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
7. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan (การวางแผน ) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
มี.ค 2561 

 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ(Do) 
กิจกรรมที่ 1พัฒนาห้องศูนย์สังคมฯแห่งการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
1.2 วางแผนงานและผู้รับผิดชอบ 
1.3 ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ 
1.4 สรุปรายงานและประเมินผล 

 

 
 
 
พ.ค .2561-ธ.ค. 2561 

 
 
 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
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2 

กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนคุณธรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมช้ีแจงครูในกลุ่มสาระฯ 
2.2 วางแผนงานและผู้รับผิดชอบ 
2.3 ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ 
2.4 สรุปรายงานและประเมินผล 

 
 
พ.ค.2561-ก.ย. 2561 

         
 

  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 สัปดาหอ์าเซียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3.2 วางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
3.3 แต่ละกิจกรรมด าเนินการฝึกทักษะตามท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

สิงหาคม 2560 

 
 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 

กิจกรรมที่ 4 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมช้ีแจงครูในกลุ่มสาระฯ 
4.2 วางแผนงานและผู้รับผิดชอบ 
4.3 ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ 
4.4 สรุปรายงานและประเมินผล 
 

 
 
 

พ.ค2561-ก.ย.2561 

 
 
 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

5.การนิเทศติดตาม 
1. ก าหนดเป้าหมาย ระดมความคิดเห็นและ

ผู้รับผิดชอบ 
2. ประชุมจัดเตรียมเอกสาร รายการนิเทศ 

ออกแบบและจัดพิมพ์ 
3. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์

กิจกรรม สรุปผล ประเมิน 
4. ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อพฒันา

คุณภาพและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา 

 
 
 

กันยายน  2561 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
 

ครูกลุ่มกลุ่มสาระสังคมฯ 

3 ตรวจสอบ(Check) ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
การด าเนินงาน 

ครั้งท่ี 1 ธ.ค.2561 
ครั้งท่ี 2 ก.พ..2562 

 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน(Action) ครั้งท่ี 1 ม.ค.2562 
ครั้งท่ี 2 มี.ค2562 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
8. งบประมาณ 

8.1 งบประมาณจ านวน 57,150 บาท  บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
 ( / ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน      จ านวน  35,000 บาท 
 ( / ) เงินอื่น ๆ (นอก งปม.)       จ านวน  22,150 บาท 
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8.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาห้องศูนย์สังคมแห่งการเรียนรู ้ 35,000 
กิจกรรมท่ี 2 ห้องเรียนคุณธรรม - 
กิจกรรมท่ี 3 วันสัปดาห์อาเซียน 15,000 
กิจกรรมท่ี 4 พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน  7,150 
กิจกรรมท่ี 5 นิเทศติดตาม - 

 
 
9. การประเมินผลโครงการ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.1 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

10.2  ผู้เรียนมีผลทดสอบรายบุคคลในระดับชาติและท้องถิ่นสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
10.3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์  
10.4 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                            (นายทัตเทพ จงอมรรัตน์) 
                                                        ครู 
 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ                                               

ร้อยละ90 การทดสอบ แบบทดสอบ 
 

1.2 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนของผู้เรียน                    

ร้อยละ100 การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.3 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ร้อยละ100 การนิเทศ ติดตาม แบบประเมินการนิเทศ 
ติดตาม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาห้องศูนย์สังคมแห่งการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ด้านการจัดการเรียนรู้  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัด
เนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียนโดยให้มีการด าเนินการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา  กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเป็นกลุ่มสาระท่ีส าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้าง  พัฒนา  หล่อหลอมและ
ปลูกฝังให้เยาวชนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรต้องการ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
เพื่อให้เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา  ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดและมีเหตุผล ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
เห็นความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ                                                 
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน                    
3. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดผ่านระดับคุณภาพ 3  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55         
2) ผู้เรียนท่ีติด 0 ร และ มส ไม่เกินร้อยละ 3                                                                             
3) ค่าเฉล่ียรวมของกลุ่มสาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 45                                                                                                
4) ร้อยละ 100 ของครูที่จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิดวิเคราะห์/เขียน  
  2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 

ท่ี ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผูรั้บผิดชอบ 

1 การวางแผน(plan) 
1.1 ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
1.2 ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
1.3 เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.2561 กลุ่มสาระสังคมฯ 

2 ด าเนินการ(Do) 
-ครูแต่ละระดับช้ันปฏิบัติกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ตาม
รายวิชาท่ีสอน ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2.2 ใช้และพัฒนาส่ือการเรียนการสอนICT DLIT 
2.3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
2.4 จัดท าชุดพัฒนาการเรียนรู้Key concept ตามตัวชี้วัด
ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ 
2.5 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดในรายวิชาท่ีสอน 
2.6 จัดหาและซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์หรือชุดส่ือการ
เรียนรู ้
2.7 จัดสอนเสริมความรู้ระดับม.1-ม.6 

