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ชื่อโครงการ    โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1.5 ผู้เรียนร้อยละ 73.71 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมเฉลี่ย ระดับ 2 ขึ้นไป 

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

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

โรงเรียนสตรีปากพนัง  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษา  จึงจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพบว่า  ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้นจะมีผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านหรือเฉพาะรายวิชานั้นๆ  หากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพความสามารถเฉพาะด้านนั้นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่พัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพได้ต่อไป  ในขณะเดียวกัน ก็พบปัญหาว่า  ผู้เรียนบางคนมีปัญหาบกพร่อง
ทางการเรียน หากผู้เรียนกลุ่มนี้ได้รับการแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง  จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป   
  ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงเล็งเห็นความส าคัญของผู้เรียน  จึงได้จัดให้
มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ  จัดให้มีการสอนเสริมและจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเสริมความรู้แก่
ผู้เรียนกลุ่มที่มีความสามารถในรายวิชาต่างๆ  โดยเน้น ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ได้แก่  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
ภาษาต่างประเทศ   ทั้งนี ้เพ่ือพัฒนาความรู้แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มและให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ 
ผลการแข่งขันในทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบระดับชาติ (O-NET) การทดสอบสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน  ผลการสอบแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เพ่ิมสูงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนในการทดสอบทางวิชาการใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับ

โรงเรียนและระดับชาติ 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.6  ให้สูงขึ้น  
 

โครงการล าดับที่ 3  รหัสโครงการ วช 1.1.3 
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3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้น ม.6 จ านวน 105 คน 
          เชิงคุณภาพ  
   1. นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

        2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น   

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการและคณะครูเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน 
3. ติดต่อวิทยากร 

 
พ.ย. 64 

นางกัญญารัตน์  สาระพนัธ์/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 

5 กลุ่มสาระหลัก 

ขั้น DO 
1.  จัดหาเอกสาร แนวข้อสอบ 5 กลุ่มสาระฯ และ
วัสดุ เครื่องเขียน 
2. ด าเนินการสอนเสริม และทดสอบ 

ธ.ค. 64 – มี.ค. 65 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่ม

สาระหลัก 

ขั้น CHECK 
นิเทศ ติดตาม การด าเนินโครงการ 

ธ.ค. 64 – มี.ค. 65 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ขั้น ACTION 
รายงานผลการด าเนนิโครงการ 

มี.ค. 65 นางกัญญารัตน์  สาระพนัธ์ 

5. งบประมาณด าเนินการ ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 42,000 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ จ านวนหน่วย) ราคา รวมเงิน(บาท) แหล่งที่มางบประมาณ 
1. ค่าอาหาร/น้ าดื่มนักเรียน ม.6 
จ านวน 5 วัน 

105 40 21,000 
งบกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 2. ค่าวิทยากร 5 วิชา วิชาละ 7 
ชั่วโมง 

35 600 21,000 

รวม   42,000  

6. การประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนร้อยละ 85 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น ความพึงพอใจการทดสอบ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบทดสอบกลางภาค/ปลาย
ภาค  

2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติสูงขึ้น   การสอบ GAT – PAT ,  
9 วิชาสามัญ, GAT เชื่อมโยง 

แบบทดสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และภาษาต่างประเทศ  จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งผลสอบเฉลี่ยในระดับชาติที่สูงขึ้น 
 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้ เสนอโครงการ 
(นางกัญญารัตน์  สาระพันธ์) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
(นายอ านาจ สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ตุลาคม 2564 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 


