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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562   

 
 

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
 
1.    กลุ่มบริหารงาน    กลุ่มอ ำนวยกำร   กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
     กลุ่มบริหำรงบประมำณ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
     กลุ่มบริหำรทั่วไป 

2.    กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน:    

3.    โครงการ  บริษัทสร้างการดี บล็อกปูพื้น 6 เหลี่ยม  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 

4.    สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้ำน    ผู้เรียน     ครู    ผู้บริหำร/กำรจัดกำร   ชุมชน     

5.    สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่   1     การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ) 

6.    ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง    ใหม่ 

7.    ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ  ประกอบด้วยกิจกรรม 
       1. บล็อกปูพื้น 6 เหลี่ยม  ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

8.    ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำยเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้ำย 

9.   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น  4000 บำท         

10.   สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ     

11.   วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

    1.  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
    2   เพ่ือให้มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
    3   เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
    4   เพ่ือให้มีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 
    5   เพ่ือค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 

12.  เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
 

เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง 
ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ 
 1.ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 24 คน มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 

1.ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 24 คน มี
ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  จ ำนวน 
77  คน มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม บริษัทสร้ำง
กำรดี 

 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  จ ำนวน 77  
คน มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 
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เป้าหมายที่ระบุในแผนกิจกรรม/โครงการ ผลงานที่ปฏิบัติได้จริง 

ด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพ 

 1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 
80 ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม  บริษัทสร้ำงกำรดี 

1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 80 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม  บริษัทสร้ำงกำรดี 

  2. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อกำร
จัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  2. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อกำรจัด
กิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีร้อยละ 80 ขึ้นไป 

  3. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ 5 
ประกำรของโรงเรียนสุจริต(ทักษะควำมคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ)ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

    3. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ 5 
ประกำรของโรงเรียนสุจริต(ทักษะควำมคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ)ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

4. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค ำนึงถึงประโยชน์ส่วน
ร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค ำนึงถึงประโยชน์ส่วน
ร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

14.  หลักฐานยืนยันความส าเร็จ 

       รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  โครงกำร/กิจกรรม.............................................................................................................. ................... 
  ภำพถ่ำยโครงกำร/กิจกรรม ........................................................................ ......................................... 
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ตอนที่  2  การบริหารโครงการ 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
5 

ดีมาก 
4 
ดี 

3 
ปาน
กลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับ
ปรุง 

1. ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ      
1.1 กิจกรรม/โครงกำรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบำย เป้ำหมำยโรงเรียน  √  

1.2 กิจกรรม/โครงกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ  √    
2. ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม      
2.1 ควำมเหมำะสมของงบประมำณ/วัสดุ อุปกรณ์  √  
2.2 ควำมร่วมมือ/จ ำนวนของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน  √    
3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ      
3.1 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรม  √  
3.2 วิธีกำร/กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนสอดคล้องกับเป้ำหมำย  √    
3.3 กระบวนกำรตรวจสอบและควบคุมควำมเสี่ยง  √    
4. ด้านความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม      
4.1 ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตำมก ำหนด  √  
4.2 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงกำร  √    
4.3 ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้  √    

รวม (ผลรวมทุกช่อง)  40    

           

 การแปลระดับคะแนนจากข้อมูลมาตรประมาณค่า  
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   แสดงว่ำกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  ดีมำก 
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   แสดงว่ำกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   แสดงว่ำกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  ปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.50   แสดงว่ำกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย      0-1.49   แสดงว่ำกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ  ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมินการบริหารโครงการ 
ระดับปริมาณ : ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนมีระดับค่ำเฉลี่ย = ...........4.......... (คะแนนผลรวม 10) 

                                คิดเป็นร้อยละ = ............80......... 
ระดับคุณภาพ 
  ระดับดีมำก      ระดับดี       ระดับปำนกลำง      ระดับพอใช้        ระดับปรับปรุง 
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ตอนที่  3:   ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  

  3.1  ปัญหาและอุปสรรค  
           สถำนที่ในกำรด ำเนินกำรต้องปรับปรุง เพรำะเป็นสถำนที่ที่ดัดแปลงจำกห้องเก็บของเดิม 

