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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
แบบเขียนโครงการ / กิจกรรม  

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนางานแนะแนวและการศึกษาสงเคราะห์ 
2. กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อท่ี 1 และ 4 
3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพ มาตรฐานที่  1  ประเด็นที่ 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.4 , 1.1.5 , 1.1.6 , 
                                                                       1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4    
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
5. ผู้รับผิดชอบ         นางสาวนุสรา  คำน้อย 
6. ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ           1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
8. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 และแก้ปัญหา  
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
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 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
  กลุ่มเป้าหมาย  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

9. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

10. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  
 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใชร้ะบบเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
    ทรงเป็นประมุข 
 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
 จัดระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

11. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  
 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
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 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

       อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

12. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  
 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้เรียนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

              อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

13. ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  
 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
 กิจกรรมสนับสนุน 

14. หลักการและเหตุผล 
          การศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  มีการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ   
สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องมกีารปรับตวั  ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการเรียนรู้  วิธกีารสอนของครูผู้สอน  เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์และการรองรับโลกในอนาคต  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์นั้นมีความสำคัญทุกยคุทุกสมัย งาน  
แนะแนวให้ความสำคัญและตระหนักถึงการมีสว่นร่วมในการพัฒนานักเรียนทั้งนักเรียนปกติ  นักเรยีนที่บกพร่อง
ทางรา่งกายและดา้นอื่น ๆ  ให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง  โดยการจัดหาทนุการศึกษาให้แก่นกัเรียนที่มีความ
ประพฤติดี  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศกึษา  มีจติอาสาและทุนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  พร้อมทั้งชว่ยเหลือให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคข่าวสาร  รูจ้กัตัดสินใจในการศึกษาและอาชีพ  รูจ้ัก
แก้ไขปัญหา  สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการดำรงชีวติได้อยา่งเหมาะสมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข   
15. วัตถุประสงค์ 
          15.1  เพื่อให้นักเรียนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร  เรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการเลือกบริโภคข่าวสาร 
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  15.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการศึกษา  มีความรู้  มีทักษะพื้นฐานอาชพี  มีเจตคติที่ดตี่อ
อาชีพสจุริต 
      15.3  เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมที่มีความบกพร่องทางรา่งกายและดา้นอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาให้มีวฒุิภาวะ
เหมาะสมกับวัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข 
 15.4  เพื่อมอบทุนการศกึษาให้แก่นักเรียนที่ได้รบัทุนความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชั้น ม.4-6  ที่มี 
ผลการเรียนไม่ตำ่กว่า 3.00  ทุกภาคเรียน 

16. เป้าหมาย 

         -  เชิงปริมาณ 
               1. จัดบรรยากาศในห้องเรียน  มีสื่อการจดักิจกรรมแนะแนว  ได้แก ่ หนังสือ  แบบทดสอบ   
แบบสำรวจ  ป้ายนิเทศ  แผ่นพับแนะนำสถานศึกษาต่าง ๆ  และอุปกรณท์ี่ฝึกเพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนรวม   
ร้อยละ 100 

    2.  นักเรียนรู้จกัการดูแลตนเองและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ร้อยละ 90 
    3.  สนับสนุนนักเรียนสร้างงานและรายไดร้ะหว่างเรียน  อย่างน้อย 50 คน 
    4.  นักเรียนที่ขาดแคลนด้อยโอกาสหรือมคีวามสามารถพิเศษไดร้ับการสนับสนุนทุนการศึกษา อย่าง

น้อยร้อยละ 80 
    5.  นักเรียนที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  ร้อยละ 100 

              6.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ของโรงเรียนที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  ปีการศึกษา 2565  และเรียงคะแนนมากไปหาน้อย  จำนวน 10 คนเข้ารับทุน 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
          -  เชิงคุณภาพ 

    1.  ห้องแนะแนวมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีข้อมูลข่าวสารทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
              2.  นักเรียนที่เรียนดี  นักเรียนที่ขาดแคลน  ด้อยโอกาส   มีความประพฤตดิี  นกัเรียนเรียนรวม  ได้รับ
สนับสนุนทุนการศึกษา 
              3.  นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลตนเอง  ช่วยเหลือบิดามารดา  ช่วยเหลือสังคมตามบทบาทหน้าที่  มี
คุณธรรมและจริยธรรม   
    4.  นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขในการเรยีน 
    5.  นักเรียนรู้จักการวางแผนการศึกษา  มีความรู้  มทีักษะพื้นฐานอาชพี  มีเจตคติทีด่ีต่ออาชพีสุจริต 
                          6.  นักเรียนทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ  ผลการเรียนเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า  3.00   กรณีที่ม ี
ผลการเรียนตำ่กว่าเกณฑ์ที่กำหนดจะขาดคุณสมบัติรับทุน  
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17. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจง  วางแผนการดำเนินงาน พ.ค. 65 นางสาวนุสรา คำน้อย 
2 สำรวจข้อมูลนักเรียน  คดักรองนักเรียน 

รวบรวมและจดัทำข้อมูลสารสนเทศ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66  นางสาวนุสรา คำน้อย   
นางมยุรี  บุญเพ็งและ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
   นางสาวสุภาวด ี ทองฟัก 
3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม พ.ค. 65 นางมยุรี  บุญเพ็งและ 

นางสาวสุภาวด ี ทองฟัก 
4 จัดทำแผน IEP 16 มิ.ย.– 30 มิ.ย. 65 นางมยุรี  บุญเพ็งและ 

นางสาวสุภาวด ี ทองฟัก 
5 ส่งต่อนักเรียนเรียนรวม พ.ค. 65 นางมยุรี  บุญเพ็ง 
6 จัดหาสื่อและจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนานักเรียนทั้งนักเรียนปกติและนักเรียน
เรียนรวม 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวนุสรา คำน้อย   
นางมยุรี  บุญเพ็งและ 

