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โครงการ โครงการพัฒนางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง   
แผนงาน  วิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12  
                             ประการ  
   รักความเป็นไทยและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
                             ประมุข 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนรักษาสุขภาพมีภาวะผู้น า 
   และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และ 
                             นันทนาการ 
สนองมาตรฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 5)  มีคุณลักษณะในการประหยัดอดออม 
 6) สืบสานวัฒนธรรมและศิลปล้านนา 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ นางวรัชยา  หงษ์สุดตา 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สู่การปฏิบัติ การที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ประเด็นการ
พิจารณา ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้าน
การเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นงานแนะแนวโรงเรี ยน
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เชียงม่วนวิทยาคมจึงจัดท าโครงการพัฒนางานแนะแนวสู่มาตรฐานงานแนะแนวขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การปฏิรูปการเรียนรู้มากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่างข้างต้น งานแนะแนว  จึงขอด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนา
งานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง  ปีการศึกษา 2565 ขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้งานแนะแนวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานงานแนะแนว  

2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
           1. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานแนะแนว  
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          งานแนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการแนะแนวและสามารถบริการ
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรมทีด่ าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมเพ่ือศึกษาและพิจารณา
จุดเด่นและจุดควรพัฒนา งานแนะ
แนว ตามมาตาฐานงานแนะแนว  
พ.ศ.2551  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. 2565 0 นางกัญญา  วงศ์ใหญ่ 
และ นางวรัชยา  
 หงษ์สุดตา 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

2. ท าโครงการพัฒนางานแนะ
แนว/วางแผนงานจัดบริการแนะ
แนว 5 บริการและกิจกรรมแนะ
แนว 1 คาบ/สัปดาห์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค.2565 – 
มี.ค. 2566 

3,000 นางกัญญา วงศ์ใหญ่  
และนางวรัชยา  
หงษ์สุดตา 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

พ.ค. 2565 
– มี.ค. 
2566 

2,000 นางกัญญา วงศ์ใหญ่  
และนางวรัชยา  
หงษ์สุดตา 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 
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กิจกรรมทีด่ าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มี.ค. 2566 0 นางกัญญา วงศ์ใหญ่ 
และนางวรัชยา  
หงษ์สุดตา 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
    

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มี.ค. 2566 0 นางกัญญา วงศ์ใหญ่ 
และนางวรัชยา  
หงษ์สุดตา 

โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน   5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
 แหล่งงบประมาณ (   ) สพฐ. จัดสรร จ านวน  ..................... บาท 
    (   ) สพม.พย จัดสรร จ านวน  .....................บาท  
    ()  โรงเรียนจัดสรร จ านวน   5,000    บาท  

(   ) หน่วยงานอื่นๆ จ านวน  .....................บาท 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

        1 หมึกปริ้น EPSON  L220 สีด า 4 กล่อง 290 870  
2 หมึกปริ้น EPSON  L220 สีแดง 2 กล่อง 290 580  
3 หมึกปริ้น EPSON  L220 สีเหลือง 2 กล่อง 290 580  
4 หมึกปริ้น EPSON  L220 สีน้ าเงิน 2 กล่อง 290 580  
5 กระดาษปกรายงาน 3 รีม 150 450  
6 กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ 4 ขวด 35 140  
7 ผ้ากาวแลคซีน 1.5 นิ้ว 4 ม้วน 40 160  
8 กาว 2 หน้า (บาง) 1/2 นิ้ว 5 ม้วน 20 100  
9 ลวดเย็บกระดาษแม๊กซ์ เบอร์ 10 2 โหล 120 240  
10 แฟ้มห่วง 1 นิ้ว ตราช้าง 6 แฟ้ม 50 300  
11 ค่าของที่ระลึกวิทยากร อาหารว่าง 1 กิจกรรม 1000 1,000  

รวมทั้งสิ้น  (ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
     งานแนะแนวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้ม
เข็งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
     งานแนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการแนะแนวและสามารถบริการ
ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
สังเกต /สอบถาม 

 
 
 

ประเมินผลตามมาตรฐาน
งานแนะแนว ปี พ.ศ. 2551 
ตามตัวชี้วัด 

  
แบบส ารวจ  
 
 
 
แบบประเมิน
มาตรฐานงานแนะ
แนว ปี พ. 2551 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   งานแนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการแนะแนวและสามารถบริการ

ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

     ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
     (นางวรัชยา  หงษ์สุดตา) 
        เจ้าหน้าทีง่านแนะแนว 

 
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางกัญญา   วงศ์ใหญ่) 
                                 หัวหน้างานแนะแนว 
                                                          
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  
 
 
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                     (นางวินนา  เทพค า) 
                            หัวหน้ากลุม่บริหารงานอ านวยการ 
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             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 