  3.2  แนวทางในการแก้ไข 
           หำงบประมำณมำปรับปรุง ซ่อมแซม 

 
 ตอนที่  4   ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม/งาน  ครั้งต่อไป 
            ปรับชั่วโมงเรียนเปน็คำบคู่ 
 
 

                                                           ลงชื่อ   
                                                                 (นำยเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้ำย)  
                                                            หัวหน้ำ/ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม 
                                                                              20/09/2562 
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ภาคผนวก 
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โครงการ                   บริษัทสร้างการดี  โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 
                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 

สนองยุทธศาสตร์ที่ 1     การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ      บล็อกปูพื้น 6 เหลี่ยม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันพบว่ำ เยำวชนไทยมีปัญหำหลำยประกำรที่สะท้อนถึงควำมวิกฤติ อำทิค่ำนิยมเลียนแบบกำร
บริโภคตำมต่ำงชำติ ไม่เห็นคุณค่ำควำมเป็นไทย เกิดควำมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย นักศึกษำมีทัศนคติเปลี่ยนไป 
โดยเฉพำะกำรขำดควำมอดทน ควำมต้องกำรที่อยำกจะรวยเร็ว มีผลกระทบต่อกำรเลือกเรียน ท ำงำนและใช้
ชีวิตอย่ำงฉำบฉวยมำกข้ึน  
           จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น “โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำพุ” ในฐำนะที่เป็นสถำบันกำรศึกษำที่มีหน้ำที่
ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้กับเยำชนของประเทศ จึงได้จัดท ำโครงกำร “บริษัทสร้ำงกำรดี บล็อกปูพ้ืน 6 เหลี่ยม ” 
ขึ้นโดยได้น ำหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) มำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหำ
ดังกล่ำว และมุ่งเน้นสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่รักและภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นชำติไทย  ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งมั่นอยู่ในควำมซื่อสัตย์เป็นคนดีและมี
คุณค่ำต่อสังคมและประเทศชำติสืบต่อไป 
                                                                                                        

วัตถุประสงค์ 

    1.  เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
    2   เพ่ือให้มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
    3   เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
    4   เพ่ือให้มีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 
    5   เพ่ือค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 

เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

1. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจ ำนวน 24 คน มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  จ ำนวน 77  คน มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 

ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 80 ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม  บริษัทสร้ำงกำรดี 

2. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อกำรจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดีร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต(ทักษะควำมคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ)ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4. นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมปฏิบัติกำร  บริษัทสร้ำงกำรดี 5  สิงหำคม 2561 นำยเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้ำย 

2 พิจำรณำคัดเลือกโครงกำร  บริษัทสร้ำงกำรดี 10  สิงหำคม 2561 นำยเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้ำย 

3 ด ำเนินกิจกรรม  บริษัทสร้ำงกำรดี ตุลำคม2561 

-กันยำยน 2562 

นำยเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้ำย 

4 กำรนิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม 20 กันยำยน 2562 นำยวิเศษ  ศรเพชร 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

      ระยะเวลำ   ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 

      สถำนที่       โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำพุ 

งบประมาณ 2,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม เงินงบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำพัสดุ รวม 

1 ประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียน - - - - 

2 คัดเลือกโครงกำร บริษัทสร้ำงกำรดี - - - - 

3 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกด ำเนินกำรกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำร
ดี 

- - 4,000 4,000 

4 สรุปและเขียนรำยงำน - - - - 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 

1.ร้อยละของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 มีส่วนร่วมในกำรจัด
กิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 

 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

1. ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้และควำม

 

ร้อยละ 80 
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เข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรม  บริษัทสร้ำงกำรดี 

2. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อกำรจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 80            

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต(ทักษะ
ควำมคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธรณะ) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวไป 

 

 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
2 นักเรียนมีทักษะกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี 
4 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรียนสุจริต 
5 นักเรียนค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัว 

 

               ผู้เสนอโครงกำร                                                  ผู้อนุมัติโครงกำร 

            
         (นำยเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้ำย)                                      (นำยวิเศษ  ศรเพชร) 

           ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำพุ 
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ภาพกิจกรรม 
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