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โครงการ                 พัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณธรรม

จริยธรรมมีจิต 
อาสาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม
คุณภาพการ 

                                                       เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน        มาตรฐานที ่1/1.1/6  มาตรฐานที ่3/3.2,3.3,3.5  
ลักษณะของโครงการ                            โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                             งานแนะแนวศึกษาต่อ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ               ปีการศึกษา 2564 
   ******************************************************************************************** 
1.หลักการและเหตุผล 
           ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดี และ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สามารถเรียนความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมี
ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเพ่ือ
ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนางานตามหลักสูตรและมีความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้  งานแนะแนวใน
โรงเรียนจึงมีความสำคัญที่จะต้องทำควบคู่ไปการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพของ
ตนเอง รู้จักความชอบและความถนัดของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริม ให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับ
ความสุข รู้จักการพึ่งตนเอง การแก้ไขปัญหา การพัฒนาตนโดยใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดความสำเร็จตาม
ศักยภาพของตนเอง และนำพาตนเองไปสู่เส้นทางชีวิตที่เหมาะสม ดำรงตนอย่างมีคุณค่า เป็นประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงทั้งเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโรงเรียนดงหลวงวิทยา จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนดงหลวงวิทยาขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ 
2.2  เพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนว เช่น การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ แก่ผู้มี

ส่วน 
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

2.3 . เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความคิด  

รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
 



 104 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาของโรงเรียนดงหลวง
วิทยา 
     1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 (1). นักเรียนทุกคนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือ
ประกอบอาชีพ  
 (2). นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 
      2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             (1). โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการแก่นักเรียน ร้อย
ละ 88 

   (2).  นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพ ร้อยละ 88 
นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาร้อยละ 88 

3). สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
3.2 กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    (1). นักเรียนชั้น ม. 6 จำนวน 113 คน ได้เตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพ   
    (2). นักเรียน ม.6 จำนวน 113 คน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงสำหรับ
นักเรียนในระดับชั้น ม.6  

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         (1). นักเรียน ม.6 ได้ฝึกประสบการณ์การทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริง เพื่อให้เกิดความพร้อม
ในการ 

เข้าเรียนหรือทำงานเมื่อเรียนจบ ร้อยละ 85 
         (2). นักเรียน ม.6 มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงผลงานของตัวเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในยื่นเข้า 

มหาวิทยาลัยหรือในระดับที่สูงขึ้น และการมีงานทำเม่ือเรียนจบ ร้อยละ 85 
3). สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 

3.3 กิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงขึ้น 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    (1). นักเรียน ม. 3 จำนวน 136 คนและ ม.6 จำนวน 113 คนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ร้อยละ 88 
    (2). นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น 
           2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

(1). นักเรียน ม. 3 และ ม.6 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนต่อสาย
สามัญ สาย 
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อาชีพ หรือการประกอบอาชีพ ร้อยละ 88 
(2) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 88 

3).สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1 วิเคราะห์ปัญหาการจัด
กิจกรรมในปีที่ผ่านมา 
1.2 วางแผนปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรม 

 
1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
3. ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 

. 

 
งานแนะแนวศึกษาต่อ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ประชุมวางแผน/แต่งตั้ง
คณะทำงาน 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางาน
แนะแนวศึกษาโรงเรียนดง
หลวงวิทยา 
2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์
เสมือนจริงสำหรับนักเรียนใน
ระดับชั้น ม.6 
3.กิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียน
ระดับสูงขึ้น  

 
1. ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตาม
กิจกรรมที่กำหนด 
 

 
พ.ค – มิ.ย 
2564 
 
พ.ค – มิ.ย 
2564 
 
 
ธ.ค. 2564 
 
 
ก.ค. 2564 
ม.ค. 2565 

 
 
 
 

5,000 
 
 

 
5,000 

 
 

10,000 
 

 
นางผกามาศ   ช่างถม        
น.ส อุบลรตัน์  วงศ์กระโซ่     
นางนันทิดา  อนันทวรรณ 
น.ส ปัทมาภรณ์  ยังแสนภู     

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1. ติดตามก่อนการดำเนิน
กิจกรรมในความพร้อม
ด้านต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนิน 

ก.ค - ส.ค 
2564  

 
พ.ย - ธ.ค    

2564 
 
 

มี.ค 2565 

  นางผกามาศ   ช่างถม        
น.ส อุบลรตัน์  วงศ์กระโซ่     
นางนันทิดา  อนันทวรรณ 
น.ส ปัทมาภรณ์  ยังแสนภู     
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
   3. ติดตามหลังการดำเนิน

กิจกรรม แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1 ประเมินสรุปการจัด
กิจกรรม 
4.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม 
4.3 รายงานผลการจัด

กิจกรรม 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดเตรียม
ข้อมูลผลของการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม CIPP 
Model สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนวทางการ
พัฒนา 
3. รายงานผลเป็นเอกสาร
เสนอผู้บริหารทราบ 
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

มี.ค. 2565  นางผกามาศ ช่างถม        
น.ส.อุบลรัตน์ วงศ์กระโซ่     
นางนันทิดา อนันทวรรณ 
น.ส ปัทมาภรณ์  ยังแสนภู     

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ 20,000 บาท  
 1. กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
  งบประมาณ 5,000 บาท  รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. จัดซื้อ/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การพัฒนางานแนะ
แนวศึกษาต่อ
โรงเรียนดงหลวง
วิทยา 

1.ลำโพงเคลื่อนที่พร้อม
ไมค์โครโฟน 

1 ชุด 2,000 2,000 [/] เงินอุดหนุน 5,000 

2.ไวนิลแบบโฟมความรู้
เกี่ยวกับคนเก่ง ดว. 

