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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษา  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่ 1,3 ข้อที่ 1.1(6), 1.2(3), 3.3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  2, 4                                                                         
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน  : ข้อที ่ 2.2, 4.2, 4.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายชานุ  สิงหกันต ์
ระยะเวลา :  พฤษภาคม  2564  -  มีนาคม  2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
งบประมาณ      :  46,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
1.หลักการและเหตุผล  
               เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูล ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์  จากการจัดป้ายนิเทศ  
การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  การแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพ การพัฒนานักเรียนแกนนำ
เพ่ือนที่ปรึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับตัวในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พัฒนาตนเองในด้านการเรียนและวางแผนการศึกษาในอนาคต สามารถเลือกอาชีพ 
เตรียมตัวประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคง   

2.วัตถุประสงค์    
                เพ่ือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษา  
การแนะแนวอาชีพ และการให้คำปรึกษา  
    

3.เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ   
                -  นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ทุกคนได้รับข่าวสารด้านการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการให้คำปรึกษา  สามารถตัดสินใจในการดำรงชีวิต  พัฒนาด้าน
การเรียน เลือกสถาบันการศึกษา เลือกอาชีพ ให้เหมาสมกับตนเอง ร้อยละ 90 
                -  นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สามารถตัดสินใจ
เลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ร้อยละ 90 
                -  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ 80 
                -  นักเรียนรุ่นพี่สามารถช่วยเหลือรุ่นน้องได้  ร้อยละ 90 
                -  นักเรียนได้รับทุนการศึกษา รู้จักเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์   ร้อยละ 100 
                -  นักเรียนมีระเบียนสะสมงาน  ทางการแนะแนว รวบรวมข้อมูลรายบุคคล  ร้อยละ 100 
                -  คณะครู – นักเรียนในโรงเรียนได้รับความรู้ ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์จากงานแนะแนว 
 ร้อยละ 80 
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                 -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้จักเสียสละบริจาคเงินสมทบ กองทุน
ศิษย์เก่า ร้อยละ 80 
                 -  มีขวัญ กำลังใจ เกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน ร้อยละ 90 
                 -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ประสบผลสำเร็จได้รับการแสดงความยินดี ร้อยละ 100 
                 -  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน เกิดความศรัทธาสนับสนุนให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ  
ร้อยละ 80 
                 -  ได้ข้อมูลสถานภาพที่เป็นจริงของนักเรียน  ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาออกไป 
ร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
                      -  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษา การแนะ
แนวอาชีพ และการให้คำปรึกษา  
                 -  นักเรียนชั้น ป.6 ในเขตบริการของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
                 -  ศิษย์เก่า  พ่ีรหัส  น้องรหัส  มีความรัก ความผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกัน 
                 -  คณะครู – นักเรียนได้รับความรู้ ข่าวสาร จากงานแนะแนวที่เป็นปัจจุบัน 
                 -  สามารถติดตามทราบข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล  ช่วยเหลือกรณีท่ีประสบความเดือดร้อนได้ 
                 -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 สามารถนำความรู้ที่ได้รับประกอบการตัดสินใจเลือก
สถาบันการศึกษาต่อ ให้เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และความสามารถของตนเอง 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. จัดซื้อวัสดุ ครภุณัฑ์
สำนักงานแนะแนว (18,000 
บาท) 

1. เพื่อให้การบริการจดัการงาน 
แนะแนว สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของงานแนะแนวมีวัสดุ
ครุภณัฑ์ เพียงพอต่อการดำเนินงาน
แนะแนว 

100 

2. จัดป้ายนิเทศการแนะ
แนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
การแนะแนวการศึกษาและ
การแนะแนวอาชีพ 
 
 

2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ไดร้บั
ไปประกอบการพิจารณาในการ
ปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอยา่ง
เป็นสุข แสวงหาความรู้และวางแผน
การศึกษาเตรียมตัวประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

2. ร้อยละของนักเรียนสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปดำเนินชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พฒันา
ในด้านการเรียนเตม็ศักยภาพและ
ประกอบอาชีพท่ีตนเองเลือกตาม
ความถนัดความสามารถของตนเอง ให้
เกิดความก้าวหน้ามั่นคง 
 
 

80 

3. การพัฒนานักเรียนแกน
นำเพื่อนท่ีปรึกษา (YC) 

3. เพื่อให้นักเรียนแกนนำเพื่อนท่ี
ปรึกษา (YC) มีความรู้ ความเข้าใจ

3. ร้อยละของนักเรียนแกนนำเพื่อนท่ี
ปรึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการสอดส่อง

80 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

(5,000 บาท  ใช้
งบประมาณจาก  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
 
 

เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย 
บทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณ 
คุณสมบัติของนักเรยีนแกนนำเพื่อน
ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษา 

พฤติกรรมเพื่อนนักเรียน ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีน 
มีทักษะให้คำปรึกษาและสามารถ
ประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
และครแูนะแนว ในการช่วยเหลือ 
เพื่อนได ้

4. การแนะแนวศึกษาต่อใน
ระดับ ม.1 (7,000 บาท) 

4. เพื่อให้นักเรียนช้ัน ป.6 ในเขต
บริการของโรงเรียน นำความรู้ที่
ได้รับไปประกอบการพิจารณา 
ตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับช้ัน  
ม.1 

4. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ใน 
เขตบริการของโรงเรยีน สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปตดัสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 

90 

5. การขอบริจาค
ทุนการศึกษา 

5. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนไดร้ับ
ทุนการศึกษา 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีสมัครขอรบั
ทุนการศึกษา ไดร้ับทุนตามคุณสมบัติ
ที่กำหนด 

80 

6. กิจกรรมพี่รหสั  น้องรหัส  
(1,000 บาท) 