พ.ค.2561 
- 

ก.ย.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ าวิชาทุก
ระดับช้ันจัดท าชุด

พัฒนาการเรียนรูK้ey 
concept ตามตัวชี้วัด

ท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ 

3 ตรวจสอบ(Check) 
3.1จัดสอบ Pre O-NET 
3.2การทดสอบหลังเรียน 
3.3การทดสอบ O-NET, NT, LAS 
3.4การสอบปลายภาคเรียน 

ครั้งท่ี1 
ธ.ค.2561 
ครั้งท่ี2 

ก.พ..2562 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
สังคมฯ 

4 ประเมินผลและรายงาน(Action) 
4.1เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.2เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ครั้งท่ี1 ม.ค.
2562 

ครั้งท่ี2 มี.ค
2562 

ทัตเทพ จงอมรรัตน์ 

งบประมาณ จ านวน  35,000 บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด  วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ใน
ระดับดีขึ้นไป 
4.ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ทดสอบความรู้ เจตคติ ทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตร 
2.ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.ประเมินทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียน 
4.ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของ
ครูโดยฝ่ายบริหาร เพื่อนครู และ
นักเรียน 

1.แบบทดสอบประจ าวิชา 
2.แบบประเมินเจตคติท่ีมีต่อ 
   การเรียนการสอน 
3.แบบประเมินทักษะของผู้เรียน 
4.แบบประเมินคุณลักษณะ       อัน
พึงประสงค์ 
5.แบบประเมินทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์เขียน 
6.แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ของครู 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ผู้เรียนมีผลทดสอบรายบุคคลในระดับชาติและท้องถิ่นสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์  
4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                              (นายทัตเทพ จงอมรรัตน์)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาห้องศูนย์สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 1 5,750 5,750  5,750 
2 บอร์ดโครงงาน 2 4,000 8,000  8,000 
3 หมึกเติมปากกาไวท์-บอร์ดpilot (สีน้ าเงิน-สีแดง) 16 ขวด 80 1,280  1,280 
4 ปากกาไวท์บอร์ดpilot หัวแหลมและหัวกลับสีแดง 30 ด้าม 25 750  750 
5 ปากกาไวท์บอร์ดpilot หัวแหลมและหัวกลับ สีน้ าเงิน 60 ด้าม 25 1,500  1,500 
6 ปากกาสีแดง 1 กล่อง 250 250  250 
7 กระดาษการ์ดท าปก A4 200 แกรม 3  รีม 100 300  300 
8 กระดาษโรเนียวสีขาว A4  80 แกรม ตราสิงห์ 

(350 แผ่น/รีม) 
 

70 รีม 
 

95 
6,650 

 
6,650 

9 หมึกเติมปากกาไวท์-บอร์ดpilot (สีน้ าเงิน-สี
แดง) 

14 ขวด 80 1,120 
 

1,120 

10 หมึกสี EPSON L220 (4 สี) 8 ตลับ 250 2,000  2,000 
11 หมึกเครื่องปริ้น เลเซอร์ Brother สีด า 4 1,000 4,000  4,000 
12 แบตเตอร์รี่แห้งอัลคาลายด์ AA 14 15 210  210 
13 แบตเตอร์รี่แห้งอัลคาลายด์ AAA 14 15 210  210 
14 กระดาษอินเจทโฟโต้ 230 แกรม  2 ห่อ 325 650  650 
15 กระดาษบรุ๊ฟ  100 3 300  300 
16 แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด 7 25 175  175 
17 เครื่องเย็บกระดาษ 1 800 800  800 
18 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/6/8/10/13 4 กล่อง 50 200  200 

รวมเป็นเงิน  ( สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 35,000 35,000  35,000 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2 
 
ชื่อกิจกรรม  ห้องเรียนคุณธรรม 

ผู้รับผิดชอบ   นายมนัส ทองค า 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขปรับปรุง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึง
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษา การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ สามารถด ารงตนอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข ( ดี ) 
  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมได้เข้าสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมโดยจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น อาทิ การ
ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยด้านการจัดรองเท้าและกระเป๋านักเรียนหน้าห้องเรียน การเดินแถวอย่างมีระเบียบ 
รวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันท าโครงการคุณธรรมในกิจกรรมชุมนุมด้วย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมจึงได้จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรมขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ช้ันเรียนและเรียนอย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
2. เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณธรรม 
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในช้ันเรียน 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนทุกระดับช้ันท่ีมาเรียนรายวิชาสังคมศึกษา และรายวิชาอื่นๆท่ีทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan (การวางแผน ) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2561 
 

