


๑ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 



๒ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ท่ีต้ังของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้อง ๕๐๑ (ช้ัน ๕) 
       เบอร์โทรศัพท์ภายใน  ๑๐๙ 
       จ านวนบุคลากร    ครูประจ าการ ๒๒ คน         ครูอัตราจ้าง ๑ คน 
  
 
 

๒.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ช่ือ นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 
วุฒิการศึกษา   วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 

        สาขา   ภูมิศาสตร์  
๒.๒ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

๒.๒.๑ ช่ือ  นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์ 
         วุฒิการศึกษา  ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) 

                 สาขา สังคมศึกษา  

 

 
๓.๑  ข้อมูลครูประจ าการ 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อาย ุ
ปี 

อาย ุ
ราชการ 

ปี 
ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก 

สอน
วิชา 
/ชั้น 

จ านวนคร้ัง 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพัฒนา/ป ี

๑  นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล ๖๐ ๓๖ คร ูค.ศ๓ วท.บ. ภูมิศาสตร ์ ม. ๓ ๗/๗๐ 

๒  นายนิวัตร ตันไพศาล ๖๐ ๓๖  ครู ค.ศ๒ กศ.ม. ประวัติศาสตร์ ม. ๖ ๔/๕๐ 

๓  น.ส.นาตยา สุกจั่น ๕๗ ๒๕ คร ูค.ศ๒ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ม. ๔ ๗/๗๐ 

๔  น.ส.นิติยา ภักดีบุรี ๕๓ ๒๕ คร ูค.ศ๓ คบ. สังคมศึกษา ม. ๕ ๗/๗๐ 

๕  นางวันเพ็ญ มีค าแสน ๕๐ ๒๔ คร ูค.ศ๓ ศษ.ม. หลักสูตรการสอน ม. ๖ ๘/๙๔ 

๖  นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ ๕๒ ๒๓ คร ูค.ศ๓ คบ. วัดผลการศึกษา ม. ๑ ๗/๗๐ 

๗  นางไพพร ดีบาง ๕๒ ๒๖ คร ูค.ศ๓ ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม. ๒ ๖/๖๐ 

๘  นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ ๔๗ ๗ คร ูค.ศ๑ คบ. สังคมศึกษา ม. ๑ ๘/๘๐ 

๙  น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา ๓๐ ๖ คร ูค.ศ๑ กศ.บ. สังคมศึกษา ม. ๕ ๔/๕๐ 

๑๐  น.ส.ประภารัตน์ อรุณภู ่ ๔๓ ๕ คร ูค.ศ๑ ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน ม. ๓ ๑๑/๑๑๖ 

๑๑  นายสุจินดา คล้ายข า ๒๘ ๔ คร ูค.ศ๑ กศ.บ. สังคมศึกษา ม. ๕ ๑๑/๑๑๘ 

๑๒  น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล ๓๑ ๓ คร ูค.ศ๑ ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ม. ๑ ๑๓/๑๓๖ 

๑๓  นายพงศกร จิรย่ังยืนยง ๒๙ ๓ คร ูค.ศ๑ กศ.บ. สังคมศึกษา ม. ๔ ๙/๙๐ 

๑๔  นางขนิษฐา ตันกูล ๓๓ ๓ คร ูค.ศ๑ ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม. ๒ ๔/๕๐ 

๑๕  นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร ๒๗ ๓ คร ูค.ศ๑ ศ.ม. พัฒนศึกษา ม. ๔ ๙/๙๐ 

๑. ข้อมูลท่ัวไป 

๒. ข้อมูลฝ่ายบริหารกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

๓. ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 



๓ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อาย ุ
ปี 

อาย ุ
ราชการ 

ต าแหน่ง วุฒ ิ วิชาเอก 
สอน
วิชา/
ช้ัน 

จ านวนคร้ัง 
ชั่วโมงที่ได้รับ 
การพัฒนา/ปี 

๑๖  น.ส.สุภกฤตา หงษ์ทอง ๒๙ ๓ ครู ค.ศ๑ ศษ.บ. สังคมศึกษา ม. ๓ ๑๔/๑๔๕ 

๑๗  นางกรัณฑา สุธาทรัพย์ ๓๘ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา ม.๓ ๑๑/๑๑๖ 

๑๘  นายนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง ๓๐ ๒ ครูผูช้่วย  ประวัติศาสตร์ ม. ๕ ๙/๙๐ 

๑๙  น.ส.ปริมประภา แสนท้าว ๒๗ ๒ ครูผูช้่วย ค.บ. สังคมศึกษา ม. ๑ ๑๐/๑๐๐ 

๒๐  นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ ๒๕ ๒ ครูผูช้่วย ศษ.บ สังคมศึกษา ม. ๒ ๑๒/๑๒๐ 

๒๑  นางเพียงพร โปทอง ๓๖ ๑ ครูผูช้่วย ศศ.บ รัฐประศาสนศาสตร ์ ม. ๕ ๑๒/๑๒๘ 

๒๒  นางกนกวลัย สร้อยศักด์ิ ๕๕ ๓๑ คร ูค.ศ๓ ศศ.ม. หลักสูตรการสอน - - 
 

๓.๒ ข้อมูลครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ - สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ ๒๙ ๕ คบ. สังคมศึกษา ม. ๑ และ ม. ๒ งบประมาณ
ใน

สถานศึกษา 
 

                                                                ข้อมูล ณ วันที่.....๑๓....เดือน....พฤษภาคม..........พ. ศ.๒๕๖๒.. 
 
 
  

๔.๑ ภาระงานของครู  
 

ช่ือ-สกุล งานสอน  ช้ัน ห้อง 

นางพิมพ์นิภา   เกียรติธนโชติกุล 
วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๑,๑๒ 
๓/๑,๒,๓,๕,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ 

นายนิวัตร       ตันไพศาล วิชาโลกศึกษา ม. ๖ ๖/๘,๙,๑๐ 
น.ส.นาตยา      สุกจ่ัน วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง  

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 

๔/๒,๔,๖,๑๐ 
๔/๒,๔,๑๐ 
๔/๒,๔,๖,๑๐ 

น.ส.นิติยา       ภักดีบุรี วิชาภูมิศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาเศรษฐศาสตร์  

ม. ๕ 
ม. ๕ 
ม. ๕ 

๕/๑,๕,๗,๙ 
๕/๑,๕,๗,๙,๑๑ 
๕/๑,๕,๗,๙ 

นางวันเพญ็      มีค าแสน วิชาเรือ่งส าคัญใน
ประวัติศาสตร์สากล 
วิชาเรื่องส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทย 

ม. ๖ 
 

ม. ๖ 

๖/๗-๑๑ 
 
๖/๗-๑๑ 

๔. ภาระงานและการพัฒนาของครูในกลุ่มสาระฯ 



๔ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือ-สกุล งานสอน ช้ัน ห้อง 
นางนงนุช        ล่ิวพันธ์พงศ์ วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 

วิชาประวัติศาสตร์ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 

๑/๑,๕,๑๑ 
๑/๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ 

นางไพพร        ดีบาง วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 

๒/๑,๕,๗,๑๓ 
๒/๑,๓,๕,๗,๙,๑๑,๑๓ 

นายพุทธัย       เพื่อรอดวงษ ์ วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ม. ๑ 
ม. ๑ 
ม. ๔ 

๑/๓,๗,๑๓ 
๑/๓,๖,๑๓ 
๔/๓,๘,๑๒ 

น.ส.เพ็ชรชมพู   พิชญ์พันธ์เดชา วิชาภูมิศาสตร์ 
วชิาโลกศึกษา 
วิชาเศรษฐศาสตร์ 

ม. ๕ 
ม. ๖ 
ม. ๕ 

๕/๔,๘,๑๐ 
๖/๒,๔,๖ 
๕/๔,๑๐ 

น.ส.ประภารัตน ์ อรุณภู่ 
 

วิชาอาเซียนศึกษา 
วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๔ 
๓/๓,๕,๗,๑๑ 

นายสุจินดา       คล้ายข า วิชาภูมิศาสตร์ 
วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาโลกศึกษา 
วิชาสังคมพื้นฐาน 

ม. ๕ 
ม. ๕ 
ม. ๖ 
ม. ๑ 

๕/๓,๖,๗,๙ 
๕/๒,๔,๕,๖,๘,๑๐ 
๖/๑,๓,๕,๗,๑๑ 
๑/๙,๑๐,๑๑ 

นายพงศกร       จิรยั่งยืนยง วิชาพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาเศรษฐศาสตร์ 

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๕ 

๔/๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 
๔/๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 
๕/๓,๘ 

น.ส.กรรณิการ์    กลับสกุล วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาภูมิศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๑ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 

๑/๒,๘,๙ 
๑/๒,๔,๖,๘ 
๑/๒,๘,๙,๑๔ 

นางขนิษฐา       ตันกูล วิชาภูมิศาสตร์ 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 

๒/๒,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๑ 
๒/๒,๔,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒ 

น.ส.สุภกฤตา      หงษ์ทอง วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๒,๖,๘,๑๐ 
๓/๔,๖,๑๒,๑๓ 

นายณัฐวุฒิ        ปั้นเหน่งเพชร วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
วิชาประวัติศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 

๔/๑,๕,๗,๙,๑๑ 
๔/๑,๕,๑๑ 
๔/๑,๕,๗,๙,๑๑ 

นางกรัณฑา        สุธาทรัพย์ วิชาอาเซียนศึกษา 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๓ 
ม. ๓ 

๓/๑,๓,๖,๘ 
๓/๑,๓,๔,๖,๘,๑๒ 

นายนสิทธิ์          ใหญ่ยิ่ง วิชาภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๕ 
ม. ๕ 
ม ๕ 

๕/๒,๑๑ 
๕/๒,๑๑ 
๕/๒,๔,๗,๘,๑๐,๑๑ 

น.ส.ปริมประภา   แสนท้าว วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาประวัติศาสตร์ 

ม. ๑ 
ม. ๑ 

๑/๔,๖,๑๐,๑๒ 
๑/๒,๔,๖,๑๐,๑๒,๑๔ 

 



๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือ-สกุล งานสอน ช้ัน ห้อง 
นายศุภกฤตย์      อุ่นแอ วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 

วิชาภูมิศาสตร์ 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม ๒ 

๒/๒,๓,๘,๙,๑๒ 
๒/๑,๓,๙ 
๒/๓,๘,๙,๑๒ 

นางสาวเพียงพร  โปทอง วิชาศาสนาสากล 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง 

ม. ๕ 
ม. ๕ 

๕/๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒ 
๕/๒,๓,๔,๕,๖,๘ 

น.ส.ปาฏลีย์       เศวตพงศ์ วิชาหน้าท่ีพลเมือง 
วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน 
วิชาภูมิศาสตร์ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม. ๑ 