6. เพื่อส่งเสรมิให้พ่ีรหัส น้องรหสั มี
ความรัก ความผูกพันต่อกัน 

6. ร้อยละของพีร่หสั น้องรหัส 
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได ้

90 

7. จัดทำระเบยีนสะสม 7. เพื่อเป็นข้อมูลในการตดิตามและ
ช่วยเหลือนักเรยีน 

7. ร้อยละของข้อมูลนักเรียน จัดทำ
ทะเบียนประวัติรายบุคคล 

100 

8. กิจกรรมเสียงตามสาย
จากงานแนะแนว 

8. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู 
ข่าวสาร งานแนะแนว ให้คณะครู –
นักเรียนทุกคนทราบร่วมกัน 

8. ร้อยละของคณะครู-นักเรียนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน 
 

90 

9. การเยี่ยมบา้นนักเรียนทุน 
กยศ.และการศึกษารายกรณี 
(งบประมาณ น้ำมันรถ
โรงเรียน) 

9. เพื่อศึกษาสภาพจริงของนักเรียน 9. ร้อยละของนักเรียนท่ีไดร้ับ
ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาและการศึกษานักเรียนราย
กรณ ี

80 

10. การบริจาคสมทบทุน
ศิษย์เก่า 

11. เพื่อให้นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  
ที่จะจบการศึกษารู้จักเสียสละ 
บริจาคเงินสมทบกองทุนศิษย์เก่า 

11. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 และ
ม.6  บริจาคเงินตามศรัทธาเพื่อสมทบ
กองทุนศิษย์เก่า 

80 

11. การติดตามผล
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

14. เพื่อรวบรวมสถิติการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ นักเรียนช้ัน 
ม.3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษา
ออกไป 

14. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.3 และ
ม.6 สำเรจ็การศึกษา สามารถศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ
ตนเอง 

 

12. การหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน 

15. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประกอบ
อาชีพ มีรายไดร้ะหว่างเรียน 
 

15. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีร่วม
กิจกรรม 

100 
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5.วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 

     ดำเนินการ  15  กิจกรรมในโครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา  เป็นการดำเนินงาน 
แนะแนวในโรงเรียนให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง  3  ด้าน  คือการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  
การแนะแนวการศึกษา  และการแนะแนวอาชีพโดยมีกระบวนการดำเนินงาน  5  บริการ  คือ  บริการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลนักเรียน  บริการสนเทศ  บริการให้คำปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการติดตาม
และประเมินผล                

7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
              1. การสังเกต 
              2. แบบสอบถาม 
              3. ตามสภาพจริง 
              4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาดำเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ(ให้ระบุวันที่) 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงานโครงการ  2           
2 จัดทำโครงการ 4           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

7           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 9           
5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  11           
6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการ 

โครงการมี  15  กิจกรรม  ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปกีารศึกษา  2564 
พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 

           
 
 
 

7 ประเมินผลการดำเนินงาน          28  

8 สรุปและรายงานผล           8 
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :     46,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  41,000     บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    5,000   บาท 
  - อ่ืนๆ                                 -       บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 จัดซื้อวัสด ุ 18,000    /   18,000 
2 การพัฒนาแกนนำเพื่อนท่ีปรึกษา   5,000   /  5,000 
3 แนะแนวศึกษาต่อ 7,000    /   7,000 
4 กิจกรรมพีร่หัส  น้องรหสั 1,000    /   1,000 
5 ปัจฉิมนิเทศ   15,000  /   15,000 
 รวม 26,000  20,000     46,000 

 
 

8. สถานที่ดำเนินการ :     โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 1. นายชานุ  สิงหกันต์  2. นางสาวรัศมี ศรีกระทุม  
                                3. นางสาวจารุวรรณ  ศรีชนกมาตา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                                              2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร    3. โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร                                                                                                                                                                                                                                  

11. การประเมินผล :  
                                                 1. การสังเกต 
                                                 2. แบบสอบถาม 
                                                 3. ตามสภาพจริง 
                                                 4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์    
               -  มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริหารงานแนะแนว 
               -  นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านส่วนตัว – สังคมและ 
ด้านอาชีพ 
              -  นักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุน 
              -  รุ่นพี่ รุ่นน้อง มีความรัก ความผูกพันและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
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              -  นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาได้รับคำปรึกษาจากนักเรียนแกนนำเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 
สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้องในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
             -  สามารถรวบรวมข้อมูล ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ 
             -  ได้ทะเบียนประวัติ สามารถติดตามหรือติดต่อ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
             -  คร-ูนักเรียนได้รับข่าวสาร งานแนะแนวอย่างเป็นปัจจุบัน 
             -  ได้ข้อมูล สถิติศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาออกไป 
             -  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือลดภาระความรับผิดชอบของครอบครัว 
             -  โรงเรียนได้ดำเนินงานครอบคลุมงานแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คือ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
การแนะแนวการศึกษา และการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน 

12.2 ผลผลิต   
            -  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ สามารถปรับตัว
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติทั้ง 3 ด้านได้อย่างถูกต้อง เฉลียว
ฉลาด ร้อยละ 80 
          12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)     
              -  ด้านบวก  ความเชื่อม่ันของชุมชนและทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 

13.   เงินอุดหนุนรายหัว เงินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................      

                              ผู้เสนอโครงการ                                   ผู้เห็นชอบโครงการ  

                                                                                     
        (นายชานุ  สิงหกันต์)                           (นางฐปนีย์  นารี)    
                    ตำแหน่ง  ครู                                รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

                 เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ 

 
         (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                         (นายณัฐพนธ์   หล้าชาญ)    
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ               รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

                                        อนุมัต ิ                      ไม่อนุมัต ิเพราะ...............................   
 
 
 

             
         (นายบดินทร์  นารถโคษา) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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