กลุ่มสาระสังคมฯ 
2 ด าเนินการ(Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯประชุม

ช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
2.2 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯน า

หลักการและเป้าหมายของกิจกรรมช้ีแจง
ให้นักเรียนแต่ละระดับช้ันทราบ 

2.3 นักเรียนแต่ละระดับช้ันร่วมกนัเขียนปัญหา
ในช้ันเรียนท่ีอยากร่วมแก้ปัญหาโดย
เรียงล าดับท่ีต้องการแก้จากน้อยไปมาก 

2.4 ครูและนักเรียนแต่ละดับช้ันเลือกปัญหาท่ี
ต้องการแก้ ระดับช้ันละ 3 ข้อ วางแผนการ
แก้ปัญหาช้ันเรียน 

2.5 ประกวดห้องเรียนคุณธรรม  
2.6 มอบรางวัลห้องเรียนคุณธรรม ด้านต่างๆ

เช่น  

2.6.1 การประกวด“ไหว้สวยไหว้งาม
ตามแบบไทย” 

2.6.2 การประกวด“ห้องเรียนสะอาด” 

 
พ.ค .2560-ธ.ค. 2560 

 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

3 ตรวจสอบ(Check) ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
การด าเนินงาน 

ครั้งท่ี 1 ธ.ค.2561 
ครั้งท่ี 2 ก.พ.2562 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน(Action) ครั้งท่ี 1 ก.ย.2561 
ครั้งท่ี 2 มี.ค.2562 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

งบประมาณ จ านวน  -  บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

1.2 เพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรม
ประกวดห้องเรียนคุณธรรม 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาในช้ันเรียน 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมในการเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามเกณฑ์ 

3. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                             (นายมนัสทองค า)     
      ครู 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 3 
 
ชื่อกิจกรรม  สัปดาห์อาเซียน 

ผู้รับผิดชอบ  นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 

หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคท้ัง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน ท่ี
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอ า-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนท่ีเอื้ออาทรและแบ่งปัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน และได้ก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองการสร้าง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างประชาคม
อาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้
สอดรับนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการสัปดาห์อาเซียนเพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของผู้เรียน  ให้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักใน  Spirit  of  ASEAN  และมีเจตคติท่ีดี 
3.   เพื่อนให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างของประชาคมอาเซียน 
4.   เพื่อใหน้ักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมทุกคน 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในระดับดี

ขึ้นไป 
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  80  มีความตระหนักและมีเจตคติท่ีดีต่อ  Spirit  of  ASEAN   

ในระดับดีขึ้นไป 
4  ผู้เกี่ยวขอ้งร้อยละ 80  มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสร้างเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนใน

ระดับดีขึ้นไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan (การวางแผน ) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
พ.ค.2561 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

2 ด าเนินการ(Do) 
ด าเนินการตามโครงการโดยมีกิจกรรอาทิเช่น 

2.1 ตอบปัญหาอาเซียน  
2.2 ประกวดวาดภาพอาเซียน 
2.2 ชุดการแสดงอาเซียน 
2.4 นิทรรศการอาเซียน 

ส.ค.2561 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

3 ประเมินผล  ( Check )     

           3.1 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ปฏทิินการด าเนินการ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
          3.2 สรุปผลการด าเนินการ เพื่อจัดท า 
รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ย.2561 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน(Action)           
4.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินเมื่อจบโครงการแล้ว
มาวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

ก.ย.2561 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

งบประมาณ จ านวน  15,000  บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ทดสอบความรู้ แบบทดสอบความรู้ 
เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักใน  Spirit  of  ASEAN  และมี
เจตคติท่ีดี 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

เพื่อนให้นักเรียนเข้าใจและยอมรับความหลากหลายในความ
แตกต่างของประชาคมอาเซียน 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

เพื่อใหน้ักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น 
2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีความตระหนักและมีเจตคติท่ีดีมากขึ้น 
3. นักเรียนเข้าใจและยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างของประชาคมอาเซียน 
4. นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            
                              (นายทัตเทพ จงอมรรัตน์)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 : สัปดาห์อาเซียน 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
 การแสดงอาเซียน 10 กลุ่ม 1,000 10,000  10,000 
 นิทรรศการ 1 5,000 5000  5000 

รวมเป็นเงินจ านวน (หนึ่งหม่ืนห้าพนับาทถ้วน)  15,000  15,000 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 4 
 
