
ชื่อโครงการ   พัฒนางานแนะแนวและการศึกษาสงเคราะห์ 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่  1 และ 4 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ประเด็น 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 

                  1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนุสรา  คำน้อย 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ  มีการศึกษาในหลากหลาย
รูปแบบ   สถานศึกษาต่างๆ ต้องมีการปรับตัว  ต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้  วิธีการสอนของ
ครูผู้สอน  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และการรองรับโลกในอนาคต  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมี
ความสำคัญทุกยุคทุกสมัย  งานแนะแนวให้ความสำคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนท้ัง
นักเรียนปกติ  นักเรียนท่ีบกพร่องทางร่างกายและด้านอื่น ๆ  ให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  รู้จักเลือกบริโภค
ข่าวสาร  รู้จักตัดสินใจในการศึกษาและอาชีพ  รู้จักแก้ไขปัญหา  สามารถนำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร  เรียนรู้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและการเลือกบริโภคข่าวสาร 
  2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการศึกษา  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานอาชีพ  มีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 
      2.3  เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางร่างกายและด้านอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาให้ม ี
วุฒิภาวะเหมาะสมกับวัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      

3. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 
            1. จัดบรรยากาศในห้องเรียน  มีส่ือการจัดกิจกรรมแนะแนว  ได้แก่  หนังสือ  แบบทดสอบ   
แบบสำรวจ  ป้ายนิเทศ  แผ่นพับแนะนำสถานศึกษาต่าง ๆ  และอุปกรณ์ท่ีฝึกเพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนรวม  
ร้อยละ 100 

 2.  นักเรียนรู้จักการดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ร้อยละ 90 
 3.  สนับสนุนนักเรียนสร้างงานและรายได้ระหว่างเรียน  อย่างน้อย 50 คน 
 4.  นักเรียนท่ีขาดแคลนด้อยโอกาสหรือมีความสามารถพิเศษได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา   

อย่างน้อยร้อยละ 80 
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5.  นักเรียนท่ีจบการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  ร้อยละ 100 
 

 เชิงคุณภาพ 
1.  ห้องแนะแนวมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีข้อมูลข่าวสารทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

           2.  นักเรียนท่ีเรียนดี  นักเรียนท่ีขาดแคลน  ด้อยโอกาส   มีความประพฤติดี  นักเรียนเรียนรวม  
ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา 
          3.  นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลตนเอง  ช่วยเหลือบิดามารดา  ช่วยเหลือสังคมตามบทบาทหน้าท่ี  มี
คุณธรรมและจริยธรรม   
 4.  นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในการเรียน 
 5.  นักเรียนรู้จักการวางแผนการศึกษา  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ   

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สำรวจข้อมูลนักเรียน  คัดกรองนักเรียน 

รวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูนุสรา คำน้อย  ครูมยุรี  บุญเพ็ง 
และนางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม พ.ค. 64 ครูมยุรี  บุญเพ็ง 
และนางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

3 จัดทำแผน IEP 16 มิ.ย.– 30 มิ.ย. 64 ครูมยุรี  บุญเพ็ง 
และนางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

4 ส่งต่อนักเรียนเรียนรวม พ.ค. 64 ครูมยุรี  บุญเพ็ง 
และนางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

5 จัดหาส่ือและจัดทำส่ือการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักเรียนท้ังนักเรียนปกติและนักเรียน
เรียนรวม 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูมยุรี  บุญเพ็ง 
และนางสาวสุภาวดี  ทองฟัก 

6 บริการให้คำปรึกษา พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูนุสรา คำน้อยและครูมยุรี  บุญเพ็ง 
7 แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

นักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 
พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูนุสรา คำน้อยและครูมยุรี  บุญเพ็ง 

8 กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนและ 
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 ครูนุสรา คำน้อยและครูมยุรี  บุญเพ็ง 

9 วันมอบทุนการศึกษา 11 ส.ค. 64 ครูนุสรา คำน้อยและครูมยุรี  บุญเพ็ง 
10 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประถมศึกษา ม.ค. – มี.ค. 65 ครูนุสรา คำน้อยและครูมยุรี  บุญเพ็ง 

  
 
 
 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11 ติดตามนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา มี.ค. 65 ครูนุสรา  คำน้อย 
12 สรุปผลและรายงาน มี.ค. 65 ครูนุสรา  คำน้อย 

 
 

5. งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  5,000.00  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้     
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1.  สำรวจข้อมูลนักเรียน  คัดกรอง
นักเรียน รวบรวมและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

500.00   500.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

2.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
เรียนรวม 

500.00   500.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

3.  จัดทำแผน IEP      
4.  ส่งต่อนักเรียนเรียนรวม      
5.  จัดหาส่ือและจัดทำส่ือการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักเรียนท้ัง
นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม 

1,500.00   1,500.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

6.  บริการให้คำปรึกษา      
7.  แนะแนวการศึกษาต่อและ 
อาชีพนักเรียนช้ัน ม.1-3และม.4-6 

1,000.00   1,000.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

8.  กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน
และส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 
  

 
เงินอุดหนุนรายหัว 

9. วันมอบทุนการศึกษา 1,000.00   1,000.00 เงินอุดหนุนรายหัว 
10. แนะแนวการศึกษาต่อ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

500.00   500.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

11. ติดตามนักเรียนท่ี 
สำเร็จการศึกษา 

     

12. สรุปผลและรายงาน      

รวมทั้งสิ้น 5,000.00     5,000.00    
 
 



6 .  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทันต่อ 
การเปล่ียนแปลงและการเลือกบริโภคข่าวสาร 

สำรวจข้อมูล แบบสำรวจข้อมูล 

2. นักเรียนรู้จักการวางแผนการศึกษา  มี
ความรู้  ทักษะพื้นฐานอาชีพ  มีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต 

สำรวจข้อมูล แบบสำรวจข้อมูล 

3. นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและด้านอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาให้มี 
วุฒิภาวะเหมาะสมกับวัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

สำรวจข้อมูล 
สอบถาม 
ทดสอบ 

แบบสำรวจข้อมูล 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
……………………………………  

 
 

(นางสาวนุสรา คำน้อย) 

 
 
       ……………….……………………………… 
 

           (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
    ……………….…………………… 
 

      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 



โครงการ : พัฒนางานแนะแนวและการศึกษาสงเคราะห ์
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี  1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 หมึกปริ้น Epson สีดำและสี 2 ชุด 900.00 1,800.00  
2 ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 20.00 120.00  
3 สีไม้ 2 หัว 24 สี 3 กล่อง 60.00 180.00  
4 สีเมจิก 12 สี 5 กล่อง 30.00 150.00  
5 แนะแนวการศึกษาต่อและ 

อาชีพนักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 
     

 
500.00 

 
 

6 วันมอบทุน   1,000.00  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750.00  

 
 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 กาวแท่ง 1 แท่ง 30.00 30.00  
2 ดินสอดำ 5 แท่ง 4.00 20.00  
3 เทปกาว 2 หน้าบาง 1 ม้วน 100.00 100.00  
4 กระดาษการ์ดสี 1 ห่อ 100.00 100.00  
5 แนะแนวการศึกษาต่อและ 

อาชีพนักเรียนช้ัน ม.1-3 และ ม.4-6 
     

 
500.00 

 
 

6 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียน
ประถมศึกษา 

     
 

500.00 
 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,250.00  
 
 
 