๒/๔,๖,๑๐,๑๑ 
๒/๔,๖,๑๐,๑๑ 
๑/๓,๕,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 

 
๔.๒  การอบรมสัมมนา   

 

 ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
 นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่
ยุค EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
     นายนิวัตร      ตันไพศาล การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่
ยุค EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 



๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ปี  
ที่รับการพัฒนา 

 นายนิวัตร  ตันไพศาล การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๘ ม.ีค. ๖๒ 

 น.ส.นาตยา      สุกจั่น การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 น.ส.นิติยา       ภักดีบุรี การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 
 
 
 
 



๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ปี  
ที่รับการพัฒนา 

      นางวันเพ็ญ      มีค าแสน 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที ่๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 

 นางนงนุช       ลิ่วพันธ์พงศ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยาพุทธมณฑล 
๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 นางไพพร       ดีบาง การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

 



๘ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ป ี
ที่รับการพัฒนา 

 นางไพพร       ดีบาง การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
    นายพุทธัย      เพ่ือรอดวงษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่ยุค 
EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรนีครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครู
ผู้ช่วย เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ ม.ีค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 น.ส. เพ็ชรชมพู       พิชญ์พันธ์เดชา ครูสงัคมศึกษากับการเรียนรูภู้มิศาสตร์ที่

เสริมสร้าง GEO-LITERACY 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๑ เม.ย. ๖๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมหลักสูตรการสร้างสื่อ Infographic 
Presentation 

บริษัท เออาร์ไอที จ ากัด 
๒๑-๒๒  
ก.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยาพุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

 ๑๓ ม.ีค. ๖๒ 



๙ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ป ี

ที่รับการพัฒนา 
 น.ส.เพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 

เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓ ม.ีค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
  น.ส.ประภารัตน์    อรุณภู่ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การประชุมสัมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ๑ 

๑๙-๒๐  
ก.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครสูังคมศึกษา : ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประกอบผังกราฟิคส าหรบันักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๔-๕ ส.ค.๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครสูังคมศึกษา : สร้างนวัตกรรม
จัดการเรียนรู้สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด Gpas แบบ Active 
Learning และกิจกรรม PLC  

สถาบันคุณภาพ 
วิชาการ (พว.) 

๑-๒ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 นายสุจินดา คล้ายข า ครูสงัคมศึกษากับการเรียนรูภู้มิศาสตร์ที่

เสริมสร้าง GEO-LITERACY 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๑ เม.ย. ๖๑ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 



๑๐ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ป ี
ที่รับการพัฒนา 

      นายสุจินดา       คล้ายข า การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริษัท เขียวย่ังยืน จ ากัด 
๓๐ มิ.ย. – ๑ 

ก.ค. ๖๑ 
อบรมเชิงบรูณาการเพ่ือพัฒนาครูสังคมสู่
ยุค EDUCATION 4.0 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๘-๙ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 น.ส.กรรณิการ์     กลับสกุล การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กับการพัฒนามนุษย์ 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๙ มิ.ย. ๖๑ 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมบูรณา
การศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔-๑๕  
ก.ค. ๖๑ 

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้นส าหรับคร ู มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๑๘-๑๙  
ส.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๓ ต.ค. ๖๑ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ (GPAS 
๕ Steps) สู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง Active 
Learning ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 

สถาบันคุณภาพ 
วิชาการ (พว.) 

๑๐ ก.พ.๖๒ 



๑๑ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ป ี
ที่รับการพัฒนา 

 น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล อบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนว
วิทยาศาสตร์ 

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๒-๓ มี.ค.๖๒ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ มี.ค. ๖๒ 
     นายพงศกร       จิรย่ังยืนยง การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมบูรณา
การศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔-๑๕  
ก.ค. ๖๑ 

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้นส าหรับคร ู
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๑๘-๑๙  
ส.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ มี.ค. ๖๒ 
        นางขนิษฐา     ตันกูล 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

โรงเรีย 
นนวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
๑๙ พ.ค. ๖๑ 

เทคนิคการถ่ายทอดสังคมศึกษาสมัยใหม่
และศิลปะการสอนแบบเรื่องเล่า มูลนิธิครูของแผ่นดิน 

๒๑-๒๒  
ก.ค. ๖๑ 

 



๑๒ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 

วัน เดือน ป ี
ที่รับการพัฒนา 

     นางขนิษฐา   ตันกูล 
  

สัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุม
ภายในสถานศึกษาของ สพม.๑ กลุ่ม ๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ๑ 

๑๕ ก.พ. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครู
ผู้ช่วย เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
 น.ส. สุภกฤตา     หงษ์ทอง 

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ตามพรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กับการพัฒนามนุษย์ 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๙ มิ.ย. ๖๑ 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
บูรณาการศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔-๑๕  
ก.ค. ๖๑ 

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้นส าหรับคร ู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต

ร์ 
๑๘-๑๙  
ส.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

เวทีระดมพลังเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูสู ่
การสร้างนวัตกรรม พ้ืนที่ภาคกลาง 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ 
ไม่สูบบุหรี ่

๒๙-๓๑  
ต.ค. ๖๑ 

อบรมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการ 
ไม่สูบบุหรี ่

๙-๑๑ 
พ.ย. ๖๑ 

พุทธศิลป์ในประเทศไทย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๓-๑๔ 
ธ.ค. ๖๑ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือการรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิง
ระบบ (GPAS ๕ Steps) สู่การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง Active Learning ตามตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระ
ภูมิศาสตรร์ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น- 
ตอนปลาย 

สถาบันคุณภาพ 
วิชาการ (พว.) 

๑๐ ก.พ.๖๒ 



๑๓ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ป ี

ที่รับการพัฒนา 
    น.ส. สุภกฤตา     หงษ์ทอง อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครู

ผู้ช่วย เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓ ม.ีค. ๖๒ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 

 นายณัฐวุฒิ     ปั้นเหน่งเพชร การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู
STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม 
พรบ.ระเบียบและกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
บูรณาการศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔-๑๕  
ก.ค. ๖๑ 

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้นส าหรับคร ู มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๑๘-๑๙ ส.ค.๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครู
ผู้ช่วย เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
  นางกรัณฑา       สุธาทรัพย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม 
พรบ.ระเบียบและกฎกระทรวงที่
เก่ียวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียน ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ พ.ค. ๖๑ 



๑๔ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
     นางกรัณฑา       สุธาทรัพย์ การประชุมสัมนาผู้รับผิดชอบด้านการเงิน 

การบัญชี และพัสดุ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา ๑ 
๑๙-๒๐  
ก.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครสูังคมศึกษา : ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ประกอบผังกราฟิคส าหรบันักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๔-๕ ส.ค.๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครสูังคมศึกษา : สร้างนวัตกรรม
จัดการเรียนรู้สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด Gpas แบบ Active 
Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับ
ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันคุณภาพ 
วิชาการ (พว.) 

๑-๒ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
  นายนสิทธ์ิ           ใหญ่ย่ิง การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครสูังคมศึกษา : สร้างนวัตกรรม
จัดการเรียนรู้สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะ
กระบวนการคิด Gpas แบบ Active 
Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับ
ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษา 

สถาบันคุณภาพ 
วิชาการ (พว.) 

๑-๒ ก.ย. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 



๑๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
    น.ส.ปริมประภา    แสนท้าว การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

 ๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้สาระศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมบูรณา
การศาสตร์พระราชา 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๔-๑๕  
ก.ค. ๖๑ 

การประยุกต์ทฤษฎีการปรึกษาเชงิจิตวิทยา 
สู่การปฏิบัติ 

๔-๕ ส.ค.๖๑ 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ 
การสอนแบบ Active Learning 

โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม 

๘-๙ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
    นายศุภกฤตย์    อุ่นแอ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

แกนน าครูมารยาทไทย 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒-๔ พ.ค.๖๑ 

ประชุมสัมนาบุคลากรหลักโรงเรียนคุณธรรม 
สพม.๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ๑ 

๔ ส.ค.๖๑ 

จิตวิทยาเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๒๕-๒๖  
ส.ค. ๖๑ 

ประชุมสัมนาโครงงานพัฒนาจริยคุณ : 
นักเรียนแกนน าและครูแกนน า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ๑ 

๑๓ ก.ย. ๖๑ 



๑๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 ช่ือ สกุล เรื่องที่อบรม ประชุม สัมมนา สถานที่ 
วัน เดือน ปี  

ที่รับการพัฒนา 
     นายศุภกฤตย์    อุ่นแอ การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ

ตามแนว ว.๒๑ 
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
  นางสาวเพียงพร    โปทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ 

สตรีวิทยา 
พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบ ว๒๑/๒๕๖๐ และ ว๒๒/๒๕๖๐ 
ข้าราชการคร ู

๑๙ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ๑ 

๒-๔ พ.ค.๖๑ 

จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้นส าหรับคร ู มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

๑๑-๑๓ ส.ค.๖๑ 

การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างย่ังยืน 

บริษัท สล๊อท ๖๙ จ ากัด 
๑-๒  

ก.ย. ๖๑ 

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และ 
การสอนแบบ Active Learning 

โรงเรียนสุวรรณาราม
วิทยาคม 

๘-๙ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมเพ่ือขอมี หรือเลื่อนวิทยะฐานะ
ตามแนว ว.๒๑ 

โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ  

สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๓ ต.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที่ ๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
อบรมพัฒนาครูอันดับ ค.ศ.๑ และครูผู้ช่วย 
เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

๑๓ มี.ค. ๖๒ 

อบรมจิตวิทยาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๘ ม.ีค. ๖๒ 
  นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการคร ู

STEM EDUCATION  
โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา 

พุทธมณฑล 

๘-๙ พ.ค.๖๑ 

การอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พรบ.
ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ตามแนวทางการท าวิจัยแบบ R2R 

๑๑ พ.ค. ๖๑ 

การอบรมครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่นที ่๓๖๑ ๓-๕ มี.ค.๖๒ 
 



๑๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๓  การจัดการเรียนการสอนของครู  ( นวัตกรรมท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ) 
 

ช่ือ-สกุล รหัสวิชา ช้ัน/ ห้อง 
นวัตกรรมที่ใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
หมายเหตุ 

น.ส.นาตยา      สุกจ่ัน ส๓๑๑๐๑ ม. ๔ 
ส่ือวีดีทัศน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
และชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูป
วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

 

น.ส.นิติยา        ภักดีบุรี ส๓๒๑๐๓ ม. ๕ 
ชุดการสอนบทเรียนส าเร็จรูปวิชา 
เศรษฐศาสตร์ 

 

นางวันเพญ็      มีค าแสน ส๓๐๒๖๑ 
ส๓๐๒๖๒ 

ม. ๖ 
ม. ๖ 

ส่ือ VDO บุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ไทยและสากล 

 

