
  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี              ………. / 2563                   วันท่ี 3๑ เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  25๖๓ 
เรื่อง     การรายงานการดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ   กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล สีมาเพชร,  
    นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ  ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ   

1. เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562  
2. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการเสนอแผนงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ                   

          3.  สำรวจความต้องการสินค้าของผู้ใช้บริการกิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัด                                                                                   
          4.  จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าท่ีจำเป็น 
          5.  จัดเตรียมซื้อตู้และช้ันวางสินค้า  
          6.  ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมาชิกใหม่ 
          7.  ทำบัญชีรายการขายสินค้า แลบัญชีเงินสดในแต่ละวัน 
          8.  รายงานบัญชีเงินสดเสนอต่อผู้บริหาร 
          9.  จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกและคืนหุ้นนักเรียนช้ัน ป. 6 
        10.  สรุปยอดเงินและรายงานผลเมื่อส้ินปีการศึกษา 
        11.  นิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินการ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1.  เพื่อใหน้ักเรียนมีห้องสหกรณ์สำหรับเป็นแหล่งบริการเครื่องเขียน อุปกรณ์ และอื่นๆ 
  2.  เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้สินค้าของสหกรณ์ และนำหลัก ของสหกรณ์                                      

            ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3.  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนนำระบบ การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 
  4.  เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกของสหกรณ์มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  
     และรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 
ผลที่ได้รับจากดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  กิจกรรมสหกรณ์ได้ให้บริการสมาชิก   
โดยมีเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   มาช่วยดูแลให้บริการ  ทำให้สมาชิกและลูกค้าอื่นๆ 
ได้รับความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนท่ีจำเป็น  และมีนักเรียนมาสมัครเป็นสมาชิกมากข้ึนเป็น
ลำดับ  สมาชิกสหกรณ์จะได้ซื้อสินค้าท่ีต้องการและมีสิทธิประโยชน์ เมื่อส้ินปีการศึกษา โดยได้รับเงินค่าหุ้น  



ปันผล  ตามจำนวนการซื้อสินค้า  และนักเรียนท่ีจบช้ันป. 6 จะได้รับหุ้นคืนเท่ากับจำนวนหุ้นท่ีลงไว้และได้รับ
ผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของสหกรณ์   นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกต้องตามระบบสหกรณ์ ใช้บริการ
ของห้องสหกรณ์ด้วยความเข้าใจ    

 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  การดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์  มีความไม่สะดวกในเรื่องของเจ้าหน้าท่ีและบุ คลากรท่ีดูแล  ใน
บางครั้งนักเรียนท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีมีภาระงานอื่นท่ีต้องทำโดยเฉพาะเรื่องการเรียน  ทำให้ครูผู้ดูแลต้องรับหน้าท่ี
แทนอาจทำให้ขาดวัตถุประสงค์ท่ีจะให้นักเรียนทำหน้าท่ีฝึกหัดและเรียนรู้ระบบงานสหกรณ์   
               
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการบริหารจัดการเรื่องช่วงเวลา  และทำความ
เข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฝึกหัดโรงเรียน  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
    (นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน)                              (นางสาลินี สุขศิริ)  
             หัวหน้าโครงการ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 
กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน       ตุลาคม 256๒ – กันยายน 256๓ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การดำเนินงานของสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้เรื่อ งสหกรณ์ รวมท้ังให้
แนวทางในการปฏิบัติ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ มีความประหยัด 
ซื่อสัตย์ ขยัน  อดทนและอดออม นักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิก และใช้บริการของสหกรณ์ โดยสามารถซื้อ
สินค้าได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆ  ดังนั้นทาง
โรงเรียนวัดบางไกรนอกจึงได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฝึกหัดขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 

  1.  เพื่อให้นักเรียนมีห้องสหกรณ์สำหรับเป็นแหล่งบริการเครื่องเขียน อุปกรณ์ และอื่นๆ 
  2.  เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้สินค้าของสหกรณ์ และนำหลัก ของสหกรณ์                                      

             ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3.  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนนำระบบ การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ ์
  4.  เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกของสหกรณ์มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  
     และรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 
3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

  1. นักเรียนร้อยละ 85 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด 
  2. นักเรียนร้อยละ 85 ซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก 
  3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
  4. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้บริการของห้องสหกรณ์ ด้วยความเข้าใจ 
  5. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 

สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู   
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  1. นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น 
            2. นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก  
            3. นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
            4. นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วยความเข้าใจ                                                       

      5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู 



4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
๑.  นักเรียนร้อยละ 85 เป็นสมาชิกสหกรณ์
ฝึกหัด 

การสมัครสมาชิก    บัญชีสมาชิก 

2. นักเรียนร้อยละ 85 ซื้อสินค้าได้สะดวกใน
ราคาถูก 

การเปรียบเทียบราคา
สินค้า 

บันทึกการขายสินค้า 

3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความเข้าใจในระบบ
สหกรณ ์

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้บริการของห้อง
สหกรณ์ ด้วยความเข้าใจ 

สังเกตุ การซื้อสินค้า บันทึกการขายสินค้า 

5. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม 
8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู 

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นกัเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อย
คนละ 1 หุ้น 

การซื้อหุ้น บัญชีผู้ถือหุ้น 

2. นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก การเปรียบเทียบราคา
สินค้า 

