
โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณใ์นโรงเรียน 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพฐ.ที ่2 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพป.นบ.1 ที่ 2  (KPI 2.4) 
ผู้รับผิดชอบ   นางสัญญา  ฟักผึ้ง  กลุ่มงาน/บริหารท่ัวไป 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  2557 – 30 กันยายน 2558 
งบประมาณ    20,220  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินงานของสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรยีนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์  รวมทั้งให้แนวทาง
ในการปฏิบัติ  เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน  ปลูกฝังความรับผิดชอบ มีความประหยัด  ซื่อสัตย์  ขยัน  
อดทนและอดออม  นักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิก  และใช้บริการของสหกรณ์ โดยสามารถซ้ือสินค้าได้ในราคาถูกกว่า
ท้องตลาด  และได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนและอ่ืนๆ  ดังน้ันทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกจึง
ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฝึกหัดขึ้น 

  
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องสหกรณ์สําหรับเป็นแหล่งบริการเคร่ืองเขียน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้บริการของสหกรณ์ และนําหลัก ของสหกรณ์ไป 
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับระบบสหกรณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนนําระบบ การปกครอง   
     ระบอบประชาธิปไตยมาใช้โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 
2.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ  

           สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ และกตัญญู 
 

3. เป้าหมาย  
3.1   ผลผลิต (Out puts) 
       3.1.1  นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณฝ์ึกหัด 
        3.1.2  นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก 
        3.1.3  นักเรียนรู้จักระบบสหกรณ์ 
        3.1.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี ม ี
               นํ้าใจ และกตัญญู  (KPI 2.4) 
3.2  ผลลัพธ์ (Out comes)  
        3.2.1  ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อยคนอย่างละ 1 หุ้น 
        3.2.2   ร้อยละ 100 ของนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน  
        3.2.3   ร้อยละ 100 ของนักเรียนความเข้าใจในระบบสหกรณ ์ใช้ระบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

  3.2.4   ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ เป็นการปลูกฝังความดีให้กับนักเรียน  
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมดําเนนิการและรายละเอียดงบประมาณ 

 
ที่ 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

 

จํานวนงบประมาณ/ดําเนินการไตรมาสที   
ผู้รับผิดชอบ 
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ประชุมช้ีแจงเสนอแผนงานให้ผู้เก่ียวข้อง
รับทราบ                   
สํารวจความต้องการสินค้าของผู้ใช้บริการ
กิจกรรมสหกรณ์ฝึกหัด                           
จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าที่
จําเป็น   
จัดเตรียมซื้อตู้และช้ันวางสินค้า                 
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมาชิกใหม่ 
 - กระดาษ เอ 4  2 รีม  (2x 110 ) 
ให้บริการจําหน่ายสินค้า 
 
ลงรายการในบัญชีเงินสดในแต่ละวัน 
รายงานบัญชีเงินสดเสนอต่อผู้บริหาร 
จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกและคนืหุ้นนักเรียน
ช้ัน ป. 6 
สรุปยอดเงินและรายงานผลเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน             
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 นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
 

นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
 

นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
 

นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
  
 
น.ส.กาญจนา   ก่องแก้ว 
/นักเรียน 

นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
นางสัญญา  ฟักผึ้ง 

 
นางสัญญา  ฟักผึ้ง 

 
ผู้อํานวยการ 

นางสัญญา  ฟักผึ้ง 
 รวม 20,220 

 

5.   งบประมาณที่ใช ้               
     5.1 เงินงบประมาณ                  -        บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินสหกรณ์)         20,220     บาท  
 

6.   การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าประสงค ์2558 

ผลผลิต (Out puts) 
1. นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณฝ์ึกหัด 
2. นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก 
3. นักเรียนรู้จักระบบสหกรณ์ 
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คอื ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มวิีนัย สุภาพ  

สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ และกตัญญู  (KPI 2.4) 

 
173 คน 
173 คน 
173 คน 
173 คน 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
1. ร้อยละของนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อยคนอย่างละ 1 หุน้ 
2. ร้อยละของนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน  

 
100 
100 



 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 
เป้าประสงค์ป ี2558 

ผลลัพธ ์
3. ร้อยละของนักเรียนความเข้าใจในระบบสหกรณ์ ใช้ระบบสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
4. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ เป็นการปลูกฝังความดีให้กับ

นักเรียน 

 
100 
100 

 
7. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 7.1  นักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนใช้บริการของสหกรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนกิจกรรมของ  
           โรงเรยีนเป็นอย่างดี 
 7.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษากิจกรรมสหกรณ์มีรายได้เพียงพอสําหรับนํามาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
          หรืออ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนานักเรียนและบุคลากรได้ตามความเหมาะสม 
 
 