นางนงนุช       ล่ิวพันธ์พงศ์ ส๒๑๑๐๑ 
ส๒๑๑๐๒ 
ส๒๑๑๐๓ 
ส๒๑๑๐๔ 

ม. ๑ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 
ม. ๑ 

แผนท่ีสุโขทัย 
VDO พุทธประวัต ิ

 

นางไพพร        ดีบาง ส๒๒๑๐๑ 
ส๒๒๑๐๒ 
ส๒๒๑๐๓ 
ส๒๒๑๐๔ 

ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม. ๒ 
ม. ๒ 

ชุดการสอนและบทเรียนส าเร็จรูป  

น.ส เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา ส๓๒๑๐๑ ม. ๕ 
 

วีดีโอ สารคดีและภาพยนตร์ส้ัน 
เอกสารประกอบและPower 
Point กระบวนการกลุ่ม 

 

น.ส. ประภารัตน์    อรุณภู่  ส๒๐๒๒๑ ม. ๓ วีดีโอ เรื่อง ก าเนิดอาเซียน  

นายสุจินดา          คล้ายข า ส๓๒๑๐๑ 
 

ส๓๒๑๐๒ 
ส๒๑๒๓๒ 

ม. ๕ 
 

ม. ๕ 
ม. ๑ 

กิจกรรมเด็ดดอกไม้สะเทือนถึง
ดวงดาว : วิกฤตการณ์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 
การแสดงบทบาทสมมติ 
โครงงานคุณธรรมพัฒนาพลเมืองดี 

 

นายพงศกร จิรยั่งยืนยง ส๓๐๒๘๒ ม. ๔ เกมส่ือความหมาย เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน 
ภาพยนต์ส้ันส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน 

 

น.ส.กรรณิการ์    กลับสกุล ส๒๑๑๐๕ 
ส๒๑๑๐๓ 

ม. ๑ 
ม. ๑ 

ลูกโลกและแผนท่ี 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
กฎหมายลิขสิทธิ์ 

 

น.ส.สุภกฤตา      หงษ์ทอง ส๒๓๑๐๓ ม. ๓ การ์ดเกมเศรษฐศาสตร์  
 
 
 



๑๘ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ช่ือ-สกุล รหัสวิชา ช้ัน/ ห้อง 
นวัตกรรมที่ใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอน 
หมายเหตุ 

นายณัฐวุฒิ        ปั้นเหน่งเพชร ส๓๑๑๐๑ 
ส๓๑๑๐๒ 
ส๓๑๑๐๓ 
ส๓๑๑๐๔ 

ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 
ม. ๔ 

แผนท่ีสมัยพุทธกาล ส๓๑๑๐๑ 
วิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
วีดีทัศน์การเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ๒๔๗๕ ส๓๑๑๐๔ วิชา
ประวัติศาสตร์ 

 

นางกรัณฑา         สุธาทรัพย์ ส๒๐๒๒๑ ม.๓ แมกกาซีนอาเซียน  

นายศุภกฤตย์       อุ่นแอ ส๒๒๑๐๖ ม. ๒ แอพลิเคช่ัน Trello ภูมิศาสตร์
แอฟริกา 

 

น.ส.ปริมประภา    แสนท้าว ส๒๑๑๐๓ ม. ๑ บัตรค า เรื่อง เศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๔  การวิจัยในชั้นเรียน  
 

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๑ นายนิวัตร       ตันไพศาล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิขาโลกศึกษา โดยใช้สื่อ Power 
Point  

 
 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิขาหน้าท่ีพลเมือง โดยใช้สื่อ 
Power Point 

 
 

  

๒ นางพิมพ์นิภา   เกียรติธนโชติกุล การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางการเรียน 

 
 

 
 

 

การใช้รางวัลเพ่ือส่งเสริมเจตคติต่อ
วิชาสังคมศึกษาของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

 
 

 

๓ น.ส.นาตยา      สุกจั่น การส ารวจพฤติกรรมด้านจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 
 

 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ รายวิชา
หน้าท่ีพลเมือง 

   

๔ น.ส.นิติยา       ภักดีบุรี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาภูมิศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๕ โยใช้แบบฝึกทักษะ 

 
 

  

การพัฒนาทักษะการสรุปใจความ
ส าคัญจากบทเรียนโดยใช้ผังมโน
ทัศน์ของนักเรียน ม.๕/๙ 

 
 

  

๕ นางวันเพ็ญ      มีค าแสน การใช้สื่อประสมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๐ 

 
 

 
 

 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ 

  
 

 

๖ นางนงนุช       ลิ่วพันธ์พงศ์ การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรง
เวลาวิชา สังคมศึกษา ม.๑ 

  
 

 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่ง
งาน/การบ้าน ของนักเรียนระดับชั้น 
ม.๑ 

  
 

 



๒๐ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๗ นางไพพร        ดีบาง การแก้ไขปัญหาการเข้าห้องเรียนไม่
ตรงต่อเวลาเรียนของนักเรียนชั้น ม.
๒/๙ และ ๒/๑๐ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 

 
  

  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องการ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยา โดยใช้
การใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

 
  

  

๘ นายพุทธัย       เพ่ือรอดวงษ์ การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ห้อง๑/๗ 

    

การใช้ใบงานในงานแก้ไขปัญหา
นักเรียนคุยกันในห้องเรียน ของ
นักเรียนห้อง ม.๔/๑๒ 

    

๙ น.ส.เพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาโลกศึกษา ของนักเรียน
ระดับชั้น ม.๖/๔ โดยใช้แบบทดสอบ 

 
 

 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกมส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ 

   

๑๐ น.ส.ประภารัตน์   อรุณภู ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ให้
มีวินัยและความรับผิดชอบ 

 
 

 

 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

  
 

 

๑๑ นายสุจินดา          คล้ายข า การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้รูปแบบ
การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่๕ 

 
 

 
 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้และ
กระบวนกาเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
เรื่องความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ชั้น  
ม.๑ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม 
หลักไตรสิกขา 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



๒๑ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๑๒ นายพงศกร จิรย่ังยืนยง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องกฎหมายกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้การเรียนการ
สอนผ่านเว็บของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 

 
 

 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สาระเศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บรโิภค เพ่ือ
ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียน ม.๕ 

 
 

 

 
 
 

 

๑๓ น.ส.กรรณิการ์     กลับสกุล การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง
พุทธประวัติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 

 

 
 
 

 

การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปเอเซีย
ของนักเรียนชั้น ม. ๑ ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 

 
 

 
 

 

 
๑๔ 

 
 

 
น.ส.ขนิษฐา        เพ่ิมพร 
 
 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ ๔MAT รายวิชา 
หน้าท่ีพลเมือง 

  
 

 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่ง
การบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่๒/๑๑ 

 
 

 

 
 

 

๑๕ น.ส.สุภกฤตา       หงษ์ทอง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องอ านาจอธิปไตยและการถ่วงดุล
อ านาจอธิปไตย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

 
 

 
 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระวิชาภูมศิาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้
แบบฝึกทักษะทางการเรียน  

  
 
 

 

 
 
 



๒๒ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๑๖ นายณัฐวุฒิ         ปั้นเหน่งเพชร การศึกษารายกรณี     
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
เรื่องการเปรียบเทียบระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
โดยใช้กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

 
 

 

 
 
 

 

๑๗ นางกรัณฑา        สุธาทรัพย์ การศึกษาพฤติกรรมด้านจิต
สาธารณะโดยใช้หลักสงัคหวัตถุ ๔ 
ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน ม.๓/๑๒ 

  
 
 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระภูมศิาสตร์ ของ
นักเรียน ม.๓ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ทางการเรียน 

  
 

 

๑๙ น.ส.ปริมประภา    แสนท้าว การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียน ม.๑/๑๒ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน 

  

 

การพัฒนากระบวนการกลุ่ม เรื่อง 
ระบอบการเมืองการปกครอง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑/๔ โดยใช้รูปแบบการสอนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 

  

 

๑๘ นายนสิทธ์ิ          ใหญ่ย่ิง รายงานการศึกษารายกรณฯ เรื่อง
นักเรียนที่มีปัญหาเวลาเข้าเรียนน้อย 
เน่ืองจากมีทักษะและความสามารถ
ด้านกีฬา 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ตลาดใน
ระบบเศรษฐกิจโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ของ ๕/๒ 

  

 

๑๙ นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ด้วยวิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ 

  

 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง สิทธิผู้บริโภค ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ด้วยวิธีสอนแบบ
หมวกหกใบ 

  

 



๒๓ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
ลักษณะงานวิจัย 

หมายเหตุ 
อย่างง่าย เต็มรูปแบบ 

๒๐ นางสาวเพียงพร      โปทอง การศึกษารายกรณี พฤติกรรมขาด
ความกระตือรือร้นในการเรียนและ
ท ากิจกรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘  

  

 

การพัฒนาพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๕/๘ โดยใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกและทางลบ 

  

 

๒๑ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตรโ์ดย
ใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

  
 
 

 

การส่งเสริมเจคติในการสง่งานของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓/๗ 

 
 

 
 

 

 
สรุป    จ านวนครูทั้งสิ้น........๒๑.............คน   ท าวิจัย.....๒๑.............คน   คิดเป็นร้อยละ........๑๐๐............... 
 
