
ขอมูลสารสนเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           ภาคเรียนที่   1   ปการศึกษา  2559 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังจันทรวิทยา  อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  18 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ โรงเรียนวังจันทรวิทยา 
ที่       -                               วันที่   ..................................... 
เรื่อง  รายงานสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2559 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ขอมูลสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2559 
 

 ดวยขาพเจา นางปราณี   วิโนทพรรษ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ และคณะทํางานไดจัดทําสารสนเทศ 
กลุมสาระการเรียนรู  ขึ้นเพ่ือรวบรวมและนําเสนอขอมูลรวมของกลุมสาระการเรียนรูในดานตางๆ ไดแก ขอมูลครูและบุคลากร  
ผลงานดีเดนของนักเรียน  ผลงานดีเดนของครู/บุคลากร  การพัฒนาตนเองของครู/บุคลากร และกลุมงานตางๆซึ่งขอมูลนี้จะชวย
ฝายบริหารและคณะครูในการบริหารงานและกําหนดนโยบายของโรงเรียน รวมทัง้การวางแผนการปฏิบัติงานตางๆ การกําหนด
ขอบขายบุคลากร  งานงบประมาณ  เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 บัดนี้  ขอมูลสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาฯ  ไดจัดทําและรวบรวมเปนเลมรายงานไวเรียบรอยแลว จึงขอ
รายงานผลใหผูที่เกี่ยวของรับทราบตอไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
    ลงชื่อ ................................................. ผูรายงาน 
           (  นางปราณี   วิโนทพรรษ ) 

                                            หัวหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาฯ 
 
 

ความคิดเห็นของผูอํานวยการ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ .................................................  
               ( ดร.ภิรมย   ลี้กุล ) 

                                             ผูอํานวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา 



คํานํา 

 สารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือคณะครูไดทราบขอมูลในการปฏิบัติงานและนําขอมูลไป
ปรับปรุงพัฒนางาน  ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน  นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถนําขอมูล
ของกลุมสาระการเรียนรูไปใชในการบริหารซึ่งจะเปนประโยชนใน การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การวิเคราะหขอมูล เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไปสูเกณฑมาตรฐาน  
 ขอขอบคุณ  คณะคุณครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯทุกทาน  และทุกฝายงานที่เกี่ยวของที่ใหขอมูลในการจัดทํา
ขอมูลในการจัดทําสารสนเทศกลุมสาระการเรียนรูจนสําเร็จ  และหวังวาสารสนเทศฉบับนี้จะเปนประโยชนกับทุกฝายที่เก่ียวของ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ................................................. ผูรายงาน 
           (  นางปราณี   วิโนทพรรษ ) 

                                            หวัหนากลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษาฯ 

 



สารบัญ 

หนา 
  
ขอมูลครูและบุคลากร           

ผลงานดีเดนของนักเรียน           

ผลงานดีเดนของครู/บุคลากร          

การพัฒนาตนเองของครู/บุคลากร          

ผลงานดานการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรูของครู/บุคลากร       

ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมาใหความรูแกคร ู

ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิที่เชิญมาใหความรูแกนักเรียน    

การใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน           

การใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ  

ภาคผนวก       



ขอมูลครูและบุคลากร 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
ครูประจําการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ (ป/เดือน) ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น 
 

สอนตรงตาม จํานวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ไดรับการพัฒนาใน 

1 ภาคเรยีน จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 
นางปราณี   วิโนทพรรษ  58 ป 37 ป คร ูคศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา -สังคมศึกษา ม.1 

-หนาที่พลเมือง ม.4 
 

  1 ครั้ง  16 ชม. 

2 

นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษฯ 54 ป 23 ป คร ูคศ.3 ศศ.บ. ประวัติศาสตร -ประวัติศาสตรสากล  ม.5 
-พรพุทธศาสนา ม.5 
-ประวัติศาสตร ม.4 
 

  1 ครั้ง  16 ชม. 

