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ช่ือโครงการ                แนะแนว 
แผนงบประมาณ                  สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป�นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ     นางสุธิดา  ศรีโสภา, นางนภาลัย  ไชยบุตร  และคณะ                       
สนองกลยุทธ� สพฐ.             ข�อท่ี  2 
สนองมาตรฐานการศึกษา      ข�อท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 6 
ระยะเวลาดําเนินการ         16  พฤษภาคม  2556  –  31  มีนาคม  2557  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มีจุดมุ<งหมายเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะท่ีสําคัญ  ได�แก<  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคิด  ความสามารถในการแก�ปAญหา  ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช�
เทคโนโลยี  และคุณลักษณะอันพึงประสงคB  ได�แก<  รักชาติ  ศาสนB  กษัตริยB  ซ่ือสัตยBสุจริต  มีวินัย  ใฝEเรียนรู� 
อยู<อย<างพอเพียงมุ<งม่ันในการทํางาน  รักความเป�นไทย  และมีจิตสาธารณะ  ในการนี้  กระทรวงศึกษาธิการได�
ประกาศจุดเน�นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561)  เม่ือวันท่ี  22  ตุลาคม  2553  
เพ่ือให�หน<วยงานท่ีเก่ียวข�องนําไปสู<การปฏิบัติอย<างเป�นรูปธรรม  ในเรื่องทักษะชีวิต  การรู�จักตนเอง  ยอมรับ
ความแตกต<างระหว<างตนเองและผู�อ่ืน มองตนเองและผู�อ่ืนในแง<บวก  จัดการกับอารมณBของตนเองได�เคารพ
สิทธิของตนเองและผู�อ่ืน  รักและเห็นคุณค<าในตนเองและผู�อ่ืน  และภาคภูมิใจ  เชื่อม่ันในตนเองและผู�อ่ืน 

โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  จึงจัดโครงการแนะแนวข้ึน  เพ่ือจัดทําเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม 
แนะแนวตามระดับชั้นเรียน  เป�นแนวทางให�ครูได�พัฒนาผู�เรียนได�ตรงตามเจตนารมณBของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ท่ีมุ<งให�ผู�เรียนเข�าใจ  รัก  เห็นคุณค<าตนเองและผู�อ่ืน  สามารถ
ตัดสินใจแก�ปAญหา  เลือกวางแผนชีวิตการเรียน  อาชีพ  รู�จักการปรับตัว  และอยู<ร<วมกับผู�อ่ืนได�อย<าง
เหมาะสม 
 

2.  จุดประสงค� 
2.1  เพ่ือให�ครูแนะแนวมีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 
2.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  เห็นคุณค<าตนเองและผู�อ่ืน  สามารถตัดสินใจแก�ปAญหา 

เลือกวางแผนการเรียน  อาชีพ  รู�จักปรับตัว  และอยู<ร<วมกับผู�อ่ืนได�อย<างเหมาะสม 
 

3.  เป/าหมาย 
        3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1  ครูแนะแนวทุกคนมีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวตามระดับชั้นเรียน 
    3.1.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  ร�อยละ 90  เห็นคุณค<าตนเองและผู�อ่ืน  สามารถ
ตัดสินใจแก�ปAญหา  เลือกวางแผนการเรียน  อาชีพ  รู�จักปรับตัว  และอยู<ร<วมกับผู�อ่ืนได�อย<างเหมาะสม 
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3.2  เชิงคุณภาพ  
    3.2.1  ครูแนะแนวทุกคน  มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีเหมาะสมตาม
ระดับชั้นเรียนทุกคน 
      3.2.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  ร�อยละ 90  เห็นคุณค<าตนเองและผู�อ่ืน  สามารถ
ตัดสินใจแก�ปAญหา  เลือกวางแผนการเรียน  อาชีพ  รู�จักปรับตัว  และอยู<ร<วมกับผู�อ่ืนได�อย<างเหมาะสมมากข้ึน 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว<างวันท่ี  16   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556  ถึง  
วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ.  2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุB  จังหวัดกาฬสินธุB  มี
ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ชุมชน  และตัวแทนนักเรียน  ร<วมกันหาแนวทางพัฒนา
ผู�เรียนให�รู�จักและเข�าใจตนเอง  และให�ครูผู�สอนมีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชั้นเรียน 

4.2  แต<งต้ังครูรับผิดชอบจัดทําโครงการ  
4.3  จัดทําโครงการแนะแนว  กําหนดวัตถุประสงคB  กิจกรรมให�เหมาะสมสอดคล�องกับผู�เรียนและ

สภาพการเรียนรู� 
4.4  แต<งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5  แต<งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลโครงการ  
4.6  สรุป  ประเมินผล  รายงานโครงการ 

 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  5,000  บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ<ายดังนี้ 

    5.1  เงินอุดหนุนรายหัว     5,000     บาท 
 5.2 เงินสนับสนุนค<าใช�จ<ายจัดการศึกษา     -  บาท 
 5.3 เงินรายได�สถานศึกษา                       -             บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค<าใช�จ<ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ<าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1 จัดทําเอกสารและคู<มือแนะแนวทุกชั้น
เรียนจํานวน  45  เล<ม 

- 5,000 - 16 พฤษภาคม 2556 
– 

31 มีนาคม 2557 

 

รวมท้ังส้ิน - 5,000 - 
(รายละเอียดค<าใช�จ<าย  ถัวจ<ายทุกรายการตามจ<ายจริง) 
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6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ<งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. ครูมีเอกสารการจัดกิจกรรมแนะแนว 
2. นักเรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ และ
อยู<ร<วมกับผู�อ่ืนได� 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบสัมภาษณB 

1. การประเมิน 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การสัมภาษณB 

 

7.  ผลท่ีคาดว;าจะได�รับ 
     7.1  ครูแนะแนวทุกคนมีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวท่ีเหมาะสมตามระดับชั้นเรียน 
     7.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย  ร�อยละ 90  เห็นคุณค<าตนเองและผู�อ่ืน  สามารถตัดสินใจ
แก�ปAญหา  เลือกวางแผนการเรียน  อาชีพ  รู�จักปรับตัว  และอยู<ร<วมกับผู�อ่ืนได�อย<างเหมาะสมมากข้ึน 

........................................................................................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู�เสนอโครงการ    (ลงชื่อ)                            ผู�เสนอโครงการ  
          (นางนภาลัย  ไชยบุตร)                                  (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 

          ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย            ตําแหน<ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
  
 
                                    (ลงชื่อ)                                ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายนคร  ไผ<พูล) 

ตําแหน<ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
 
 
 

                                    (ลงชื่อ)                                ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายพีรพงษB   โลหะมาศ) 
                                   ตําแหน<ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุBพิทยาสัย 
 
 
 
 
 