 
 
 ๕.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จ านวนคาบ/

สัปดาห์ 
ห้องที่เรียน 

หมายเหตุ 

วิชาพ้ืนฐาน 

ม.๑ 

ส ๒๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯม.๑ ๑.๐ ๒ ม.๑/๑-๑๔  
ส ๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๔  
ส ๒๑๑๐๕ ภูมิศาสตร์ ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๔  
ส ๒๑๑๐๓ สังคมศึกษาฯม.๑ ๑.๐ ๒ ม.๑/๑-๑๔  
ส ๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๔  
ส ๒๑๑๐๖ ภูมิศาสตร์ ม.๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๔  

ม.๒ 

ส ๒๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ม.๒ ๑.๐ ๒ ม.๒/๑-๑๓  
ส ๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ม.๒ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  
ส ๒๒๑๐๕ ภูมิศาสตร์ ม.๒ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  
ส ๒๒๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ม.๒ ๑.๐ ๒ ม.๒/๑-๑๓  
ส ๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ม.๒ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  
ส ๒๒๑๐๖ ภูมิศาสตร์ ม.๒ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  

ม.๓ 

ส ๒๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ม.๓ ๑.๕ ๓ ม.๓/๑-๑๓  
ส ๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ม.๓ ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๓  
ส ๒๓๑๐๓ สังคมศึกษาฯ ม.๓ ๑.๕ ๓ ม.๓/๑-๑๓  
ส ๒๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ม.๓ ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๓  

๕. รายวิชาท่ีเปิดสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๒๔ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จ านวนคาบ/

สัปดาห์ 
ห้องที่เรียน 

หมายเหตุ 

วิชาเพ่ิมเติมบังคับ 

ม.๑ 
ส ๒๒๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๑ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๔  
ส ๒๒๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ๐.๕ ๑ ม.๑/๑-๑๔  

ม.๒ 
ส ๒๒๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๓ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  
ส ๒๒๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ๐.๕ ๑ ม.๒/๑-๑๓  

ม.๓ 
ส ๒๒๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๕ ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๓  
ส ๒๒๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ๐.๕ ๑ ม.๓/๑-๑๓  
ส ๒๐๒๒๑ อาเซียนศึกษา ม.๓ ๑.๐ ๒ ม.๓/๑-๑๑  

 
๕.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จ านวนคาบ/

สัปดาห์ 
ห้องที่เรียน หมายเหตุ 

วิชาพ้ืนฐาน 

ม.๔ 

ส ๓๑๑๐๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ๑.๕ ๓ ม.๔/๑-๑๒  
ส ๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ ม.๔/๑-๑๒  
ส ๓๑๑๐๓ หน้าท่ีพลเมือง ๑.๕ ๓ ม.๔/๑-๑๒  
ส ๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ ม.๔/๑-๑๒  

ม.๕ 

ส ๓๒๑๐๑ ภูมิศาสตร์  ๑.๕ ๓ ม.๕/๑-๑๑  
ส ๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  
ส ๓๒๑๐๓ เศรษฐศาสตร ์ ๑.๕ ๓ ม.๕/๑-๑๑  
ส ๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  

วิชาเพ่ิมเติมบังคับ 

ม.๔ 
ส ๓๐๒๘๒ พลังงานกับสิ่งแวดล้อม ๑.๐ ๒ ม.๔/๗-๑๒  
ส ๓๐๒๔๑ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ ๒ ม.๔/๗-๑๒  
ส ๓๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๔/๗-๑๒  

ม.๕ 

ส ๓๐๒๒๑ กฎหมายที่ควรรู ้ ๑.๐ ๒ ม.๕/๗-๑๑  
ส ๓๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  
ส ๓๐๒๐๑ ศาสนาสากล ๑.๐ ๒ ม.๕/๗-๑๑  
ส ๓๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๕/๑-๑๑  

ม.๖ 

ส ๓๐๒๒๒ โลกศึกษา ๑ ๑.๐ ๒ ม.๖/๑-๑๑  
ส ๓๐๒๒๔ โลกศึกษา ๒ ๑.๐ ๒ ม.๖/๑-๑๑  

ส ๓๐๒๖๑ 
เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์
ไทย 

๑.๐ ๒ ม.๖/๗-๑๑  

ส ๓๐๒๖๒ เรื่องส าคัญในประวัติศาสตร์
สากล 

๑.๐ ๒ ม.๖/๗-๑๑  

ส ๓๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ม.๖/๑-๑๑  
  
 
 
 



๒๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

๖.๑  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้   สถิติการใช้/ ปี ชื่อผู้ใช ้
๑ ห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ๒๐-๓๐ ครั้ง 

ครูทุกท่านในกลุ่มสาระฯ 
๒ ห้องสมุดกลุ่มสาระ ๖๐ ครั้ง 
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐-๓๐ ครั้ง 
๔ ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน ๒๐-๓๐ ครั้ง 
๕ ศูนย์อาเซียนศึกษา ๒๐-๓๐ ครั้ง 

 
๖.๒  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้   สถิติการใช้/ ปี ชื่อผู้ใช ้
๑  ณ สัทธา อุทยานไทย ๑ ครั้ง น.ส.นาตยา  สุกจั่น 

น.ส. นิติยา  ภักดีบุรี 
นายสุจินดา  คล้ายข า 
นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ 
น.ส.กรรณิการ์ กลับสกุล 
นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ 
น.ส.ปริมประภา  แสนท้าว 
นายพงศกร จิรย่ังยืนยง 

๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๑ ครั้ง นายณัฐวุฒิ   ปั้นเหน่งเพชร 
๓ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ๑ ครั้ง น.ส.สุภกฤตา  หงษ์ทอง 
๔ ศูนย์พุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง น.ส.สุภกฤตา  หงษ์ทอง 
๕ ซาฟารีเวิลด์ ๑ ครั้ง นายนิวัตร ตันไพศาล 
๖ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ ครั้ง นางไพพร  ดีบาง 

นางขนิษฐา ตันกูล 
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ 
น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ 

๗ หอสมุดแห่งชาติ ๒ ครั้ง นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ 
๘  พุทธมณฑล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

 จังหวัดนครปฐม 
๑ ครั้ง นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์ 

น.ส.ประภารัตน์  อรุณภู่ 
น.ส.เพียงพร  โปทอง 

๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ ครั้ง นางวันเพ็ญ  มีค าแสน 
น.ส.เพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา 

๑๐ ไร่เหมือนจันทร์ เมล่อนสายพันธ์ุญ่ีปุ่น ๑ ครั้ง นายนสิทธ์ิ  ใหญ่ย่ิง 
 

 

 

สรุป    จ านวนครู.........๒๑..............คน    ใช้แหล่งเรียนรู้...............๒๑.............คน    คิดเป็นร้อยละ......๑๐๐................. 
 
 
 

๖.  การใช้แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น   



๒๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
๗.๑  ผลงานครู 
 

ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวลั หน่วยงานที่มอบ 
๑ น.ส นาตยา          สุกจั่น ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๒ น.ส.นิติยา            ภักดีบุรี ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๔ นางนงนุช            ลิ่วพันธ์พงศ์ ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๕ นายพุทธัย           เพ่ือรอดวงษ์ รางวัลครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาดีเด่น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๖ น.ส.เพ็ชรชมพู      พิชญ์พันธ์เดชา ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๗ น.ส.ประภารัตน์   อรุณภู ่ ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล เหรียญทอง 
การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๘ นายสุจินดา          คล้ายข า ครูผูส้อนนักเรียนรางวัล เหรียญทอง 
การแข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๙ นายพงศกร จิรย่ังยืนยง ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๐ น.ส.กรรณิการ์       กลับสกุล ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๗.  ผลงานดีเด่นในรอบปี 



๒๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ที่ ชื่อ -  สกุล ระดับรางวัล / ชื่อรางวลั หน่วยงานที่มอบ 
๑๑ นายณัฐวุฒิ          ปั้นเหน่งเพชร ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๑๒ น.ส.ขนิษฐา        เพ่ิมพร ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม 
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 

๑๓ น.ส.สุภกฤตา       หงษ์ทอง ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญทอง การ
แข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๔ นางกรัณฑา          สุธาทรัพย์ ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญทอง การ
แข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ 

๑๕ นายนสิทธ์ิ           ใหญ่ย่ิง ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญทอง การ
แข่งขันละครคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เขต ๑ ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญทอง กิจกรรม
การสร้างอุปกรณ์เพ่ือให้บริหาร 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

๑๖ นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๑๗ น.ส.ปริมประภา    แสนท้าว ครูผูส้อนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขัน
โครงงานคุณธรรม ม.๑-ม.๓ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๑๘ น.ส.เพียงพร โปทอง ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญทอง การ
แข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

๑๙ น.ส.ปาฏลีย์ เศวตพงศ์ ครูผูส้อนนักเรียนเหรียญเงิน การ
แข่งขันมารยาทไทย มัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เขต ๑ 

 
 
 
 



๒๘ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๗.๒  ผลงานนักเรียน 
 

ที่ ช่ือ-สกุลของนักเรียน ช้ัน ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑ เด็กหญิงกุลภัสสร  บุง้ทอง 

เด็กหญิงปันนา  พันธุ์ภิญโญสวัสด์ิ 
เด็กหญิงพนิดา  พานาดี 
เด็กหญิงนาฎนารี ไตรยงค์ 
เด็กหญิงเนตรชนก  ผลแรก 

ม. ๒ เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๓ เด็กชายธิติสรณ์  สถิตย์ไทย 
เด็กหญิงวรินท์น่า  ธรรมนิธิรัตน์ 

ม. ๑ เหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

 ๔ นายพงศธร  ปลื้มทวี 
นางสาวภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา 

ม. ๕ เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๕ เด็กชายธนัท  อยรังสฤษฏ์กุล 
เด็กหญิงนภัสกร  กปิลกาญจน์ 
เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง 
เด็กหญิงพิชญ์ชาวดี  เนียนใจดี 
เด็กชายสมาธิ  ชื่นทองค า 

ม. ๒ เหรียญทองการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๑-๓  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๖ นางสาวภูริชยา  เตชะสุคนธ์ 
นางสาววิชานาถ  แซ่โค้ว 
นางสาวสรัญญา  อินทรวงษ์ศร ี
นางสาวสุภาพรรณ  รองทอง 
นางสาวอภิชญา  ติยานุชิต 

ม.๕ เหรียญทองแดงการประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

๗ นายฐานันดร  สินธุไชย 
นายพชรพล  ดนตรี 
นายภาณุพงษ์  โชคอนันต์ชัย 
นางสาวรามาวดี  วัฒนจริย 
นายศุภณัฐ  สุราภา 

ม.๕ เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ระดับภาค 

๘ เด็กชายอมรเทพ  สายทอง ม. ๑ 
เหรียญเงินการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

๑-๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑ 

๙ นางสาวดวงพร  แซ่โง้ว ม.๔ 
เหรียญทองการประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่

 ๔-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือ-สกุลของนักเรียน ช้ัน ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
๑๐ เด็กชายชินวัตร  นาไชยธง 

เด็กหญิงชุติกาญจน์  ซู้เล็ก 
เด็กหญิงฐิติภา  เพ็ชรก าจัด 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กองเงิน 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญมาศ 
เด็กชายณัฐดนัย  ประมูลศิลป ์
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน 
เด็กหญิงนพภัสสร  เมฆฉิม 
เด็กชายนฤภร  ฤกษ์วิจิตรนันท์ 
เด็กหญิงปภาณิน  อมรรัตนกุลชัย 
เด็กหญิงปิณฑิรา  สังข์ทอง 
เด็กหญิงพรทิพย์  แซ่ฟุ้ง 
เด็กชายรัชภาค  ชั่งยืนยง 
เด็กหญิงศรัณย์พร  เมตตาจิต 
เด็กชายสิรดนัย  แซ่ลี้ 
เด็กหญิงสุภัสสร  เทียนไชย 
เด็กหญิงเมลาณี  ทวีสิน 
เด็กหญิงเสาวณีย์  แสงอุทัย 
เด็กหญิงแพรวา  นวลมะเริง 
เด็กหญิงแพรวา  มิ่งขวัญ 

 ม. ๓ เหรียญทองการประกวดละคร
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่

 ๑-๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปขีองกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๓๑ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ 

 
 
