
กลุ$มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 โครงการ 

************************************************************************************************************************ 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน  

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต3อเนื่อง ¨ โครงการใหม3 

ผู/รับผิดชอบโครงการ       นางรัชฎาภรณ=  ปุญโญกุล 

ความสอดคล/อง             ยุทธศาสตร=ท ี1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธ=ที ่1 ส3งเสริมศักยภาพและความเปRนเลิศทางวิชาการ 

                                  สพฐ.   มาตรฐานที่1 ขHอที ่1.1(5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                                  สมศ. ตัวบ3งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย=สรHางสรรค=หHองเรียน/แหล3งเรียนรูHคุณภาพ  

                                  มาตรฐานสากลขHอที ่1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดHานต3าง ๆ อยู3ในระดับสูง 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 บุคคลมีภาวะเท3าเทียมกันในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแต3ความรูHความสามารถและศักยภาพของคนย3อม

แตกต3างกัน ดังนั้นการเรียนการสอนตHองคำนึงถึงความสามารถในการเรียนของแต3ละคน การจัดการเรียนการสอนที่เนHนผูHเรียนเปRน

สำคัญ  จึงเปRนหัวใจของการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปaจจุบัน 

2. วัตถุประสงคP 

 2.1 เพื่อใหHนักเรียนไดHเรียนรูHตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนHนผูHเรียนเปRนสำคัญ 

2.2. เพื่อใหHนักเรียนมีส3วนร3วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3.เพื่อใหHสภาพแวดลHอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต3อการจัดการ เรียนรูHอย3างมีคุณภาพ 

3. เปQาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 นักเรียนจำนวน 810 คนไดHเรียนรูHตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนHนผูHเรียนเปRนสำคัญ   

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน 810  คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
  



 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปY พ.ศ.
2563 

ปY พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก .
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
. ค

. 

ม.ิ
ย .

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.เขียนและขออนุมัติโครงการ 
2.สำรวจรายการอุปกรณ=ที่ตHองใชHในการเรียนการ
สอน 
3.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ=ที่ตHองใชHในการเรียน
การสอน 
4.สรุปและรายงานผล 

            

 
นางรัชฎาภรณ=  ปุญ

โญกุล 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 9,240 บาท   (เกHาพันสองรHองรHอยสี่สิบบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1. หมึกปริ้นเตอร=เลเซอร=                           จำนวนเงิน  3,600  บาท 
 2. วัสดุอุปกรณ=ในการจัดการเรียนการสอน       จำนวนเงิน  5,640  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ3ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนรHอยละ 100 ไดHเรียนรูHตามกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนHนผูHเรียนเปRนสำคัญ    

- สังเกตการกิจกรรมการเรียนการ

สอน 

- การสังเกตสภาพแวดลHอมที่เอื้อต3อ

การเรียนรูHของนักเรียน 

- ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูHเรียน 

- แบบสังเกตการกิจกรรมการเรียน

การสอน 

 - แบบการสังเกตสภาพแวดลHอมที่

เอื้อต3อการเรียนรูHของนักเรียน 

- แบบประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูHเรียน 

          

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

         ( นางรัชฎาภรณ=  ปุญโญกุล ) 

ตำแหน3ง  ครู กลุ3มสาระการเรียนรูHสังคมฯ 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน3ง  หัวหนHากลุ3มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน3ง รองผูHอำนวยการกลุ3มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน=  สันติพิทักษ=) 

 ตำแหน3ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส3งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต3อเนื่อง ¨ โครงการใหม3 

ผู/รับผิดชอบโครงการ      นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต 

ความสอดคล/อง            ยุทธศาสตร=ท ี1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                               กลยุทธ=ที ่9 ส3งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปRนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค= 

                                 สพฐ.   มาตรฐานที่1 ขHอที่ 1.2(1) การมีคุณลักษณะและค3านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  

                                 (2) ความภูมิใจในทHองถิ่นและความเปRนไทย  

                                 สมศ. ดHานที่ 1 ดHานคุณภาพศิษย= ตัวบ3งชี้ที ่1 ผูHเรียนเปRนคนด ี

                                 มาตรฐานสากลขHอที ่5 ร3วมกันรับผิดชอบต3อสังคมโลก   

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจไทย ส3งผลกระทบต3อสังคมอย3างรุนแรงคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมเสื่อมถอย การดำรงชีพใน

สังคมปaจจุบันไม3ค3อยมีความปลอดภัย    จึงจำเปRนอย3างยิ่งตHองพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเยาวชนเพื่อใหHเกิดความปลอดภัยต3อ

ทรัพย=สินและสามารถดำรงชีพอยู3ในสังคมไดHอย3างสงบสุข 

 

2. วัตถุประสงคP 

      2.1 เพื่อใหHนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักเห็นคุณค3าของประเพณีไทย 

               2.2 เพื่อใหHนักเรียนตระหนักเห็นคุณค3าและปฎิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องตHนของศาสนาไดH 

