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ชื่อโครงการ ค่ายวิชาการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 73.71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมเฉลี่ย ระดับ 2 ขึ้นไป 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
ข้อที่ 2.3.5 มีการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนในการสื่อสาร 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุตศตวรรษที่ 21 
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญารัตน์  สาระพันธ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

โรงเรียนสตรีปากพนังเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้ความส าคัญกับการศึกษา 
โดยการพัฒนาศักยภาพหรือการเติมเต็มให้กับนักเรียนทุกคน  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไม่ได้
พิจารณาจากความสามารถของนักเรียน แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่น ามาประกอบในการพิจารณารับนักเรียนเข้า
เรียนในโรงเรียน นักเรียนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาจึงมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน การวัดผล 
ประเมินผลและการตัดสินผลการเรียน ท าให้นักเรียนบางส่วนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ า ท าให้
นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส. และ มผ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้นักเรียนซ้ าชั้น การออกกลางคัน และไม่
จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนด โครงการค่ายวิชาการแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ จัดขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก ากับติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ 
2. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3. เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ ได้ด าเนินการซ่อมเสริมให้ผ่านทุกรายวิชา 
4. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบหลักสูตรของสถานศึกษาในเวลา

ที่ก าหนด 
 
 

โครงการล าดับที่ 2   รหัสโครงการ วช 1.1.2 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

                1. นักเรียนทุกระดับชั้น จ านวน 200 คน ที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์ในทุกรายวิชา   
          เชิงคุณภาพ  

1. นกัเรียนร้อยละ 95  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี ้ด าเนินการซ่อมเสริมให้ผา่นทกุรายวิชา 
2. นักเรียนชั้นม.3 และ ม. 6 ร้อยละ 100  ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จบหลักสูตรของสถานศึกษา ใน
เวลาที่ก าหนด  

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพ่ือ
วางแผนด าเนินงาน 
 

 
พ.ย. 64 

 
นางกัญญารัตน์ สาระพัน 
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ขั้น DO 
1.  แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบการ
ด าเนินการ 
2. ด าเนินการสอนเสริมเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ในวันหยุด กลุ่มสาระฯ
ละ 2 สัปดาห์ เป็นเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ 
 

 
ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 

และ 
พ.ค. - ก.ย 65 

 
กลุ่มบริหารวิชาการและ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ขั้น CHECK 
นิเทศ ติดตาม การด าเนินโครงการ 

 
ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 ขั้น ACTION 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

ก.ย. 65 
 
5. งบประมาณด าเนินการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 13,400 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนหน่วย) ราคา รวมเงิน(บาท) แหล่งที่มางบประมาณ 
ค่าอาหาร/น้ าดื่มครูและนักเรียน
จ านวน 200 คน ที่มาด าเนินการ
ซ่อมเสริม กลุ่มสาระฯละ 2 
สัปดาห์ เป็นเวลาทั้งหมด 16 
สัปดาห์ 

200  13,400 เงินอุดหนุน 

รวม   13,400  
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6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนร้อยละ 95  ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
ด าเนินการซ่อมเสริมให้ผ่านทุกรายวิชา 

ความพึงพอใจ 
การทดสอบ 

 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบทดสอบ 

2. นักเรียนชั้นม.3 และ ม. 6 ร้อยละ 100  ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมนี้จบหลักสูตรของสถานศึกษา ในเวลา
ที่ก าหนด  

การจบการศึกษาของ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 

สถิติการจบของนักเรียนชั้น 
ม.3 และ ม.6 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนร้อยละ 95  ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ด าเนินการซ่อมเสริม
ให้ผ่านทุกรายวิชา และนักเรียนชั้นม.3 และ ม. 6 ร้อยละ 100  ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้  จบหลักสูตรของ
สถานศึกษา ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางกัญญารัตน์  สาระพันธ์) 
               ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง       
                   1 ตุลาคม 2564 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายอ านาจ สุขห่อ) 
          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                    1 ตุลาคม 2564 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                     (นางจิราพร    รัตนกุล) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                         1 ตุลาคม 2564 
 


