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ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1.6.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 96.4 

ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพ 
  ข้อที่ 1.1.6.6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 91.3 

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาท่ีนักเรียนสนใจ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถทักษะและ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานแนะแนว 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครทูิพย์สุดา โกยวาณิชย์ และคณะ 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะ จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมี
จิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิดการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้
เทคโนโลยีและเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค ์

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก  เข้าใจ  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตและสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

3. เป้าหมาย  
 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 96 ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพ 
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 91 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่นักเรียน
สนใจ 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมแนะแนว 
2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 
 

 
ตุลาคม 2564 

 
 

ตุลาคม 2564 

 
ครูทิพย์สุดาและคณะ 

 
 

ครูทิพย์สุดาและคณะ 

โครงการล าดับที่ 52   รหัสโครงการ วช 1.12.1 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น DO 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามภาระงานแนะแนว ดังต่อไปนี้ 
    2.1 กิจกรรมงานส านักงาน 
    2.2 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 
    2.3 กิจกรรมคนดีศรี สปน. 
    2.4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
    2.5 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 
    2.6 กิจกรรมประชาสัมพนัธห์ลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อ 

มิถุนายน 2564 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ 

ก.พ.-มี.ค.65 
ตลอดปีงบประมาณ 
ตลอดปีงบประมาณ 

ก.พ.-มี.ค.65 

ครูทิพย์สุดาและคณะ 
 

ครูทิพย์สุดาและคณะ 
ครูจิรพลและคณะ 

ครูสุชาดา และคณะ 
ครูสุชาดา และคณะ 
ครูทิพย์สุดาและคณะ 
ครูทิพย์สุดาและคณะ 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นราย

กิจกรรม 
ครูทิพย์สุดาและคณะ 

ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ก าหนด เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
เมื่อเสร็จสิ้นราย

กิจกรรม ครูทิพย์สุดาและคณะ 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 130,828.44 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมงานส านักงาน 19,994 เงินอุดหนุน 
2 กิจกรรม งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) 25,761.59 เงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

กองทุน (กยศ.) 
3 กิจกรรมคนดีศรี สปน. 11,854 เงินบริจาคงานปัจฉิมนิเทศ 

  
4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
- ดอกเบี้ยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  
- เงินทุนการศึกษารายปี  
-รายได้ดอกเบี้ยนอกงบประมาณ 

   
23,876.87 
37,713.11 
9,421.08 

 
1. ดอกเบี้ยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  
2. เงินทุนการศึกษารายปี  
3.รายได้ดอกเบี้ยนอกงบประมาณ 

5 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 1,200 เงินอุดหนุน 
6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนว 1,000 เงินอุดหนุน 

รวม (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  130,828.44  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานส านักงาน 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1   เหล็กหนีบกระดาษสีด า เบอร์ 108   4 60 240 
2   เหล็กหนีบกระดาษสีด า เบอร์ 109   4 48 192 
4   เหล็กหนีบกระดาษสีด า เบอร์ 111   4 25 100 
5   สก๊อตเทปใส 1 นิ้ว  2 40 80 
6   หมึกเติมแท้ cannon G2010 1ชุด 4 สี 1 285 285 
7   หมึกเติมสีด าแท้ Brother DCP 100   2 150 300 
8   กระดาษโฟโต้ 180 แกรม   3 300 900 
9   ไส้แฟ้ม A4 ตราช้างอย่างดี (20 ซอง)   6 35 210 
10   แฟ้มสันหนา ตราม้า 2นิ้ว    5 80 400 
11   กระดาษโพสอิท 3*4นิ้ว  3M 2 55 110 
12   เหยื่อกาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว   4 30 120 
13  ซองจดหมายสีขาว เบอร์ 9 พิมพ์ครุฑ ขนาด

มาตรฐาน 10.8x23 ซม. 500/กล่อง  
1     350 350 

14 ปากกาลูกลื่น ตราม้า H-05 0.5 มม. สีน้ าเงิน 
(กล่อง 50 ด้าม)  30 กล่อง    

30    195 5,800 

15 กระดานแม่เหล็กแบบมีล้อ90*150 1   3,890 3,890 
16 ตู้ใส่เอกสาร บานเลื่อนผสม 3 ฟุต รุ่น LKAS-301 

–ขนาดกว้าง 91.5 ลึก45.7 สูง 183 ซม. 
1  5,790 

17 ปลั๊กสามตา รางปลั๊กไฟ 4 ช่อง 5สวิต 2 usb 
2300วัตต์  รองรับกระแสไฟ10 แอมแปร์  สาย5 
เมตร  ยี่ห้อ ELECKTA 

2 579 1,158 

18 น้ ายาลบค าผิด 7มล.ลิควิดเปเปอร์NP-10 1      69 69 
   รวม       19,994 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย

1 22,600      22,600 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 
หน่วย  
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 
768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง  
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) และ Bluetooth  

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกองทุน (กยศ.)  3,761.59 3,761.59 
                 รวม 25,761.59 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคนดีศรี สปน.  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1   ของขวัญและช่อดอกไม้ 4 ชุด       700 4 2,800 
2   ด้ายข้อมือ เส้นละ 5 บาท จ านวน 250 เส้น  250 5 1,250 
3   ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ มื้อละ 30 บาท  250 30 7,500 
4  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   308 
 รวม   11,854 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 มอบทุน ดอกเบี้ยเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์    23,876.87 
2 มอบทุน เงินทุนการศึกษารายปี    37,713.11 
3 มอบทุน เงินรายได้ดอกเบี้ยเงินนอกงบประมาณ   9,421.08 
                  รวม   71,010.19 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าจ้างวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท  2     600 1,200 
                  รวม   1,200 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1  ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1 1,000 1,000 
                รวม   1,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษา
ต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถและ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความ 

ศึกษาเอกสารรายการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ส ารวจ
ข้อมูลสอบถาม จากครูและ
นักเรียน 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 
แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง จะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
  1. นักเรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยนักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงาน หรือการท างาน (มาตรฐาน 1 ข้อ 6.5, 6.6)  
  2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ (มาตรฐานที่ 1.3) 

   2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม   
   2.2 สามารถยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  

 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
        (  นายอ านาจ  สุขห่อ ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 