นางสาวสุภาวด ี ทองฟัก 
7 บริการให้คำปรึกษา พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวนุสรา คำน้อยและ   

นางมยุรี  บุญเพ็ง 
8 แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 

นักเรียนชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 
พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวนุสรา คำน้อยและ   

นางมยุรี  บุญเพ็ง 
9 กิจกรรมหารายไดร้ะหว่างเรียนและ 

ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
พ.ค. 65 – มี.ค. 66 นางสาวนุสรา คำน้อยและ   

นางมยุรี  บุญเพ็ง 
10 รับสมัครนักเรียนทุนความเป็นเลิศ 

ทางวิชาการ 

 ก.ค. 65 นางสาวนุสรา คำน้อย 

11 พิจารณาคดัเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ  
ตามวตัถุประสงค์ของทุนความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 

ก.ค. 65 
 

นางสาวนุสรา คำน้อยและ
คณะกรรมการพิจารณาทุน 

12 พิธีมอบทุนการศึกษาและมอบทุนความ 
เป็นเลิศทางวิชาการ ภาคเรียนที่ 1   

ส.ค. 65 นางสาวนุสรา คำน้อยและ
คณะกรรมการจ่ายเงินทนุการศึกษา 

13 มอบทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 2   

ธ.ค. 65 นางสาวนุสรา คำน้อยและ
คณะกรรมการจ่ายเงินทนุการศึกษา 
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14 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประถมศึกษา ม.ค. – มี.ค. 66 นางสาวนุสรา คำน้อยและ 
นางมยุรี  บุญเพ็ง 

15 ติดตามนักเรียนที่สำเรจ็การศกึษา มี.ค. 66 ครูนุสรา  คำน้อย 
16 สรุปผลและรายงาน มี.ค. 66 ครูนุสรา  คำน้อย 

 
 

18. งบประมาณ 
      ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  50,000.00  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใชจ้่ายดังนี้  
  

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. ประชุมชี้แจง  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

     

2.  สำรวจข้อมูลนักเรียน  คัดกรอง
นักเรียน รวบรวมและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

2,000.00   2,000.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

3.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
เรียนรวม 

 
  

  

4.  จดัทำแผน IEP      
5.  ส่งตอ่นักเรียนเรียนรวม      
6.  จดัหาสื่อและจัดทำสือ่การเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักเรยีนทั้ง
นักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม 

1,000.00   1,000.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

7.  บริการให้คำปรึกษา      
8.  แนะแนวการศึกษาตอ่และ 
อาชีพนักเรียนชั้น ม.1-3และม.4-6 

500.00   500.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

9.  กจิกรรมหารายไดร้ะหว่างเรียน
และส่งเสริมทักษะอาชีพ 

     

10. รับสมัครนักเรียนทุนความเป็น 
เลิศทางวิชาการ 

     

11. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มี      
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กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

คุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของทุน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
12. พธิีมอบทุนการศกึษา 
และมอบทุนความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ  ภาคเรียนที่ 1   

23,500.00  22,500.00 1,000.00 เงินอุดหนุนรายหัว 
และเงินดอกเบ้ียจาก

กองทุนโรงเรียน  
13.  มอบทุนความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ ภาคเรียนที ่2   

  22,500.00  เงินดอกเบ้ียจาก   
กองทุนโรงเรียน 

14. แนะแนวการศึกษาตอ่ 
โรงเรียนประถมศึกษา 

500.00   500.00 เงินอุดหนุนรายหัว 

15. ตดิตามนักเรียนทีส่ำเร็จ
การศกึษา 

     

16. สรุปผลและรายงาน      

รวมทั้งสิ้น 50,000.00    45,000.00 5,000.00    
 

19. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงและการเลือกบริโภคข่าวสาร 

สำรวจข้อมูล แบบสำรวจข้อมูล 

2. นักเรียนรู้จักการวางแผนการศึกษา  มี
ความรู ้ มทีักษะพื้นฐานอาชีพ  มีเจตคติทีด่ีต่อ
อาชีพสจุริต 

สำรวจข้อมูล แบบสำรวจข้อมูล 

3. นักเรียนเรียนรวมที่มคีวามบกพร่องทาง
ร่างกายและด้านอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาให้มี 
วุฒิภาวะเหมาะสมกับวัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

สำรวจข้อมูล 
สอบถาม 
ทดสอบ 

แบบสำรวจข้อมูล 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

4. ผลการเรียนของนักเรียนทุนความเป็นเลิศ
ทางวิชาการแต่ละภาคเรยีน 

สำรวจข้อมูล ผลการเรียนจากงาน 
ทะเบียนวัดผล 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
…………………….…………… 

 

(นางสาวนุสรา คำน้อย) 

 
 
        ……………….……………………………… 
 

            (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
 …………………….……….……………… 
 

      (นายสุนทร  พริกจำรูญ) 
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23,500.00 

 
โครงการ : พัฒนางานแนะแนวและการศึกษาสงเคราะห์ 

 
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ปีการศึกษา 2565 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหต ุ

1 หมกึเติม Epson สีดำและสี 2 ชุด 1,000.00 2,000.00  
2 อุปกรณ์ผลิตสื่อนักเรียนเรียนรวมและ

นักเรียนปกติ 

  
1,000.00  

3 แนะแนวการศึกษาต่อและ 
อาชีพนักเรียนชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 

      500.00 
 

 

4 พิธีมอบทุนการศึกษา 
และมอบทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 1 

     

  

 

5 มอบทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ภาคเรียนที่ 2   

 
 

22,500.00 
 

 

6 แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียน
ประถมศึกษา 

  500.00  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00  
 
 
 
 

 
 