10 แผ่น 300 3,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 งบประมาณ 5,000 บาท 
 รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ 
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
พัฒนางานจัดกิจกรรม
ทดสอบสัมภาษณ์  

1.กระดาษถ่าย
เอกสาร 

10 รีม 130 1,300 [/] เงินอุดหนุน 1,500 
 

2,0 
  

2.อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับ 

40 ชุด 50 2,000 

 
 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

เสมือนจริงสำหรับ
นักเรียนใน
ระดับชั้น ม.6 

วิทยากรในวันทดสอบ
สัมภาษณ์ 

   [/] เงินอุดหนุน  

3.กระดาษทำเกียรติบัตร 4 รีม 110 440 600 
 

4.หมึกปรื๊นท์คละสี 1 ชุด 1,000 1,000 1,000 

5. ถ่านขนาด AA 1 ชุด 260 260  

รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
 
3. กิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงข้ึน  งบประมาณ 10,000  บาท 

รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 

รายการ   
วัสดุ / อุปกรณ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
รวม 

แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

 1.เอกสารรูปเล่มการจัด
กิจกรรมค่ายสานฝัน 

100 ชุด 20 2,000 [/] เงินอุดหนุน 2,000 
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2.ค่าวิทยากรภายนอกใน
การจัดค่าย 

2 4,000 8,000  8,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 

 
6.การวัดประเมินผล 
1.กิจกรรมจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / 
เอกสารอ้างอิง 

1). นักเรียนได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพ 
ร้อยละ 70 
2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อที่
โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 80 
3). โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริการแก่นักเรียน  ร้อยละ 88 
4). นักเรียน ม.3 เมื่อจบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อ
ในสายสามัญหรือสายอาชีพ ส่วนนักเรียน ม.6 เมื่อ
จบการศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ร้อยละ 88 

- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียนเกี่ยวกับการแนะ
แนวศึกษาต่อ 
- .แบบประเมินความพึงพอใจ
เกีย่วกับได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ 
หรือประกอบอาชีพ 
-. สำรวจนักเรียน ม.3 เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว เข้าศึกษาต่อใน
สายสามัญหรือสายอาชีพ และ
นักเรียน ม.6 เมื่อจบการศึกษา
แล้ว เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

- แบบสำรวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลา
การเข้าร่วมกิจกรรม 
- รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ที่ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

 

 
2. กิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์เสมือนจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / 
เอกสารอ้างอิง 
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1). นักเรียนชั้น ม. 6 ได้เตรียมความพร้อมการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 85 
2). นักเรียน ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสัมภาษณ์
เสมือนจริงสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.6  
3). นักเรียน ม.6 ได้ฝึกประสบการณ์การทดสอบ
สัมภาษณ์เสมือนจริง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ
เข้าเรียนหรือทำงานเมื่อเรียนจบ ร้อยละ 85 
4), นักเรียน ม.6 มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงผลงานของ
ตัวเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
หรือในระดับที่สูงขึ้น และการมีงานทำเมื่อเรียนจบ i
ร้อยละ 85 

-.สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
-.แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
 
 
 

- แบบสำรวจ/การ 
สังเกต/แบบลงเวลา 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
3. กิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / 
เอกสารอ้างอิง 

1. นักเรียน ม. 3 และ ม.6 ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สายอาชีพ หรือ
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 88 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเรียนที่โรงเรียนจัดขึ้น 
3. นักเรียนตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนต่อในระดับที่สูงตามความถนัด ความสนใจหรือ
ประกอบอาชีพ  ร้อยละ 88 

- สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 
- .แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม 

- แบบสำรวจ/การ
สังเกต/แบบลงเวลา
การ 
-  รายงานผลการจัด 
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
ที่ดำเนินการ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนดงหลวงวิทยามีการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

7.2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในระดับต่างๆ  
7.3. บุคลาการทางการศึกษามีความตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านๆ 

ส่งผลให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข  
          7.4 ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังในด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความคิด 
รู้จักการแก้ปัญหา มีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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การอนุมัติโครงการ 
 

 
        ลงชื่อ   ................................... ผู้เสนอโครงการ 

 (นางผกามาศ  ช่างถม) 
ตำแหน่ง ครู 

 
               ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

            ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายเดชา คเณศโยธิน) 

                                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
                                  
 
                                         ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายคนิม  เบญมาตย์) 

                              ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 
 
 

 