               2.3 เพื่อใหHนักเรียนเห็นความสำคัญและร3วมกันดูแลรักษาศาสนสถาน 

3. เปQาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 นักเรียนมีวินัยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตHนของศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไดH

ที่เนHนผูHเรียนเปRนสำคัญ   

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1นักเรียนที่นับศาสนาพุทธจำนวน 762 คน นักเรียนที่นับศาสนาอิสลามจำนวน 80   คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
  



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปY พ.ศ.
2563 

ปY พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.เขียนและขออนุมัติโครงการ 
2.สำรวจวันสำคัญตามปฏิทินนักขัตฤกษ= 
3. ติดต3อวัดหรือมัสยิดที่จะนำนักเรียนไปพัฒนา 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญตามปฏิทิน
และดำเนินการพัฒนาวัดหรือมัสยิดที่ติดต3อไวH 
5.สรุปและรายงานผล 

            

 
นางสาววันเพ็ญ 

สำคัญจิต 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 6,500 บาท   (หกพันหHารHอยบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1. เทียนพรรษาและวัสดุอุปกรณ=ต3างๆ                        จำนวนเงิน 4,500  บาท 
 2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม                                         จำนวนเงิน             2,000  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ3ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนรHอยละ 90 มีวินัยความรับผิดชอบและ

ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตHนของศาสนาและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไดH 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลความพึงพอใจ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลความพึงพอใจ 

         

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ สำคัญจิต) 

ตำแหน3ง  ครู กลุ3มสาระการเรียนรูHสังคมฯ 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน3ง  หัวหนHากลุ3มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน3ง รองผูHอำนวยการกลุ3มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน=  สันติพิทักษ=) 

 ตำแหน3ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม เปqดประตูสู3อาเซียน (ASEAN  DAY)    

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต3อเนื่อง ¨ โครงการใหม3 

ผู/รับผิดชอบโครงการ นายอุบล เจริญฤทธิ ์

ความสอดคล/อง             ยุทธศาสตร=ท ี1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธ=ที ่4 ส3งเสริมและพัฒนานักเรียนใหHมีทักษะการเรียนรูHสู3ศตวรรษที่ 21  

                                  สพฐ.   มาตรฐานที่3 ขHอที่ 3.1 จัดการเรียนรูHผ3านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

                                  นำไปประยุกต=ใชHในชีวิตไดH  

                                  สมศ. ดHานที่ 1 ดHานคุณภาพศิษย= ตัวบ3งชี้ที ่4 ผูHเรียนมีทักษะชีวิต 

                                  มาตรฐานสากลขHอที่ 5 ร3วมกันรับผิดชอบต3อสังคมโลก   

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยไดHลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปx 2550  โดยมีเปyาหมายที่จะร3วมกันเปRนประชาคมอาเซียนในปx  2558 

ประเทศไทยจึงตHองกำหนดทิศทางทางการศึกษาใหHสอดคลHองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โรงเรียนทับปุดวิทยาจึงมี

ความมุ3งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหHมีทักษะดHานการใชHภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ดHานการคิด กรรใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

สรHางคุณลักษณะอันพึงประสงค=  ใหHเปRนบุคคลที่รูHจักแบ3งปaน  มีจิตอาสา  และพรHอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

2. วัตถุประสงคP 

 2.1 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพรHอมใหHนักเรียนมีความรูH ความเขHาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

          2.2 เพื่อส3งเสริมใหHนักเรียนพรHอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลHองกับบริบทของ 

3. เปQาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 นักเรียนมีวินัยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตHนของศาสนาและ 

                             ขนบธรรมเนียมประเพณีไดHที่เนHนผูHเรียนเปRนสำคัญ   

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1นักเรยีนโรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน 810 คน  

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปY พ.ศ.
2563 

ปY พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ  (DO) 
    1)  การแสดงขบวนธง  10  ชาติอาเซียน 
    2)  การแสดงระบำอาเซียน 
    3)  นิทรรศการอาเชียน 
    4)  การแข3งขันตอบปaญหาอาเซียน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
 การสังเกต 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

            

 
นายอุบล เจริญฤทธิ ์

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1. ของรางวัลนักเรียน                          จำนวนเงิน 6,000  บาท 
 2. วัสดุ-อุปกรณ=ในการจัดกิจกรรม                   จำนวนเงิน 4,000  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ3ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนรHอยละ 90 ความรูHความเขHาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน พรHอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลHองกับบริบท

ของสังคม 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลความพึงพอใจ 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลความพึงพอใจ 

          

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

         (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

ตำแหน3ง  ครู กลุ3มสาระการเรียนรูHสังคมฯ 

 

 

ลงชื่อ ............. ................................... ผูHพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน3ง  หัวหนHากลุ3มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน3ง รองผูHอำนวยการกลุ3มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน=  สันติพิทักษ=) 

 ตำแหน3ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



 

 


