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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา  
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่  4      
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 3 และ กลยุทธ์ที่ 4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายชานุ  สิงหกันต์ 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม  2565  -  มีนาคม  2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
งบประมาณ      :  45,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
  

1.หลักการและเหตุผล : 
               เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูล ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์  จากการจัดป้ายนิเทศ  
การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  การแนะแนวการศึกษาและการแนะแนวอาชีพ การพัฒนานักเรียนแกนน า
เพ่ือนที่ปรึกษา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ ไปปรับตัวในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  พัฒนาตนเองในด้านการเรียนและวางแผนการศึกษาในอนาคต สามารถเลือกอาชีพ 
เตรียมตัวประกอบอาชีพ และประกอบอาชีพที่ตนเองเลือกให้เกิดความก้าวหน้ามั่นคง   

2.วัตถุประสงค์ :   
                เพ่ือเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษา  
การแนะแนวอาชีพ และการให้ค าปรึกษา  
    

3.เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ   
                     -  นักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ทุกคนได้รับข่าวสารด้านการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และการให้ค าปรึกษา  สามารถตัดสินใจในการด ารงชีวิต  พัฒนาด้านการ
เรียน 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 
                     -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษารู้จักเสียสละบริจาคเงินสมทบ กองทุน
ศิษย์เก่า ร้อยละ 80 
                     -  มีขวัญ ก าลังใจ เกิดความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน ร้อยละ 90 
                     -  นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ประสบผลส าเร็จได้รับการแสดงความยินดี ร้อยละ 100 
                     -  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน เกิดความศรัทธาสนับสนุนให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ  
ร้อยละ 80 
                     -  ได้ข้อมูลสถานภาพที่เป็นจริงของนักเรียน  ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ส าเร็จการศึกษาออกไป 
ร้อยละ 100 
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 3.2 ด้านคุณภาพ 
                           -  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวการศึกษา การแนะ
แนวอาชีพ และการให้ค าปรึกษา  
                    -  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 สามารถน าความรู้ที่ได้รับประกอบการตัดสินใจเลือก
สถาบันการศึกษาต่อ ให้เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และความสามารถของตนเอง 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
1.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน
แนะแนว (18,000 บาท) 
 

 
1.เพื่อให้การบริการจัดการงาน 
แนะแนว ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
1.ร้อยละของงานแนะแนวมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการด าเนินงาน
แนะแนว 

 
2.จัดป้ายนิเทศการแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนว
การศึกษาและการแนะแนวอาชีพ 
 
 

 
2.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบการพิจารณาในการ
ปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข แสวงหาความรู้และ
วางแผนการศึกษาเตรียมตัว
ประกอบอาชีพในอนาคต 

 
2.ร้อยละของนักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
พัฒนาในด้านการเรียนเต็ม
ศักยภาพและประกอบอาชีพที่
ตนเองเลือกตามความถนัด
ความสามารถของตนเอง ให้เกิด
ความก้าวหน้ามั่นคง 

 
3.การพัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือน
ที่ปรึกษา (YC)  
(5,000 บาท  ใช้งบประมาณจาก  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
 
 
 

 
3.เพื่อให้นักเรียนแกนน าเพ่ือนที่
ปรึกษา (YC) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย 
บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ 
คุณสมบัติของนักเรียนแกนน า
เพ่ือนที่ปรึกษาและการให้
ค าปรึกษา 

 
3.ร้อยละของนักเรียนแกนน าเพ่ือน
ที่ปรึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องพฤติกรรมเพ่ือนนักเรียน 
ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
มีทักษะให้ค าปรึกษาและสามารถ
ประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
และครูแนะแนว ในการช่วยเหลือ 
เพ่ือนได้ 

 
4.การแนะแนวศึกษาต่อในระดับ 
ม.1 (7,000 บาท) 

 
4.เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.6 ในเขต
บริการของโรงเรียน น าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบการพิจารณา 
ตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับชั้น  
ม.1 

 
4.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ใน 
เขตบริการของโรงเรียน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5.การขอบริจาคทุนการศึกษา 5.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ

ทุนการศึกษา 
5.ร้อยละของนักเรียนที่สมัครขอรับ
ทุนการศึกษา ได้รับทุนตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

 
6.กิจกรรมพ่ีรหัส  น้องรหัส 
 (1,000 บาท) 

 
6.เพื่อส่งเสริมให้พ่ีรหัส น้องรหัส 
มีความรัก ความผูกพันต่อกัน 

 
6.ร้อยละของพ่ีรหัส น้องรหัส 
สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ 