3 

นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค   58 ป 34 ป คร ูคศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา -สังคมศึกษา  ม.6 
-โลกศึกษา ม.4 
-ประชากรกับสิ่งแวดลอม 
ม.5 

  1 ครั้ง  16 ชม. 

4 
นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ  53 ป 23 ป คร ูคศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา -ประวัติศาสตร ม.1 

-สังคมศึกษา  ม.4 
 

  1 ครั้ง  16 ชม. 

5 

นายวิทยา   รัตนอราม 53 ป 25 ป คร ูคศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา -อาเซียนศึกษา ม.3 
-สังคมศึกษา  ม.3 
 
 

  1 ครั้ง  16 ชม. 



6 
นางสาวรัตนา  เกลี้ยกลอม 30 ป 5 ป ครู กศ.บ. สังคมศึกษา -อาเซียนศึกษา ม.4 

-สังคมศึกษา  ม.3 
 

  2 ครั้ง 32  ชม. 

7 นางสาวรุงทิพย   ยุนประยงค 26 ป 2 ป ครู กศ.บ. การสอนสังคม
ศึกษา 

-สังคมศึกษา ม.2 
-ประวัติศาสตร ม.4 
-ประวัติศาสตรสมัย ร.5 ม.
6 
 
 

  5 ครั้ง 136 ชม. 

8 นางสาวเมวิการ   เกตุนอก 25 ป 2 ป ครูผูชวย กศ.บ. การสอนสังคม
ศึกษา 

-หนาที่พลเมือง ม.6 
-ประวัติศาสตร ม.4 
-สังคมศึกษา ม.2 
 
 
 

  1 ครั้ง  16 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ครูอัตราจาง 

ที ่ ชื่อ - สกุล อายุ (ป/เดือน) 
ประสบการณ 

การสอน 
(ป/เดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ไดรับการ

พัฒนาใน 
1 ภาคเรียน 

จางดวยเงิน 

1 นางสาวนิตติกา   ศิริยา 27 ป  3 ป   ค.บ. สังคมศึกษา -หนาที่พลเมือง ม.2 
-หนาที่พลเมือง ม.3 
-อาเซียนศึกษา ม.5 

  2 ครั้ง 56 ชม. เงินงบประมาณ 

2 นางสาวเกษมณี   เหมือนมาศ 25 ป 1 ป 5 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา -ประวัติศาสตร ม.2 
-ประวัติศาสตร ม.3 
-อาเซียนศึกษา ม.6 

 

3 ครั้ง  40 ชม. เงินงบประมาณ 

3 นางสาวธัญลักษณ  จันทรมาก 25 ป 1 ป 4 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา -สังคมศึกษา ม.1 
-อาเซียนศึกษา ม.2 
 

1 ครั้ง  16 ชม. รายไดสถานศึกษา 

4 นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี 23 ป 4 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา -หนาที่พลเมือง ม.1 
-อาเซียนศึกษา ม.1 
-อาเซียนศึกษา ม.2 
 
 

1 ครั้ง  16 ชม. รายไดสถานศึกษา 



ผลงานดีเดนของนักเรยีน 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 

ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล รายการแขงขัน รางวัลที่ไดรับ 
สถานที ่

จัดการแขงขัน 
หนวยงานที่
มอบรางวัล 

1 1. นางสาวธนาภรณ  พานเงิน 
2. นางสาวอาทิตยา  บุญมา 
3. นายเรืองศักดิ์  คําภิรมย 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
ลําดับที่ 4 

