
งาน/โครงการ:  โครงการพฒันางานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    

                     รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

                      ประมุข  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนรักษาสุขภาพมีภาวะผู้น า 

        และไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  และนันทนาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิน้สุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางกัญญา  วงศ์ใหญ่   /  นางวรัชยา  หงส์สุดตา 
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้งานแนะแนวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานงานแนะแนว  
  2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับบริการงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. เพ่ือสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานแนะแนว 

 2. นักเรียนทุกคนที่มีปัญหา ได้รับการแนะน า ได้รับค าปรึกษาและสามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องในการ
แก้ปัญหาของตนเองได้            

    เชิงคุณภาพ 
          1. งานแนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการแนะแนวและสามารถ
บริการให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. นักเรียนมีความสุข ทั้งด้านการเรียนและใช้ชีวิตและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. ประชุมเพ่ือศึกษาและพิจารณาจุดเด่นและจุดควรพัฒนา งานแนะแนว 
     ขั้นด าเนินการ (DO) 

 2.. ท าโครงการพัฒนางานแนะแนว/วางแผนงานจัดบริการแนะแนว 5 บริการและกิจกรรมแนะแนว 
1 คาบ/สัปดาห์  
 3. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
     ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 



 
          ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมเพ่ือศึกษาและ
พิจารณาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนา งานแนะแนว  

- พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

ได้ข้อมูลจุดเด่นและจุดควร
พัฒนางานแนะแนว ตามมาตา
ฐานงานแนะแนว พ.ศ.2551 
 
  

2. โครงการพัฒนางานแนะ
แนว/วางแผนงาน
จัดบริการแนะแนว 5 
บริการและกิจกรรมแนะ
แนว 1 คาบ/สัปดาห์ 

- พ.ค.2564 
– มี.ค. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

จัดท าโครงการพัฒนางานแนะ
แนวให้เข้มแข็ง 

3. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  

5,000 พ.ค. 2564 
– มี.ค. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้รับความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
งานอาชีพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจทางเลือก 

4.  ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการประเมิน  

5. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

1. งานแนะแนวได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน
งานแนะแนว 
2. นักเรียนได้รับบริการงานแนะ
แนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  

รวม 5,000 
   

 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้วไม่ได้
ด าเนินการ 

บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

    
 5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานแนะแนว 

ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานแนะแนว ร้อยละ 80  

บรรลุ 

นักเรียนทุกคนที่มีปัญหา ได้รับการแนะน า ได้รับ
ค าปรึกษาและสามารถมีข้อมูลที่ถูกต้องในการ
แก้ปัญหาของตนเองได้ 

นักเรียนทุกคนที่มีปัญหา ได้รับการ
แนะน า ได้รับค าปรึกษาและสามารถมี
ข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาของ
ตนเองได้มากข้ึน 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

งานแนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการแนะแนวและสามารถ
บริการให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานแนะแนวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการแนะ
แนวและสามารถบริการให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

นักเรียนมีความสุข ทั้งด้านการเรียนและใช้ชีวิตและ
ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 
 

นักเรียนมีความสุข ทั้งด้านการเรียนและ
ใช้ชีวิตและได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 
 
 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- -- 
 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรล 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์งาน
แนะแนวไปสู่ชุมชน  
2. การจัดบริการสนเทศยังขาด
ความถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน การ
จัดเก็บไม่เป็นระบบ ขาดการให้
ความส าคัญกับระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลที่มีไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ใน
คอมพิวเตอร์ 

1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน
แนะแนวในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เอกสาร วารสาร การประชุม การ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี  
2. ครูแนะแนวควรได้รับการอบรม
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

- 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