ชื่อกิจกรรม  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 

ผู้รับผิดชอบ  นางนันทพร แซ่หว่าง ,นางนิภาวรรณ วิชัย, นายทัตเทพ จงอมรรัตน์ 

หลักการและเหตุผล 

พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) หมายถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท่ีแสดงในบริเวณกว้าง เกิดขึ้นครั้ง 
แรกท่ีสแกนดิเนเวีย ลักษณะเฉพาะอย่างของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือ การแต่งกายและการแสดงในลักษณะของ   
ยุคสมัยเก่า พื้นท่ีของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตมักจัดขึ้นเพื่อการท่องเท่ียว (Hudson K. ๑๙๘๗) นอกจากนี้
ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม (อ้างในพิชานัน อินโปธา. ๒๕๕๔ www.thaireform.in.th) ได้กล่าวถึง
ความมีชีวิตของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นไว้ว่า  “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ต้องไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ท่ีตายนิ่ง แต่ต้องเป็น
พิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิต มีความเคล่ือนไหว ตลอด ไม่ใช่เพียงการแสดงวัตถุส่ิงของ แต่ต้องมีเรื่องราวชีวิตของคนใน
ชุมชน ต้ังแต่เริ่มต้นไปจนถึงเกิดการ เปล่ียนแปลง โดยหัวใจส าคัญก็คือ ประวัติศาสตร์ของคน ชีวิต และ
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ร่วมกัน ดังนั้น การจะท าให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต และสามารถท่ีจะถ่ายทอดเรื่องราวได้ คน
ในท้องถิ่นเองจึงต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้อธิบาย”  " 

เชียงแสนเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์มีความเป็นมาท่ียาวนานซึ่งมีคุณค่าคู่ควรแก่การสืบทอด
ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ร่วมกับโครงการจัดท าเอกสาร
ต้นแบบชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้เพื่อจัดงานมหกรรม
เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน : ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน สนับสนุนโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (มหาชน) จึงแลเห็น
ความส าคัญของการจัดท าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสนในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมของเชียงแสนแก่สังคมต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน ในโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมตระหนักถึงความส าคัญของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  

3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนผ่าน 
   พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนชุมนุมรักษ์ล้านนา และนักเรียนชุมนุมพนักงานธนาคารรุ่นเยาว์ร้อยละ 100 เป็นแกนน า

ในการจัดท าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 
  2. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในห้องพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan (การวางแผน ) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 

พ.ค. 2561 
 

กลุ่มสาระสังคมฯ 
2 ด าเนินการ(Do) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯประชุม

ช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน 
2.2 ครูที่ปรึกษาชุมนุมรักษ์ล้านนาและชุมนุม

พนักงานธนาคารรุ่นเยาว์น าหลักการและ
เป้าหมายของกิจกรรมช้ีแจงให้นักเรียนใน
ชุมนุม 

2.3 ครูและนักเรียนวางแผนการด าเนินงาน 
2.4 ครูและนักเรียนด าเนินการจัดห้อง

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 
2.5 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯน า

นักเรียนทุกระดับช้ันเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 

 
พ.ค .2560-ธ.ค. 2560 

 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

3 ตรวจสอบ(Check) ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  
การด าเนินงาน 

ครั้งท่ี 1 ธ.ค.2561 
ครั้งท่ี 2 ก.พ.2562 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

4 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน(Action) ครั้งท่ี 1 ก.ย.2561 
ครั้งท่ี 2 มี.ค.2562 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

งบประมาณ จ านวน  7,150  บาท 
 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.1 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
เชียงแสน 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

1.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมตระหนักถึง
ความส าคัญของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

1.3 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความเป็น
เมืองประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนผ่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
เชียงแสน 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือห้องพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 

  2. ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถิ่น ในความเป็น“เวียงเก่า” ความเป็นเมือง 
             ประวัติศาสตร์ของเชียงแสน 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่สังคม 
 

 
ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบ            

                              (ทัตเทพ จงอมรรัตน์)     
      ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 : พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเชียงแสน 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม 

(บาท) 
ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 สีไม้มะฮอกกาน ี 2 กระป๋อง 850 1,700  1,700 
2 สีน้ าทาภายใน 1ถัง 1000 1,000  1,000 
3 แม่สีน้ า 10กระป๋อง 120 1,200  1,200 
4 สีขาว toa 1 กระป๋อง 500 500  500 
5 แปรงทาสี  10 อัน 50 500  500 
6 พู่กันใหญ ่ 10 65 650  650 
7 ทินเนอร์ 2 50 100  100 
8 อัลบัม้รูปภาพ 3 500 1500  1500 
รวมเป็นจ านวนเงิน (เจ็ดพนัหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  7,150  7,150 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 5 
 