 
 
 วิสัยทัศน์ 

 "จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดี  ยึดมั่นในวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย  ด ารงประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" 

 
 พันธกิจ  
 ๑.  การส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนด ารงชีวิตชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
๔.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ฝึกทักษะปฏิบัติจากประสบการณ์จริง  ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายทันสมัย 
๕.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย  สืบสานวัฒนธรรมและประเพ่ณีไทย 
๖.  การส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมน าหลักธรรมทางศาศนาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เป็นคนดี เก่ง

และมีความสุข 
 

 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองและพลโลก 
     ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามวิถีประชาธิปไตยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     ๓. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 
     ๕. ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
     ๖. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ทิศทางการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๓๒ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุกลุ่มสาระ 
น.ส.ปริมประภา แสนท้าว 

นายนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง 

    ผู้ประสานงานเทคโนโลยีกลุ่มสาระฯ 
นางสาวสุภกฤตา หงส์ทอง 

 

งานวัดผลกลุ่มสาระ 
นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ 

 

งานห้องสมุดกลุ่มสาระ 
นางกนกวลัย สร้อยศักด์ิ 

งานสารสนเทศกลุ่มสาระ 
นายสุจินดา คล้ายข า 

นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร 

งานแผนงานกลุ่มสาระ 
นายพงศกร จิรย่ังยืนยง 
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ 

งานหลักสูตรกลุ่มสาระ 
นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา 

นายสุจินดา คล้ายข า 
งานนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

นายนิวัตร ตันไพศาล 
นางสาวนิติยา ภักดีบุรี 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ 

 

งานสารบรรณ/ ธุรการกลุ่มสาระ 
นางสาวนาตยา สุกจั่น (ธุรการ) 

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกลุ (สารบรรณ) 

งานประกันคุณภาพกลุ่มสาระ 
นางไพพร ดีบาง 

นางสาวขนิษฐา เพ่ิมพร 

งานวิจัยกลุ่มสาระ 
นางวันเพ็ญ มีค าแสน 

นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่ 

๒. โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๓๓ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ปฏิบัติหน้าที่ใน

กลุ่มสาระฯ 
หน้าที่ตามโครงสร้าง 

๑ นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 

๑. ท าหน้าท่ีสอนในกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๕ 
คาบและเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 

๒. ช่วยฝ่ายวิชาการในการวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าโครงสร้าง
หลักสูตร สาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

๓. ควบคุมและนิเทศติดตาม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของตนให้ด าเนินไปตามหลักสูตร 

๔. จัดอัตราก าลังของกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดครูเข้าสอนรายวิชา
ต่าง ๆ ช่วยจัดตารางสอน 

๕. วางแผนงานและจัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประสานงาน ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามแผน พร้อมทั้งให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/งานต่าง ๆ  

๖. รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต
หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนของกลุ่มวิชา คุม
การเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและ
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 

๗. จัดท าบัญชีสื่อ การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ อุปกรณ์
การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดระบบการเก็บ
รักษา การน าไปใช้ให้อยู่ในระบบที่ใช้การได้เสมอเกิดประโยชน์
สูงสุด 

๘. ติดตามดูแลการจัดครูเข้าสอนแทน ครูสอนซ่อมเสริม 
๙. ดูแลเรื่องการวัดผล การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวัดและประเมินผล 
๑๐. จัดท าระบบข้อมูลสถิติ เป็นเอกสารสาระสนเทศของกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
๑๑. จัดให้มีการพัฒนาครูทางด้านวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๒. รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ห้องเรียนรายวิชา  และแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ให้ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด พร้อมใช้งาน 

๑๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ในกลุ่มวิชา ปีละ ๒ 
ครั้ ง  ตามที่ โร งเรียนก าหนด  และเสนอผลการประ เมิ น 
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณาความดี
ความชอบของครู – อาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒ นายพุทธัย เพ่ือรอดวงษ์ 

 
รองหัวหน้ากลุ่ม

สาระฯ 
๑. ท าหน้าท่ีสอนตามท่ีได้รับหมอบหมาย 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ เมื่อไม่มีผู้ท าหน้าท่ีหัวหน้า

กลุ่มสาระ ฯ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๓๔ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ปฏิบัติหน้าที่ใน

กลุ่มสาระฯ 
หน้าที่ตามโครงสร้าง 

๓ 
นางสาวนาตยา สุกจั่น 

นางสาวกรรณิการ์ กลับสกลุ 
สารบรรณ/ธุรการ

กลุ่มสาระฯ 

๑. ประสานงานต่างๆภายในกลุ่มสาระ ฯ เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มสาระ ฯ  และโรงเรียน 

๒. เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของกลุ่มสาระ ฯ เช่นค าสั่งทุกชนิด 
หนังสือราชการไว้เป็นหลักฐาน 

๓. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระ ฯ เสนอฝ่ายบริหาร 
๔.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔ นายพงศกร จิรย่ังยืนยง 
นายศุภกฤตย์ อุ่นแอ 

แผนงานกลุ่มสาระฯ ๑. วิเคราะห์และประสานงานการจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 

๒. ประสานงาน ดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๓. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
๔.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕ นางไพพร ดีบาง 
นางสาวขนิษฐา เพ่ิมพร 

ประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระฯ 

๑. เก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการประเมินประกันคุณภาพ
ภายในกลุ่มสาระฯตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๒. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๖ นายสุจินดา คล้ายข า 

นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร 
สารสนเทศ 
กลุ่มสาระฯ 

๑. รับแจ้งข่าวสารเรื่องราวแก่ครูในกลุ่มสาระ ฯ 
๒. ให้ข่าวสารของกลุ่มสาระ ฯ แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

รวมทั้งแจ้งให้อาจารย์ และนักเรียนทราบ 
๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๗ น.ส.ปริมประภา แสนท้าว 
นายนสิทธ์ิ ใหญ่ย่ิง 

พัสดุกลุ่มสาระฯ ๑. จัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มสาระ ฯ 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

งานพัสดุ 
๓. ร่วมกับงานพัสดุโรงเรียนในการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ของ

กลุ่มสาระ ฯ 
๔.   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๘ นายนิวัตร ตันไพศาล 
นางสาวนิติยา ภักดีบุรี 

นิเทศภายในกลุ่ม
สาระฯ 

๑. วางแผนงานนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ 
๒. ให้ค าปรึกษา แนะน าเพ่ือนครู เกี่ยวกับเน้ือหาและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
๓.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๙ นางสาวเพ็ชรชมพู 
พิชญ์พันธ์เดชา 

นายสุจินดา คล้ายข า 

หลักสูตร 
กลุ่มสาระฯ 

๑. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

๒. ประสานงานและร่วมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 

๓.   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ ช่ือ-นามสกุล 
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม

สาระฯ 
หน้าที่ตามโครงสร้าง 

๑๐ นางกนกวลัย สร้อยศักด์ิ ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ๑. ควบคุมดูแลการใช้ห้องศูนย์วิชาการ  
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๔. บริการยืม-ส่งสื่อการเรียนการสอน 
๕.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑ นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์ 
 

วัดผลกลุ่มสาระฯ ๑. ให้ค าปรึกษาและวางแผนร่วมกันระหว่างครูในการ
ประเมินผลรายวิชาเดียวกัน 

๒. สร้างและวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือจัดเก็บเข้าธนาคารข้อสอบ 
๓. จัด เตรียมแบบฟอร์ม ต่างๆ เกี่ ยวกับการ วัดผลโดย

ประสานงานกับทะเบียนวัดผล 
๔. รวบรวมสถิติการสอบผ่าน การติด ๐ ร มส. ในแต่ละ

รายวิชา เพ่ือใช้ในการจัดสอนซ่อมเสริม สอบแก้ตัว การ
เรียนซ้ า ตลอดจนจัดท าสถิติผลการเรียนของแต่ละ
รายวิชา เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๕. สรุปผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนและในแต่
ละปีการศึกษา 

๖.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒ นางสาวสุภกฤตา หงส์ทอง ผู้ประสานงาน

เทคโนโลยี 
กลุ่มสาระฯ 

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

๒.    ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓ นางวันเพ็ญ มีค าแสน 

นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่ 
วิจัยกลุ่มสาระฯ ๑. เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัยทางการศึกษา 

๒. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยทางการศึกษา 
๓. รวบรวมงานวิจัยของกลุ่มสาระ ฯ เพ่ือเสนอฝ่ายวิชาการ 
๔.   ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

ชื่อ งาน/โครงการ/ กิจกรรม 
สนองกลยุทธ ์

ข้อที ่
สนองมาตรฐานโรงเรียน เป้าหมาย 

(ผลผลิต, ผลลัพธ์) 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑ , ๔ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น 

ส่งเสริมทักษะวิชาการทางสังคม ๑ , ๕ 

ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านวิชาการ 

๑. มีตัวแทนของนักเรียนทุก
ระดับช้ันเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

๓ , ๗ 

ส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และผู้เรียน
สามารถเข้าถึงส่ือการเรียนการ
สอนได้ 

ส่งเสริมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

๑ , ๕ 
ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านวิชาการ 

นักเรียนได้เหรียญทองเกินร้อย
ละ ๘๐ 

ครอบครัวพอเพียง ๑ , ๘ 

ส่งเสริมความพอเพียงใน
สถานศึกษา 

นักเรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีคุณธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ 
มีจิตสาธารณะ 

สอบธรรมศึกษา ๑ 

ส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านวิชาการ 

๑.นักเรียนได้ตระหนักร่วมกันท า 
   ความดีเป็นการปฏิบัติบูชา 
๒.นักเรียนระดับ ม.๑-ม.๖ สอบ
ผ่านธรรมศึกษาตรี โท เอกร้อย
ละ ๘๐ 

เทศน์มหาชาติ ๗ , ๘ 

- ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ต่อประชาคมโลก 
- อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา  และ
ร่วมกันท าความดีเป็นการปฏิบัติ
บูชาเพื่อ 
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 
 

๓. แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๓๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ งาน/โครงการ/ กิจกรรม 
สนองกลยุทธ ์

ข้อที ่
สนองมาตรฐานโรงเรียน เป้าหมาย 

(ผลผลิต, ผลลัพธ์) 

หมอกฎหมาย ๕ , ๘ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑.นักเรียนได้รับความรู้และ
เข้าใจ 
   กฎหมาย 
๒. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ใน 
    ชีวิตประจ าวันได้ 
๓. นักเรียนตระหนกัถึง
ความส าคัญ 
    ของกฎหมาย 

เวทีอาเซียน ๒ , ๖ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างภาคเครือข่าย 

นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความ
เข้าใจ ถึงผลกระทบของประชาคม
อาเซียนต่อตนเอง และประเทศ 

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ๗ , ๘ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ต่อประชาคมโลก 

นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้  
ความเข้าใจและตระหนักในวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมหล่อเทียนและ 
แห่เทียนพรรษา 

๗ , ๘ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ต่อประชาคมโลก 

นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของพระพุทธศาสนา  และ
ร่วมกันท าความดีเป็นการปฏิบัติ
บูชาเพื่อ 
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๓๙ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
๑.  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดโครงการสอบธรรมศึกษาในระดับช้ันตรี 
ช้ันโท และช้ันเอก ซึ่งในการสอบธรรมศึกษาผู้เรียนต้องมีความสามารถในการ เขียนกระทู้ธรรม ส่ือสารและ
ตีความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตในรูปแบบของบทความ การอ่านแบบทดสอบต่าง ๆ  โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนในรายวิชาสังคมพื้นฐาน และรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง
ของทุกระดับช้ัน นอกจากนี้จัดกิจกรรมในรายวิชาภูมิศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ และ ๕ เรื่องการ
ค านวณมาตราส่วนในแผนท่ี เรื่องการค านวณเวลาจากเส้นลองจิจูด เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการคิดค านวณของ
ผู้เรียน 

 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองโดยการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  
และน าโครงงานมาด าเนินการ ต่อยอดกิจกรรมในโครงงาน ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
รวมถึงการอภิปรายภายในห้องเรียน ในกลุ่มโครงงาน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา และน าผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน คือกิจกรรมการประกวดในงานมหกรรมวิชาการ เทคโนโลยี 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพผู้เรียน 

๑. กระบวนการพัฒนา 
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๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของตนเอง โดยการเปิดชุมนุมต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มท่ี เช่น ชุมนุม E-Sprot การจัดเก็บ
สถิติในการแพ้และชนะ , ชุมนุมออเจ้าเล่าประวัติศาสตร์ การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงาน Power Point 
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการส่ือสาร บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังได้จัดต้ังกลุ่ม LINE แฟนพันธุ์แท้วิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลและสารสนเทศ
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  
 

 
 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาการจากผลการ   

สอบวัดระดับชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดการแข่งขันทางวิชาการภายในโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการทางสังคมในทุกสาระการเรียนรู้ และในทุกระดับช้ัน โดยมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการ
พัฒนาตนเอง และค้นหานักเรียนท่ีมีความสามารถ การจัดกิจกรรมหมอกฎหมายท่ีส่งเสริมทักษะวิชากฎหมาย
โดยการจัดนิทรรศการความรู้ในวิชากฎหมาย และน านักเรียนท่ีมีความสามารถไปแข่งขันภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมสอนเสริมพิเศษสังคมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
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๕. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทดลองการด าเนินงานในรูปแบบของบริษัท การเปิดตลาดนัดสร้างการดี เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
ไทยของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ และเมื่อเสร็จส้ินโครงการผู้เรียนจะน ารายได้ไปสมทบให้แก่มูลนิธิ
ต่างๆเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปันให้แก่สังคม 

 
๖. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ     

สังคม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ด าเนินการโครงการ
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา กิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมสวดมนต์
หมู่ท านองสรภัญญะ นอกจากนี้ จัดรายวิชาท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เช่น 
รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง รายวิชากฎหมายท่ีควรรู้ ส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การอบรม การแสดงบทบาทสมมติ ในกิจกรรมหมอกฎหมายให้นักเรียนในระดับช้ัมมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ แสดง
ละครบทบาทสมมติเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันเพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 
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๗. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย โดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิ
ปัญญาไทย เช่น ณ สัทธา และจัดกิจกรรมกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนี พระพันปีหลวง ให้ผู้เรียนเกิด
ความภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย นอกจากนี้จัดกิจกรรมการประวกดมารยาทไทย
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้รักความเป็นไทย 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันโดย
ผู้เรียนได้เรียนรู้การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย ในการจัดกิจกรรมวันอาเซียนท่ี
ส่งเสริมวัฒนธรรมของต่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน เช่น กิจกรรมละครคุณธรรม กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมเพลงคุณธรรม กิจกรรมละคร
ประวัติศาสตร์ท่ีผู้เรียนต้องท างานร่วมกันเป็นจ านวนมากจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้  
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๙. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความกล้าแสดงออกใน
การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีกิจกรรมตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ
ขึ้นบริเวณหน้าเสาธง ฝึกผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านร่างกายในการออกมาตอบค าถามบนเวที มีลักษณะจิตสังคม
ท่ีดี และการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม เป็นต้น 

 
 

 
๑.  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
 - ผู้เรียนท่ีเข้าสอบธรรมศึกษา สอบผ่านร้อยละ ๙๕ ในระดับตรี โท เอก ของจ านวนผู้ท่ีเข้าสอบท้ังหมด 
   

ระดับชั้น จ านวนผู้เข้าสอบ จ านวนผู้ที่สอบได้ คิดเป็นร้อยละ 
ช้ันตรี ๓๓๓ คน ๓๒๑ คน ๙๖.๓๙ 
ช้ันโท ๑๘๗ คน ๑๗๙ คน ๙๕.๗๒ 
ช้ันเอก ๑๖๙ คน ๑๖๑ คน ๙๕.๒๖ 
รวม ๖๘๙ คน  ๖๖๑ คน ๙๕.๙๓ 

 
 - ผลสัมฤทธิ์รายวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ และ ๕ ร้อยละ ๕๐ มีผลการ
เรียนท่ีมากกว่า ๓ ขึ้นไป 
   

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และ ๕     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๑๑๐๕ ม. ๑ ๕๐๖ - ๑ ๑๗ ๗๖ ๑๐๘ ๑๒๖ ๑๐๑ ๗๖ ๓๐๓ ๕๙.๘๘ 
ส๒๒๑๐๕ ม. ๒ ๕๕๑ - ๑๒ ๓๓ ๓๕ ๑๔๑ ๑๔๕ ๑๐๑ ๘๔ ๓๓๐ ๕๙.๘๙ 
ส๒๓๑๐๓ ม. ๓ ๕๐๕  - ๑๔ ๑๘ ๔๔ ๓๔ ๑๖๔ ๒๑๐ ๑๒๑ ๔๙๕ ๙๘.๐๑ 
ส๓๒๑๐๑ ม. ๕ ๓๙๙  - - ๑ ๑ ๑๔ ๓๒ ๗๑ ๒๘๐ ๓๘๓ ๙๕.๙๘ 

 
 

๒. ผลการพัฒนา 
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๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 - ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองเกินร้อยละ ๙๐ จากการแข่งขันกิจกรรมการประกวดในงานมหกรรม
วิชาการ เทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และได้รางวัลชนะเลิศ ๑ รายการ เข้าไป
แข่งขันในระดับประเทศและได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
 

รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ 
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญเงิน 
มารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทอง 
เพลงคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทอง 
โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญทอง 
โครงงานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทองแดง 
เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น เหรียญเงิน 
เล่านิทานคุณธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทอง 
ภาพยนตร์ส้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย เหรียญทองชนะเลิศ 
ละครคุณธรรม  เหรียญทอง 

 
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มท่ีตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมต่าง ๆ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงการส่ือสาร น าเสนอผลงานในงานเปิดบ้านนวมินทร์ของ
โรงเรียน 
 

ชื่อกิจกรรมชุมนุม จ านวนนักเรียนในชุมนุม จ านวนนักเรียนที่ผ่านกิจกรรม 
ชุมนุม E – SPORT  ๖๐ ๖๐ 
ชุมนุมออเจ้าเล่าประวัติศาสตร์ ๕๒ ๕๒ 
ชุมนุมอาเซียน ๓๕ ๓๕ 
ชุมนุมดอกไม้ประดิษฐ์  ๒๐ ๒๐ 

 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาการจากผลการ   

สอบวัดระดับชาติ 
  - ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีค่าเฉล่ียในการสอบวัดผลระดับชาติสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 

และสูงขึ้นกว่าค่าเฉล่ียในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  

ปีการศึกษา  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน

สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๗๐ ๔๐.๑๘ ๘.๘๖ ๔๐.๑๘ ๗๕.๕๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔๕๔ ๔๑.๘๕ ๘.๔๕ ๔๑.๘๕ ๗๖.๖๐ 

 
 



๔๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๕. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 - ผู้เรียนสามารถเปิดตลาดนัดสร้างการดีได้ และด าเนินการของบริษัทสร้างการดี มีรายได้น าไปบริจาค
แก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น มูลนิธิวัดพระบาทน้ าพุ มูลนิธิกองทุนผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นต้น  
 
๖. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ     

สังคม 
  - ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชากฎหมาย ณ ศาลแพ่งธนบุรี , ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา , ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวด
ละครคุณธรรม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นต้น 

 
๗. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 - ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย เช่น ณ สัทธา และ
เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรและเนกขัมจาริณีคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของจ านวนนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 
๘. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันโดยผู้เรียนได้เรียนรู้การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลาย ในการจัดกิจกรรมวันอาเซียนท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมของต่างชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และมีนักเรียนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก  
 
๙. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 - ผู้เรียนสามารถตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติขึ้นบริเวณหน้าเสาธง แสดงถึงผู้เรียนมี
ความพร้อมด้านร่างกาย จึงสามารถออกมาตอบค าถามบนเวทีได้ รวมไปถึงมีลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 
  
 

๑. จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น หมอกฎหมายในทุกระดับช้ัน และ
การจัดกิจกรรมอาเซียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒. ครูผู้สอนในทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต้องออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาให้มากขึ้นในทุกรายวิชา 
  
 
 
 
 
 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในปตี่อไป 



๔๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยึดน าเอาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษามาเป็น
เป้าหมายหลักในการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในด้านวิชาการ เช่น การ
จัดการแข่งขันทักษะภายในโรงเรียน ในด้านคุณธรรม เช่น กิจกรรมหล่อเทียน กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัส  

 
๒. การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๑  การวางแผนและด า เนิ นงานพัฒนาวิชาการที่ เน้ น คุณ ภาพของผู้ เ รียน รอบ ด้าน                   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้น
การพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เกิดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. กระบวนการพัฒนา 



๔๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินการงานพัฒนาครูและบุคลากรให้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการวางแผนการจัดอัตราก าลังในแต่ละ