   บันทึกการขายสินค้า 

3. นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ สอบถาม แบบสอบถาม 
4. นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วย
ความเข้าใจ                                                       

สังเกตุ การซื้อสินค้า บันทึกการขายสินค้า 

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ 
คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู 

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินโครงการ  25,000   บาท 
 ใช้ไปจำนวนเงิน         -              บาท 
 คงเหลือ    25,000   บาท 
 
6.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 
ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีห้องสหกรณ์
สำหรับเป็นแหล่งบริการเครื่อง
เขียน อุปกรณ์ และอื่นๆ 

✓  นักเรียนมีห้องสหกรณ์สำหรับเป็นแหล่ง
บริการเครื่องเขียน อุปกรณ์ และอื่น ๆ 



2. เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได้ใช้สินค้า
ของสหกรณ์ และนำหลักของ
สหกรณไ์ปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

✓  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้สินค้า
ของสหกรณ์ และนำหลักของสหกรณไ์ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และ
ปลูกฝังให้นักเรียนนำระบบ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยมา
ใช้โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 

✓  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ
สหกรณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนนำระบบ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้โดย
อาศัยวิธีการของสหกรณ์ 

4. เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกของสหกรณ์มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 
ประหยัด อดออม และรู้จักใช้
เหตุผลในการแก้ปัญหา 

✓  เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกของสหกรณ์มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
และรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา 

 
7.  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพ

ความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. นักเรียนร้อยละ 85 เป็นสมาชิกสหกรณ์

ฝึกหัด 
✓  ร้อยละ 9๘ ของนักเรียนเป็นสมาชิก

สหกรณ์ฝึกหัด 
2. นักเรียนร้อยละ 85 ซื้อสินค้าได้สะดวกใน

ราคาถูก 
✓  ร้อยละ 100 ของนักเรียนซื้อสินค้าได้

สะดวกในราคาถูก 
3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความเข้าใจในระบบ

สหกรณ ์
✓  ร้อยละ 9๒ ของนักเรียนความเข้าใจใน

ระบบสหกรณ์ 
4. นักเรียนร้อยละ 85 ใช้บริการของห้อง

สหกรณ์ ด้วยความเข้าใจ 
✓  ร้อยละ 100 ของนักเรียนใช้บริการของ

ห้องสหกรณ์ ด้วยความเข้าใจ 
5. นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  100 มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มี
น้ำใจ และกตัญญู 

✓  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มี
น้ำใจ และกตัญญู 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นกัเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่าง

น้อยคนละ 1 หุ้น 
✓  นักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด

อย่างน้อยคนละ 1 หุ้น 
2. นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก ✓  นักเรียนได้ซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก 



3. นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ ✓  นักเรียนเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
4. นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วย

ความเข้าใจ 
✓  นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วย

ความเข้าใจ 
5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ 

คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู 

✓  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ 
คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญู 

 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน  ๗๙  คน  เพศหญิง  จำนวน  ๘๐ คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๙ คน   คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ท่ี หัวขอ้ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด     9๘.00 ๒.00    

2 ซื้อสินค้าได้สะดวกและเพียงพอ    98.00 2.00    

3 ซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด   99.00 1.00    

4 มีความรู้และความเข้าใจระบบสหกรณ์                                                                                                                                                                  87.00 13.00    

5 การให้บริการของห้องสหกรณ์   9๕.00 ๕.00    

  9๕.๔๐ ๔.๖๐    
 

- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ .....9๕.๔๐.....ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ......๔.๖๐...... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ .........-........... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ .........-........... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ .........-........... ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 

      
      8.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

8.3.1  ต้องการให้สหกรณ์เปิดจำหน่ายสินค้าให้เร็วขึ้น 
8.3.2  ต้องการให้มีการจำหน่ายสินค้าอย่างอื่นนอกจากเครื่องเขียนที่จำเป็น 

9.  สรุปในภาพรวม 
 10.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
   จากการดำเนินงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา  กิจกรรมสหกรณ์ได้
ให้บริการสมาชิก   โดยมีเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   มาช่วยดูแลให้บริการ  ทำให้สมาชิก
และลูกค้าอื่นๆ ได้รับความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนท่ีจำเป็น  และมีนักเรียนมาสมัครเป็น
สมาชิกมากขึ้นเป็นลำดับ  สมาชิกสหกรณ์จะได้ซื้อสินค้าท่ีต้องการและมีสิทธิประโยชน์ เมื่อส้ินปีการศึกษา 
โดยได้รับเงินค่าหุ้น  ปันผล  ตามจำนวนการซื้อสินค้า  และนักเรียนท่ีจบช้ันป. 6 จะได้รับหุ้นคืนเท่ากับจำนวน



หุ้นท่ีลงไว้และได้รับผลประโยชน์ตามข้อกำหนดของสหกรณ์   นักเรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกต้องตามระบบ
สหกรณ์ ใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วยความเข้าใจ    
 10.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การเปิดจำหน่ายสินค้าของเจ้าหน้าท่ีล่าช้ากว่าท่ีกำหนด ทำให้สมาชิกมีเวลาในการซื้อสินค้า
น้อยลง 
 10.3   ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันวางแผนเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขในส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
     ลงช่ือ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                    ( นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ) 
         ตำแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การดำเนินงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน         
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 



รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 

ประจำปงีบประมาณ 2563 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)                                       

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ 

 