รร.แกลง วิทยสถาวร สพม.18 

2 1. เด็กหญิงธีราภรณ  ดอก
อุบล 
  

การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ม.1-
ม.3 

รองชนะเลิศ
อันดับที ่2 

รร.แกลง วิทยสถาวร สพม.18 

3 1. นางสาววิลาวัลย  ชุมแสง
พันธ 
  

การประกวดเลา
นิทานคุณธรรม ม.4-
ม.6 

เหรียญทอง 
ลําดับที่ 4 

รร.แกลง วิทยสถาวร สพม.18 

4 1. เด็กหญิงภักดิ์อักษร  หิรัญ
รัตนพงศ 
2. เด็กชายเทชากร  ทองหอม 
  

การประกวดมารยาท
ไทย ม.1-ม.3 

เหรียญทอง 
ลําดับที่ 4 

รร.แกลง วิทยสถาวร สพม.18 

5 1. นายณัฐนินท  อัครเดชาวร
สิทธิ ์
2. นางสาวธัญรดา  สังฆเวช 
  

การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

เหรียญทอง 
ลําดับที่ 7 

รร.แกลง วิทยสถาวร สพม.18 

 



ผลงานดีเดนของคร ู
 

(ผลงานดีเดนที่ไดรับรางวัล  ไมใชการเขาอบรมหรือเปนวิทยากร) 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 
 

ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

1 นางปราณี   วิโนทพรรษ  “ คุรุปูชนีย”  ประจําป 2559 สพม.18 
2 1. นางปราณี  วิโนทพรรษ 

2. นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษ ณ อยุธยา 
  

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 
เหรียญทอง ลําดับที่ 4 

สพม.18 

3 1. นางสาวธัญลักษณ  จันทรมาก 
  

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 
รองชนะเลิศอันดับที ่2 

สพม.18 

4 1. วาที่รอยตรีหญิงรัตนา  นามไพร 
  

การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 
เหรียญทอง ลําดับที่ 4 

สพม.18 

5 1. นางสาวรุงทิพย  ยุนประยงค 
2. นางสาวเกษมณี  เหมือนมาศ 
  

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ลําดับที่ 4 

สพม.18 

6 1. นางสาวเมวิการ  เกตุนอก 
2. นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี 
  

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
เหรียญทอง ลําดับที่ 7 

สพม.18 

 
  



การพัฒนาตนเองของครู 

(การเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานที่มีเกียรติบัตรอางอิง) 
** ไมใชการพานักเรียนไปแขงทักษะหรือไปเขาคาย ** 

 

กลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษาฯ  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2559 
ที ่ วัน/เดือน/ป ชื่อ-สกุล รายการ สถานที่/หนวยงาน 
1 12 ต.ค. 2559 

14 ต.ค. 2559 
25 ต.ค. 2559 
22 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 
14 ต.ค. 2559 

นางปราณี   วิโนทพรรษ  
นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษฯ 
นางสาวรุงทิพย   ยุนประยงค 
นางสาวเมวิการ   เกตุนอก 
นางสาวนิตติกา  ศิริยา 
นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี 

 TEPE 58104 ความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 

2 14 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 
 

นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษฯ 
นางสาวนิตติกา  ศิริยา 
 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานเปนพื้นฐานและผาน
เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
อบรม จํานวน 3 หลักสูตร 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 
 

3 18 ต.ค. 2559 
 

นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานเปนพื้นฐานและผาน
เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
อบรม จํานวน 4  หลักสูตร 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 

4 15 ต.ค. 2559 
 

นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การ
ปฏิบัติงานเปนพื้นฐานและผาน
เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
อบรม จํานวน 13 หลักสูตร 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 

5 14 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 

นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษฯ 
นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ

TEPE 58103 การจัดการเรียนรูวิชา
หนาที่พลเมือง 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

6 14 ต.ค. 2559 
 

นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ
 

TEPE 58102 การจัดการเรียนรูวิชา
ประวัติศาสตร 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

7 14 ต.ค. 2559 
 

นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษฯ 
 

TEPE 58301 หลักการพัฒนาผูเรียน
ดวยวิธี Coaching 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

8 18 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 
14 ต.ค. 2559 

นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค 
นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ
นางสาวนิตติกา  ศิริยา 
นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี 

 TEPE 58301 หลักการบริหาร
จัดการหองเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom ) 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 