ระดับช้ัน โดยค านึงถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ความถนัดและความสนใจพิเศษของบุคลากร 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสารถ โดยการนิเทศการสอนภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอบรมภายนอกสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเปน็ระบบ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดต้ังกลุ่ม LINE โดยมีสมาชิกของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งข้อมูลการด า เนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านอื่น ๆ เช่น บันทึกการประชุม , บันทึกการจัดสอนแทน , หลักสูตรของ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๔๘ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 
 - ในการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ และกิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาได้ใช้ความร่วมมือของ  
ทุกฝ่ายท้ังผู้บริหาร ครู นักเรียนท้ังโรงเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย ส านักงานเขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังษี 
รวมท้ังบุคลากรอื่นๆภายในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้ท่ีต้อง
น าไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ครูผู้สอนทุกคนได้สอนในรายวิชาท่ีเช่ียวชาญและมีความถนัด ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มท่ี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีมากกว่าระดับ ๓ มีมากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด  
 - ครูมีความกระตือรือร้นในการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยมีการจัดการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 - ครูมีความเข้าใจในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา สามารถน าความรู้ ท่ีได้จากห้องเรียนมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 
 - ครูมีการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอยู่
ภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มท่ี   
 
 
 
 
 จัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น และก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน เนื่องจากบางกิจกรรมไปกระทบต่อกิจกรรมของโรงเรียน 
 
 
 

๒. ผลการพัฒนา 

๓. แนวทางการพัฒนาในปตี่อไป 



๔๙ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ท้ังในวิชาเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และนอกเวลาเรียน ท่ีให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกระดับช้ัน เช่น การส่งเสริมทักษะวิชาการทางสังคม 
กิจกรรมเวทีอาเซียนท่ีให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการอาเซียน , การตอบค าถามชิงรางวัล , 
การแสดงประกอบเพลง เป็นต้น 
 

 
 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
 มีการจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมหล่อเทียนและ   
แห่เทียนพรรษา รวมถึงการประกวดนางเทียนของแต่ละคณะสี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม
ประเพณีของชุมชนและท้องถิ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน ในการไป
ทัศนศึกษา เช่น ณ ศรัทธา , ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นต้น นอกจากนี้ในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการ
ครอบครัวพอเพียงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่น การศึกษาการจัดสรรพื้นท่ีตามแนวทาง
เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. กระบวนการพัฒนา 



๕๐ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบตามตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละระดับช้ัน ซึ่งระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกแผน         
ทุกรายวิชาไว้อย่างชัดเจน โดยช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบต้ังแต่คาบเรียนแรกของแต่ละภาคเรียน และได้รับการรับรอง
จากผู้บริหารสถานศึกษาในทุกภาคเรียน นอกจากนี้กิจกรรมโครงการต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้
สอดแทรกวิธีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนไว้ เช่น การท าสมุดเล่มเล็กท่ีบันทึกข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ของการไปทัศนศึกษา ณ สัทธา อุทยานไทย เป็นต้น  
 
 
 
 
  - ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
ปรับพฤติกรรมของผู้เรียน จ านวนร้อยละ ๑๐๐  
 - ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมีส่วนร่วม จ านวนร้อยละ ๑๐๐  
 - ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีนวัตกรรมการสอนของครูท่ี
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วม จ านวนร้อยละ ๑๐๐  
          - ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากโรงเรียนและจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 
 

- เพิ่มจ านวนผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
- ครูควรน าผลท่ีได้จากการวิจัยท่ีได้มาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
 
 

 

๒. ผลการพัฒนา 

๓. แนวทางการพัฒนาในปตี่อไป 



๕๑ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
  

 
 
 
 
๑. การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกผลระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีต้อง
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ให้ความรู้และฝึกทักษะการน าองค์ความรู้มาใช้ในการแข่งขันประเภทต่างๆท่ีต้องปฏิบัติจริง  และเห็น
เป็นรูปธรรม เป็นเครื่องมือช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การท าโครงงานคุณธรรม การแสดงละครประวัติศาสตร์ การ
แสดงละครคุณธรรม การประกวดมารยาทไทย การขับร้องเพลงคุณธรรม เป็นต้น   
 
 
 
 - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลเหรียญทองในทุกรายการ 
 - ครูทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 
 - ครูทุกคนจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 

 

ให้ความรู้ในเชิงวิเคราะห์และเช่ือมโยงให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๑. กระบวนการพัฒนา 

๒. ผลการพัฒนา 

๓. แนวทางการพัฒนาในปตี่อไป 



๕๒ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๑๑๐๑ ม. ๑ ๕๐๖ -  ๕ ๑๐ ๒๓ ๓๖ ๗๒ ๑๓๔ ๒๒๕ ๔๓๑ ๘๕.๑๗ 
ส๒๑๑๐๒ ม. ๑ ๕๐๖ - ๓ ๖ ๑๖ ๒๘ ๕๐ ๑๒๔ ๒๗๘ ๔๕๒ ๘๙.๓๒ 
ส๒๑๑๐๕ ม. ๑ ๕๐๖ - ๑ ๑๗ ๗๖ ๑๐๘ ๑๒๖ ๑๐๑ ๗๖ ๓๐๓ ๕๙.๘๘ 
ส๒๑๒๓๑ ม. ๑ ๕๐๖ - ๓ - ๔ ๘ ๑๘ ๓๕ ๔๓๘ ๔๙๑ ๙๗.๐๓ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๒๑๐๑ ม. ๒ ๕๕๑  - ๗ ๙ ๗๘ ๗๖ ๙๐ ๙๒ ๑๙๙ ๓๘๑ ๖๙.๑๔ 
ส๒๒๑๐๒ ม. ๒ ๕๕๑ - - ๑๒ ๕๘ ๔๗ ๗๓ ๘๐ ๒๘๑ ๔๓๔ ๗๘.๗๖ 
ส๒๒๑๐๕ ม. ๒ ๕๕๑ - ๑๒ ๓๓ ๓๕ ๑๔๑ ๑๔๕ ๑๐๑ ๘๔ ๓๓๐ ๕๙.๘๙ 
ส๒๒๒๓๓ ม. ๒ ๕๕๑ - ๑ ๒ ๒๘ ๓๓ ๔๑ ๗๓ ๓๗๓ ๔๘๗ ๘๘.๓๘ 

 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๓๑๐๑ ม. ๓ ๕๐๖ ๖ ๖ ๒๑ ๓๕ ๖๘ ๙๑ ๙๘ ๑๘๐ ๓๖๙ ๗๒.๙๒ 
ส๒๓๑๐๒ ม. ๓ ๕๐๖ - - ๑๓ ๔๔ ๘๖ ๑๒๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๓ ๗๑.๗๓ 
ส๒๐๒๒๑ ม. ๓ ๔๖๖ - - ๔ ๒๐ ๒๙ ๕๒ ๘๖ ๒๗๕ ๔๑๓ ๘๘.๖๒ 
ส๒๓๒๓๕ ม. ๓ ๕๐๖ - - - ๗ ๒๔ ๒๐ ๓๓ ๔๒๒ ๔๗๕ ๙๓.๘๗ 

 
 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๓๑๑๐๑ ม. ๔ ๔๖๓ ๑๖ ๕ ๔ ๕๐ ๖๖ ๑๐๒ ๙๗ ๑๒๓ ๓๒๒ ๖๙.๕๔ 
ส๓๑๑๐๒ ม. ๔ ๔๖๓ ๔ - ๗ ๑๓ ๕๕ ๘๗ ๑๐๓ ๑๙๔ ๓๘๔ ๘๒.๙๓ 
ส๓๐๒๘๒ ม. ๔ ๒๕๗ ๒ - ๓ ๖ ๔๐ ๘๙ ๘๘ ๒๙ ๒๐๖ ๘๐.๑๕ 

 
 

ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา 



๕๓ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๓๒๑๐๑ ม. ๕ ๓๙๙  - - ๑ ๑ ๑๔ ๓๒ ๗๑ ๒๘๐ ๓๘๓ ๙๕.๙๘ 
ส๓๒๑๐๒ ม. ๕ ๓๙๙ ๑ - - ๙ ๔๕ ๒๘ ๖๙ ๒๔๗ ๓๔๔ ๘๖.๒๑ 
ส๓๐๒๓๒ ม. ๕ ๓๙๙    ๑๑ ๑๑ ๒๒ ๑๙ ๓๓๖ ๓๗๗ ๙๔.๔๘ 
ส๓๐๒๒๑ ม. ๕ ๒๑๒ - ๒ ๗ ๒๕ ๑๖ ๔๕ ๒๓ ๙๔ ๑๖๒ ๗๖.๔๑ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 

ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๓๐๒๓๒ ม. ๖ ๔๕๔ -  - ๓๑ ๔ ๒๙ ๒๓ ๖๘ ๒๙๙ ๓๙๐ ๘๕.๙๐ 
ส๓๐๒๖๑ ม. ๖ ๒๑๘ ๑ - ๑ ๒ ๓๐ ๘๖ ๕๒ ๔๖ ๑๘๔ ๘๔.๔๐ 

 
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๑๑๐๓ ม. ๑ ๕๑๑  - ๔ ๙ ๑๖ ๒๙ ๕๕ ๙๕ ๓๐๒ ๔๕๒ ๘๘.๔๕ 
ส๒๑๑๐๔ ม. ๑ ๕๑๑ - ๓ ๖ ๑๖ ๒๘ ๕๕ ๑๒๔ ๒๗๘ ๔๕๗ ๘๙.๔๓ 
ส๒๑๑๐๖ ม. ๑ ๕๑๑ - ๑ ๑๗ ๗๖ ๑๐๘ ๑๒๖ ๑๐๖ ๗๖ ๓๐๘ ๖๐.๒๗ 
ส๒๑๒๓๒ ม. ๑ ๕๑๑ - ๓ - ๔ ๘ ๑๘ ๔๐ ๔๓๘ ๔๙๖ ๙๗.๐๖ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๒๑๐๓ ม. ๒ ๕๒๐  - ๑๑ ๑๕ ๓๖ ๕๓ ๘๖ ๙๓ ๒๒๖ ๔๐๕ ๗๗.๘๘ 
ส๒๒๑๐๔ ม. ๒ ๕๔๙ - ๑ ๕ ๑๙ ๕๘ ๑๐๒ ๙๓ ๒๗๑ ๔๖๖ ๘๔.๘๘ 
ส๒๒๑๐๖ ม. ๒ ๕๔๙ - ๓ ๑๗ ๖๔ ๑๓๑ ๑๖๗ ๖๑ ๗๗ ๓๐๕ ๕๕.๕๕ 
ส๒๒๒๓๔ ม. ๒ ๕๔๙ - ๒ ๑ ๑๔ ๑๙ ๕๘ ๙๒ ๓๖๓ ๕๑๓ ๙๓.๔๔ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๒๓๑๐๓ ม. ๓ ๕๐๕  - ๑๔ ๑๘ ๔๔ ๓๔ ๑๖๔ ๒๑๐ ๑๒๑ ๔๙๕ ๙๘.๐๑ 
ส๒๓๑๐๔ ม. ๓ ๕๐๕ - ๑๘ ๑๑ ๒๐ ๕๐ ๑๗๙ ๙๗ ๑๓๐ ๔๐๖ ๘๐.๓๙ 
ส๒๓๒๓๖ ม. ๓ ๕๐๕ - ๑ - ๒ - ๑๑๙ ๖๑ ๓๒๒ ๕๐๒ ๙๙.๔๐ 