 
7.จัดท าระเบียนสะสม 

 
7.เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
7.ร้อยละของข้อมูลนักเรียน จัดท า
ทะเบียนประวัติรายบุคคล 

 
8.กิจกรรมเสียงตามสายจาก 
งานแนะแนว 

 
8.เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสาร งานแนะแนว ให้คณะครู –
นักเรียนทุกคนทราบร่วมกัน 

 
8.ร้อยละของคณะครู-นักเรียนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน 
 

 
9.การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน กยศ.
และการศึกษารายกรณี 
(งบประมาณ น้ ามันรถโรงเรียน) 

 
9.เพื่อศึกษาสภาพจริงของนักเรียน 

 
9.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาและการศึกษา
นักเรียนรายกรณี 

 
10.การบริจาคสมทบทุนศิษย์เก่า 

 
11.เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.3 และ 
 ม.6  ที่จะจบการศึกษารู้จัก
เสียสละ บริจาคเงินสมทบกองทุน
ศิษย์เก่า 

 
11.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 
และม.6  บริจาคเงินตามศรัทธาเพ่ือ
สมทบกองทุนศิษย์เก่า 

 
11.การติดตามผลการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

 
14.เพื่อรวบรวมสถิติการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ นักเรียน
ชั้น ม.3 และม.6 ที่ส าเร็จการศึกษา
ออกไป 

 
14.ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 
และม.6 ส าเร็จการศึกษา สามารถ
ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพให้
เหมาะสมกับตนเอง 

 
12.การหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียน 

 
15.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประกอบ
อาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียน 
 

 
15.ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม 

 

5.วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

     ด าเนินการ  15  กิจกรรมในโครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา  เป็นการด าเนินงาน 
แนะแนวในโรงเรียนให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง  3  ด้าน  คือการแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
แนะแนวการศึกษา  และการแนะแนวอาชีพโดยมีกระบวนการด าเนินงาน  5  บริการ  คือ  บริการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียน  บริการสนเทศ  บริการให้ค าปรึกษา  บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการติดตามและ
ประเมินผล                

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
              1. การสังเกต 
              2. แบบสอบถาม 
              3. ตามสภาพจริง 
              4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

8) สรุปและรายงานผล 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ(ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  2           

2 จัดท าโครงการ 4           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

7           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 9           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  11           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการ 
โครงการมี  15  กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปกีารศึกษา  2563 
พฤษภาคม  2563 – มีนาคม  2564 

           
 
 
 

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          28  

8 สรุปและรายงานผล           8 
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :     45,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    40,000     บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         5,000       บาท 
  - อ่ืนๆ                                  -            บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดซื้อวัสดุ   18,000    
2 การพัฒนาแกนน าเพ่ือนที่ปรึกษา  5,000     
3 แนะแนวศึกษาต่อ   7,000    
5 ปัจฉิมนิเทศ  15,000     

รวม  20,000 25,000 45,000   
 
 ** หมายเหตุ  
 

8.สถานที่ด าเนินการ :     โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ :   
                                1. นายชานุ  สิงหกันต์              2. นางสาวรัศมี ศรีกระทุม 
 
10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                                2. ส านักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร 
                                                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 
              -  นักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาได้รับค าปรึกษาจากนักเรียนแกนน าเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) 
สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้องในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
             -  สามารถรวบรวมข้อมูล ติดตามช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาได้ 
             -  ได้ทะเบียนประวัติ สามารถติดตามหรือติดต่อ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
             -  คร-ูนักเรียนได้รับข่าวสาร งานแนะแนวอย่างเป็นปัจจุบัน 
             -  ได้ข้อมูล สถิติศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ที่ส าเร็จการศึกษาออกไป 
             -  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือลดภาระความรับผิดชอบของครอบครัว 
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             -  โรงเรียนได้ด าเนินงานครอบคลุมงานแนะแนวทั้ง 3 ด้าน คือ การแนะแนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ การ
แนะแนวการศึกษา และการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน 

12.2 ผลผลิต   
            -  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ สามารถปรับตัว
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติทั้ง 3 ด้านได้อย่างถูกต้อง เฉลียวฉลาด 
ร้อยละ 80 
 
 
          12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)     
              -  ด้านบวก  ความเชื่อม่ันของชุมชนและท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 

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

         
                  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
           (นายชานุ  สิงหกันต์)                                        (นางฐปนีย์  นารี)                                                                                                                         

หัวหน้างานแนะแนว                             รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    
         (นางวรรณคนา     บญุเนาว์)             (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 
 

     อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................... 
 
 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