ชื่อกิจกรรม  การนิเทศภายในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์,นางนิภาวรรณ วิชัย 
 
หลักการและเหตุผล 

การนิเทศ เป็นระบบหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงการเรียน
การสอน การช้ีแนะการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครู รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายคือ คุณภาพของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ เพราะกระบวนการนิเทศจัดเป็น
ศาสตร์ เนื่องจากเป็นปรัชญาท่ีแสวงหาความจริงความรู้ และคุณค่าในส่ิงต่างๆท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ส่วนท่ีกล่าว
ว่าเป็นศิลป์ เพราะต้องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น รวมท้ังการส่ือสาร การ
จูงใจ การประสานงาน เพื่อปรับทัศนคติแนวคิดน าไปสู่การเปล่ียนแปลง   ซึ่งไวลส์ (Wiles. 1967:6) ให้
ความเห็นไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นความช่วยเหลือในการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดของ เอลสบรี (Elsbree. 1967 : 139) ท่ีให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า การ
นิเทศการศึกษาคือกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นซึ่งการนิเทศการสอนนั้น  

การนิเทศภายในเป็นส่ิงส าคัญ และเกิดผลในทางปฏิบัติจริงได้มากท่ีสุด เนื่องจากปัจจุบันศึกษานิเทศก์
นั้นมีอยู่จ านวนจ ากัด และต่างก็มีภารกิจหลายด้าน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยศักยภาพของครูที่มีอยู่ภายใน
โรงเรียนช่วยเหลือกันแก้ปัญหาภายในโรงเรียนก็จะท าให้การแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ถูกต้องตรงตาม
ประเด็น ช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น      
 
วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
2. เพื่อส่งเสริมขวัญและก าลังใจของครูให้อยู่ในสภาพท่ีดี และเข้มแข็งรวมหมู่คณ 
3. เพื่อให้ครูพัฒนาการสอนของตนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
เป้าหมาย 

1.  คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2  ครั้ง 
2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/ตามระบบ PDCA 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
1 

ขัน้วางแผนงาน (P)  
1.ก าหนดเป้าหมายและระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม 
2.ระดมความคิดเห็น/สภาพปัญหา/ความต้องการ/
ทางเลือกในการด าเนินงาน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับ
ความส าเร็จของกิจกรรมตามโครงการท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 

พฤษภาคม 2561 
 

 
 
 

นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์
  นางนิภาวรรณ วิชัย 

 
 
 
2 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.เสนออนุมัติกิจกรรมตามโครงการ 
2.ประชุม จัดเตรียมเอกสาร รายการนิเทศติดต่อ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องฝ่ายบริหารวิชาการ 
3.ด าเนินการออกแบบ  และจัดพิมพ์แบบบันทึก
การนิเทศ 
4.ด าเนินการจัดท าวีดิทัศน์ 

 
 
มิถุนายน2561-มกราคม

2562 

 
 

นายทัตเทพ จงอมรรัตน ์
  นางนิภาวรรณ วิชัย 

 
 
3 

ขั้นนสรุปและประเมินผล (C) 
1.รวบรวมข้อมูลและผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับเป้าหมายและระดับความส าเร็จของกิจกรรม
และสรุปผลการประเมินกิจกรรม วิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 

 
 
กันยายน/มกราคม2561 

 

 
 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
 
4 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
1.ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานใน
ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2.จัดท าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางใน 
การพัฒนา 

 
 

มกราคม2562 

 
 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

 
งบประมาณ จ านวน  –  บาท 
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 ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด  วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
2.ครูร้อยละ100 ได้รับการส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และมีความเข้มแข็งรวมหมู่คณะ 
3.ครูร้อยละ 80 ได้พัฒนาการสอนของ
ตนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

1.ทดสอบความรู้ เจตคติ ทักษะ
การเรียนรู้ของผู้เรียนในวิชา
สังคมศึกษา 
2.ประเมินความพึงพอใจตาม
แบบสอบถาม  
3.นิเทศ/ประเมินการสอนของ
ครู 
4.สังเกตการสอน 
 

1.แบบทดสอบประจ าวิชา 
 
 
2.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ครู 
 3.แบบประเมินการนิเทศการสอน 
 4.แบบสังเกตการณ์สอน 
 6.แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
หลังสอน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 2.  ครูมีขวัญก าลังใจในการท างาน และร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะ 

          3.  ครูได้พัฒนาการสอนของตนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

 
 

 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับผิดชอบ 
                (นายทัตเทพ จงอมรรัตน์) 
                                                 ครู 

 
 