 



๕๔ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๓๑๑๐๓ ม. ๔ ๔๖๓  - ๑ ๑ ๑๒ ๒๕ ๑๐๔ ๑๑๑ ๒๐๙ ๔๒๔ ๙๑.๕๗ 
ส๓๑๑๐๔ ม. ๔ ๔๖๓ - - ๑ ๓ ๖๑ ๑๕๖ ๑๐๐ ๑๔๒ ๓๙๘ ๘๕.๙๖ 
ส๓๐๒๔๑ ม. ๔ ๒๕๖ - ๔ ๗ ๒๕ ๓๐ ๘๔ ๗๙ ๒๗ ๑๙๐ ๗๔.๒๑ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๓๒๑๐๓ ม. ๕ ๓๙๖  - ๑ ๓ ๕ ๑๖ ๕๓ ๖๒ ๒๕๖ ๓๗๑ ๙๓.๖๘ 
ส๓๒๑๐๔ ม. ๕ ๓๙๖ - - - ๒ ๔ ๑๒ ๓๖ ๓๔๒ ๓๙๐ ๙๘.๔๘ 
ส๓๐๒๓๓ ม. ๕ ๓๙๖ - ๒ - ๒ ๒๑ ๔๗ ๔๓ ๒๘๑ ๓๗๑ ๙๓.๖๘ 
ส๓๐๒๒๑ ม. ๕ ๒๑๑ - ๑ ๕ ๑๔ ๒๕ ๓๖ ๓๐ ๑๐๐ ๑๖๖ ๗๘.๖๗ 

 

รหัสวิชา ชั้น 
จ านวน
นักเรียน 
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     จ านวน
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียน 
ที่ได้ระดับ  
๓ ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ส๓๐๒๒๔ ม. ๖ ๔๕๔  - - ๓ ๘ ๒๕ ๑๒๘ ๑๕๖ ๑๓๔ ๔๑๘ ๙๒.๐๗ 
ส๓๐๒๓๔ ม. ๖ ๔๕๔ - - - - ๑ ๕ ๒๔ ๔๒๔ ๔๕๓ ๙๙.๗๗ 
ส๓๐๒๖๒ ม. ๖ ๒๑๘ ๑ - ๑ ๒ ๓๐ ๘๖ ๕๒ ๔๖ ๑๘๔ ๘๔.๔๐ 

 
 
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( O-net )  ของกลุ่มสาระฯ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ปีการศึกษา  จ านวนคน คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละ 
ของนักเรียนที่มีคะแนน

สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๕๔ ๔๓.๓๓ ๘.๘๔ ๔๓.๓๓ ๗๐.๒๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔๑๑ ๔๐.๘๐ ๘.๙๔ ๔๐.๘๐ ๗๓.๙๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๗๐ ๔๐.๑๘ ๘.๘๖ ๔๐.๑๘ ๗๕.๕๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔๕๔ ๔๑.๘๕ ๘.๔๕ ๔๑.๘๕ ๗๖.๖๐ 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 



๕๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด าเนินงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มสาระฯ  เพื่อสนองนโยบาย กลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนี้ 
 

ชื่อ งาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    วิชาสังคมศึกษาสูงขึ้น 
๒. ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนดีขึ้น 

นักเรียนทุกคนท่ี
เรียนรายวิชาสังคม
ศึกษาฯ 

  
 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การเรียนการสอน 

๑. เพื่อใช้ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนจัดท า
เอกสารประกอบการสอน 
๒. จัดท าข้อสอบ 

นักเรียนท้ังหมดท่ี
เรียนวิชาสังคม
ศึกษา 

  

 

ส่งเสริมการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรม 

๑. นักเรียนมีทักษะวิชาการทางสังคมศึกษามาก
ขึ้น 
๒. นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นักเรียนตัวแทนทุก
ระดับช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

โครงงานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนรู้จักใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

นักเรียนช้ัน ม.ต้น 
และ ม.ปลายท่ี
สนใจเข้าร่วม
โครงงาน 

  

 

สอบธรรมศึกษา 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑.นักเรียนได้
ตระหนักร่วมกนัท า
ความดีเป็นการ
ปฏิบัติบูชา 
๒.นักเรียนระดับ 
ม.๑ สอบผ่านธรรม
ศึกษาตรี ร้อยละ 
๘๐ 

  

 

เทศน์มหาชาติ 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

 

๑.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 



๕๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ งาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ภาพความส าเร็จ 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 

กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรกัษ์ และสืบทอด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

ส่งเสริมทักษะวิชาการ
ทางสังคม 

๑. เพื่อคัดเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  
และมีความเป็นเลิศเป็นตัวแทนโรงเรียนในการ
แข่งขันภายนอก 
๒. เพื่อฝึกฝน  และพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางสังคม 
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความรู้
ความสามารถทางสังคมศึกษาได้อย่างเปิด
กว้าง 
๔. เพื่อยกย่องเชิดชู  ผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาสังคมศึกษา 

มีตัวแทนของ
นักเรียนทุ
ระดับช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
๘๐ 

  

 

เวทีอาเซียน 

๑. นักเรียนรู้ข้อมูลของประเทศต่างๆในกลุ่ม
อาเซียน 
๒. นักเรียนเห็นความส าคัญและเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้ 

นักเรียนช้ัน ม.ต้น 
และ ม.ปลาย  
ร้อยละ ๕๐ 

  

 

กิจกรรมหล่อเทียนและ
แห่เทียนพรรษา 

๑. ให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า และ
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และน าไปเป็นแนวปฏิบัติได้ 
๓. เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

นักเรียนทุก
ระดับช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

หมอกฎหมาย 

๑. ให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจกฎหมาย 
๒. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. นักเรียนตระหนกัถึงความส าคัญของ
กฎหมาย 

นักเรียน  ทุก
ระดับ  ช้ันเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 ๒.๑  โครงการ/ กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ชือ่โครงการ/ กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 

 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีการจัดกิจกรรมสอนสเริมวิชาสังคมศึกษาท้ังใน
ระดับช้ันมัธยมต้น และปลาย รวมถึงกิจกรรมชุมนุม
ต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมท่ีช่วยทบทวนเนื้อหาจากบทเรียน 

 
 

ส่งเสริมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ท้ังหมด ๑๐ รายการ และ
เหรียญเงิน ๒ รายการ เนื่องด้วยมีการเตรียมความ
พร้อมอย่างต่อเนื่อง มีงบประมาณและการสนับสนุน
จากสมาคมของโรงเรียน 

 
สอบธรรมศึกษา 

๑. มีพระวิทยากรมาช่วยทบทวนและสอนเนื้อหาท่ีใช้
ในการสอบธรรมศึกษาทุกระดับในคาบคุณธรรม 
๒. ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทบทวนเนื้อหาในห้องเรียน 

 
เทศน์มหาชาติ 

๑. ครูและนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเครือข่าย 
ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายเป็นอย่างดี 
๒. นักเรียนตระหนกัและมีความสนใจในกิจกรรมนี้
เป็นอย่างมาก  

 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ครูและนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกัน
จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี 

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
 

ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท้ังผู้บริหาร ครู 
นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง และพระสงฆ์  

 
หมอกฎหมาย 

มีการเปิดรายวิชากฎหมายท่ีควรรู้ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๕ ส่งผลให้มีนักเรียนให้ความสนใจวิชากฎหมายมี
จ านวนมากขึ้น และช่วยกันถ่ายทอดความรู้ท่ีได้ไป
ศึกษามาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  

 
 
 

๒. ปัจจยัที่สนับสนุนให้เกิดผลส าเร็จ / อุปสรรคปญัหา ในการด าเนินงาน 



๕๙ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

๓.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น 
๑. ผู้เรียนมีความพร้อมในการพัฒนาในด้านการเรยีน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
๒. มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น   
    พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

จุดท่ีควรพัฒนา ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เพิ่มข้ึนทุกปี 
๓.๒ ด้านการจัดการศึกษา (ครู , ผู้บริหาร) 

จุดเด่น 

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และมีความคิดริเริ่ม  
     ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ตรงตามหลักสูตร 
๒. ครูมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่น มีการจัดห้องเรียน ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
    เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑.  ควรมีการนิเทศครูทุกคนในทุกรายวิชา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู ่
     ตลอดเวลา 

๓.๓ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
๑. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครองเป็นจ านวนมาก 
๒. บริเวณโดยรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมี 
    ประสิทธิภาพท่ัวถึงและคุ้มค่า 

 
 
 
 
 พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ มีทักษะการ
ด ารงชีวิต และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมอย่างจริงจัง  
 
 
 
 บุคลากรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ครูมีภาระงานสอน และงานอื่นๆเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน เพราะวิชาสังคมศึกษา 
จ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้อย่างรอบด้าน ต้องท าความเข้าใจและศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ในหลายแหล่ง   
 
 
 
 
 
 
 

๓. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา   

๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๕. การต้องการความช่วยเหลือ 



๖๐ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๖๑ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นางสาวสุตาภัทร ใสสุวรรณ และนางสาวฌานิกา ศรีเหลอืง 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ณ ศาลแพ่งธนบุรี 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และการเทศน์มหาชาติทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์  

เป็นประเพณีที่ส าคัญในทุกท้องถ่ินและมีความเชื่อกันว่า การฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์มาก 
 



๖๒ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
กิจกรรม วันอาเซียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วันที่ ๘ สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันอาเซียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบปัญหา
อาเซียน นิทรรศการอาเซียน การแสดงชุดอาเซียนร่วมใจ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันวิสาขบูชา ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ น าคณะนักเรียนรับเสด็จผู้แทนพระองค์และร่วมสวดสรภัญญะ ณ พุทธมณฑลสถาน 



๖๓ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมจาริณี ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัส 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ร่วมกันท าบุญตามพิธีกรรมทางศาสนา  

นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการให้ เสียสละ 



๖๔ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สง่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๙ รายการ 



๖๕ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๑ 
 ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่จังหวัดนครปฐม ๑ รายการ คือ และภาพยนตร์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้ึน 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางย่ิงข้ึน เข้าใจหลักพุทธธรรมและน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



๖๖ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“ตลาดนัดภูมิปัญญาไทย” ตลาดนัดของคนท าดี ส่วนหน่ึงของ บริษัทสร้างการดี ในโครงการโรงเรียนสุจริต  
ที่ช่วยฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีน้ าใจต่อผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันมาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ น าคณะนักเรียนรับเสด็จผู้แทนพระองค์และร่วมสวดสรภัญญะ ณ พุทธมณฑลสถาน 
 
 
 
 
 
 