ที ่ วัน/เดือน/ป ชื่อ-สกุล รายการ สถานที่/หนวยงาน 
9 18 ต.ค. 2559 

15 ต.ค. 2559 
14 ต.ค. 2559 

นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค 
นางสาวนิตติกา  ศิริยา 
นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี 

TEPE 58101 การสรางคานิยมหลัก 
12 ประการ 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 
10 18 ต.ค. 2559 

14 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 

นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค 
นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ  
นางสาวรัตนา  เกลี้ยกลอม 

TEPE 58304 ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

11 18 ต.ค. 2559 
15 ต.ค. 2559 
 

นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค 
นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ
 

TEPE 02122 กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สําหรับสอนระดับมัธยมศึกษา 

ระบบ e – Training 
สพฐ. 

 
12 30-31 ก.ค. 2559 นางสาวรัตนา  เกลี้ยกลอม “พัฒนาครูดวยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู เพื่อปรับการ
เรียนการสอนเปนแบบ Active  
Learning  ตามหลักสูตรอิง
มาตรฐานในศตวรรษที่ 21” 

รร.ระยองวิทยาคม 
 
 

 
 

13 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2559 นางสาวรุงทิพย  ยุนประยงค 
นางสาวนิตติกา  ศิริยา 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช
ภาษาอังกฤษ 

รร.ระยองวิทยาคม 

14 21-22 ก.ค. 2559 นางสาวรุงทิพย   ยุนประยงค 
นางสาวเกษมณี  เหมือนมาศ 

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เพื่อบรรลุตามแนวทางการวัดผล
ประเมิน แบบPISA 

รร. มาบตาพุดพิทยาคาร 

15 20 ส.ค. 2559 นางสาวรุงทิพย   ยุนประยงค 
นางสาวเกษมณี  เหมือนมาศ 

การจัดการเรียนรูประวัติศาสตรโดย
ใชโครงงานแหลงเรียนรูทองถิ่น 

สพม.18 



ผลงานดานการผลติสือ่ นวัตกรรมการเรียนรูของครู 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง/ผลงาน ระดับชั้นที่ใชสื่อ 
1 นางปราณี   วิโนทพรรษ  ภูมิศาสตรกายภาพ ม.1 
2 นางสาวสุนารี  ปาลกะวงษฯ สมุดภาพการเสียดินแดนของไทย ม.4 
3 นางสาวอังครัตน  วงษสวรรค   ใบความรูวิชาโลกศึกษา ม.4 
4 นายภัทรวุฒิ  กันศิร ิ  Power point รัฐไทยโบราณ ม.1 
5 นายวิทยา   รัตนอราม บทเรียนสําเร็จรูป เรื่องวันเขาพรรษา ม.3 
6 นางสาวรัตนา  เกลี้ยกลอม CAI   การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ม.3 
7 นางสาวรุงทิพย   ยุนประยงค ปายนิเทศสังคมศึกษา อาเซียน คานิยม 12 ประการ ม.2 
8 นางสาวเมวิการ   เกตุนอก แบบฝกหัดใบงาน Power point สังคมศึกษา ม.2 
9 นางสาวนิตติกา   ศิริยา ภัยพิบัติทางธรรมชาติในอาเซียน (การจัดนิทรรศการและ 

VDO ) 
ม.5 

10 นางสาวเกษมณี   เหมือนมาศ Ict ประกอบการเรียนการสอน  
11 นางสาวธัญลักษณ  จันทรมาก การใช VDO  อาเซียนในการจัดการเรียนการสอน  ม.2 
12 นางสาวอุไรวรรณ  มงคลมาลี น้ําเอย น้ําใจ กับอยากเห็นคนไทยมีน้ําใจใหกัน VDO ม.1 

 
 



ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒทิี่เชิญมาใหความรูแกนักเรียน  
กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 

 
ที ่ วัน/เดือน/ป ชื่อ-สกุลวิทยากร ใหความรูเรื่อง 
1 16 พ.ค.-  

30 ก.ย. 59 
พระครูวิเศษสุภกิจ ธรรมศึกษา 

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
 



การใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
 

 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 

 
 

การใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 
 

ที ่ ชื่อแหลงเรียนรู เรื่องที่ศึกษา ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ครผููควบคุม 
จํานวน
ครั้งท่ีใช 

1 วัดชุมแสง ประวัติวัดชุมแสง ม.1-6 1,605 กลุมสาระฯสังคม
ศึกษา 

1ครั้ง/ภาค
เรียน 

2       
3       
4       
5       

 

  

ที ่ ชื่อแหลงเรียนรู เรื่องที่ศึกษา ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ครูผูควบคุม 
จํานวน
ครั้งท่ีใช 

1 หองจริยศึกษา 534 การจัดโตะหมูบูชา ม.1  346 น.ส.ธัญลักษณ จันทรมาก 3 ครั้ง/
สัปดาห 

2       
3       
4       
5       



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา   2559 
 

ระดับ 
ชั้น 
 

รหัส 
วิชา 

จํานวน 
นร.

ทั้งหมด 

จํานวน 
นร. 

ที่มีผล ร 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
จํานวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ท่ีได
ระดับ 3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 

ม.1 ส21101 343 - - 2 - 19 59 82 78 103 263 76.68 

ส22103 343 - - 8 26 69 58 81 59 42 182 53.06 

ม.2 ส22101 314 5 - 6 12 32 60 83 46 70 199 63.38 

ส22103 314 2 - 20 52 65 54 53 47 21 121 38.54 

ม.3 ส23103 288 - - 25 29 53 44 53 44 40 137 47.57 

ส23101 288 - - 8 9 27 38 83 59 64 206 71.53 

ม.4 ส30231 227 - - - - 18 20 63 27 99 189 83.26 

ส31103 227 11 - 3 12 45 52 39 41 24 104 45.81 

ส33102 227 1 6 1 6 8 26 43 54 82 179 78.85 

ม.5 ส32101 201 1 - 1 11 21 28 48 42 49 139 69.15 

ส32103 201 1 - 72 30 37 17 19 11 14 44 21.89 

ส30233 201 1 - - 5 25 27 40 30 73 143 71.14 

ม.6 ส33101 212 1 1 19 55 65 50 18 3 - 21 9.91 

ส30234 212 1 - 8 5 8 5 17 26 142 185 87.26 

รวม 3,598 24 7 173 252 492 538 722 567 823 2,112 818.03 

รอยละ 0.68 0.19 4.81 7.00 13.67 14.95 20.07 15.76 22.87 58.70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา   2559 

 

ระดับ 
ชั้น 
 

รหัส 
วิชา 

จํานวน 
นร.

ทั้งหมด 

จํานวน
นร. 

ที่มีผล 
ร 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 
จํานวน 
นร.ท่ีได
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ท่ีได
ระดับ 3 
ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ม.1 ส21201 343 - - 3 60 69 62 66 49 34 149 43.44 

ส20231 343 - - 2 16 52 64 80 68 61 209 60.93 

ม.2 ส22201 314 5 - 2 17 52 53 49 43 93 185 50.32 

ส20233 314 1 - 4 11 28 33 27 57 153 237 75.48 

ม.3 ส23201 288 1 - - 10 17 28 78 73 81 232 80.56 

ส20235 288 17 - - 4 20 19 13 46 169 228 79.17 

ม.4 ส30212 70 1 4 23 19 15 5 3 - - 3 4.29 

ส31201 114 1 - 3 7 29 32 27 13 2 42 29.17 

ม.5 ส30205 53 1 2 9 20 13 7 1 - - 1 1.89 

ส32201 91 1 - 7 7 16 10 21 17 12 50 54.95 

ม.6 ส30203 59 - - - 2 3 11 23 10 10 43 72.88 

ส33201 100 - - - - 2 12 34 27 25 86 86 

รวม 2,377 28 6 53 173 316 336 422 403 640 1,465 642.08 

รอยละ 1.18 0.25 2.23 7.28 13.29 14.14 17.75 16.95 26.92 61.63  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ(ยอๆ) 
ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

1 วันไหวครู   
 
 
 

เลมสรุปรายงาน
โครงการ 

กิจกรรมวันไหวครูเปนกิจกรรม ซึ่ง
จะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความกตัญ ูกตเวที และเห็น
ความสําคัญในคุณคาของตัวเอง 

นร. 1,605 คน 
รอยละ 100 

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบรมราชินีนาถ ( 12 สิงหาคม ) 
 
 

 

เลมสรุปรายงาน
โครงการ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูโดย
การจัดกิจกรรมแขงขันจัดบอรด
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบรมราชินีนาถ ( วันแม
แหงชาติ )  เปนโครงการที่สงเสริม
การจัดการเรียนการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียน  กระตุน
ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนใน
การเรียนรูและปลูกฝงคุณธรรม 
ความสํานึกในความเปนไทย รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

นร. 1,605 คน 
รอยละ 100 

3 การพัฒนาหองการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน 
 

 

แผนงาน/โครงการ โรงเรียนวังจันทรวิทยา  จึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาความรูสูอาเซียน
โดยจัดทําหองเรียนของอาคาร 5 
ทุกหอง เปนแหลงเรียนรูประเทศ
สมาชิกอาเซียน                     
หองเรียนละ 1 ประเทศ เพื่อ
ผลักดันการดําเนินการดาน
การศึกษาใหสอดรับตอการเปน
ประชาคมอาเซียน และพัฒนา
นักเรียนใหมีสมรรถนะท่ีสําคัญ
สําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียน 
 

นร. 1,605 คน 
รอยละ 100 



ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ(ยอๆ) 
ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

4 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
นักเรียนโดยใชสื่อในการเรียนการ
สอน สงเสริมใหนักเรียนได ใชสื่อ
จริงและสามารถจับตองจริง  ไม
เพียงพอกับความตองการของ
นักเรียนจึงจําเปนที่จะตองจัดซื้อ
เพื่อพัฒนากลุมสาระการเรียนรู ให
มีประสิทธิภาพที่ดีและสงผลตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูและกระตุน
ความสนใจนักเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

นร. 1,605 คน 
ไดใชสื่อการ
สอน และ 
มีสื่อการเรียนที่
เพียงพอตอ
ความตองการ 
ทําใหผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
รอยละ 80 
 

5  งานสัมพันธชุมชน เลมสรุปรายงาน
โครงการ 

สถานศึกษามีการรวมมือกับชุมชน 
ในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
และการจัดการศึกษาไดสอดคลอง
กับหลักสูตรทองถิ่น โดยมีการจัด
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับรักษา
วัฒนธรรมขนบประเพณีไทย  การ
ประชุมผูปกครอง ทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนในการบริหารการศึกษา
ใหเปนแหลงวิทยาการแสวงหา
ความรูและใหความรวมมือสาน
สัมพันธกับชุมชน 

 

นร. 1,605 คน 
รอยละ 100 

6 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  กลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

แผนงาน/โครงการ เกณฑอัตรากําลังขาราชการครูไม
เพียงพอตอปริมาณนักเรียน  และ
ครูมีภาระงานและหนาที่รับผิดชอบ 
ในดานอื่น เพื่อเปนการเพิม่จํานวน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให
การดําเนินการ  การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น  อันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
นักเรียน   
 

ครู : นักเรยีน  
1 : 22   



 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานยืนยัน
ความสําเร็จ 

วิธีดําเนินการ(ยอๆ) 
ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

7 คายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ 2 
(วันแม) 

 

แผนงาน/เลมสรุป
รายงานโครงการ 

จัดกิจกรรมการคายพุทธบุตรเฉลิม
พระเกียรติแม 3 วัน 2 คืน 
ณ วัดบึงตากาด เพื่อใหผูเรียนไดนํา
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใชเปน
แนวทางบนพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นร. 1,605 คน 
รอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            


