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คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านนักเรียนผู้ยากไร้ ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตาม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและโครงการพลังบวรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอ   
นาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน ได้รับ
มอบหมายให้รวบรวมข้อมูล ของนักเรียนและการดำเนินการการสร้างบ้านให้กับนักเรียนผู้ยากไร้  ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป    

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาสินธุ์ เขต ๓ พระครวูิจัยธรรมโกวิทย์ เจ้าคณะตำบลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
คณะครูโรงเรียนนาสีนวลวิทยาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ ฉบับนี้ จะสามารถเป็น 
ข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป 
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บทที ่1 
บทนำ 

1.1 ความเปน็มาและความสำคัญ 

 โครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้จัดทำเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้  

ผู้ยากไร้ (  pauper )  หรือคนยากจน หมายถงึ บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตตาม
ความต้องการ พืน้ฐานขั้นต่ำที่ทุกคนในสังคมควรได้รับ  ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและ
ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม 
และผู้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการ 

 ดังนั้นกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะผู้ประเมินผลจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

สร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ฯ ของโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำนาค ูจังหวัดกาฬสินธุ์ อันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึนและส่งเสริมการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.2 วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ หลัง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีบ้านที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากธรรมชาติ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาที่ยั่งยืน 

1.3 เปา้หมาย    
เชงิปรมิาณ    
1. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ หลัง  
2. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ คน  
3. ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เชงิคณุภาพ 
1. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ หลัง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีบ้านที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากธรรมชาติ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาที่ยั่งยืน 

 1.4 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    

1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ภาพบ้านนักเรียน 
1.5 ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

นักเรียนมีบ้านที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากธรรมชาติ และ นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาที่ยั่งยืน 
 

บทที ่2 



เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
  หลกัและแนวคิดเกีย่วกบัการรายงานผลการดำเนนิโครงการ 
 1. ความหมายของการรายงานผลการดำเนนิโครงการ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการรายงานผลการดำเนินโครงการไว้ว่า เป็น
กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิตกระบวนการ จุดมุ่งหมาย
ของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือนำไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือ การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศ เพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ 

 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการรายงานผลการดำเนินโครงการไว้ว่า การ
รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นกระบวนการกำหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผลเพียงใด  

 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การรายงานผลการดำเนินโครงการเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการพิจารณาการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้
การดำเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดเท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่สามารถ 
ในเวลาที่เหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการรายงานผลการดำเนินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ดำเนินงานที่ให้ได้มาซึง่ข้อมูล สารสนเทศสำหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับคุณภาพ และคุณค่า
อย่างไร นำไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 

 2. ความมุง่หมายของการรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมายไป
ดำเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นการป้องกัน
ไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
และทำให้การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาท
หน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและ
เจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่
สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจำเป็นต้อง
บริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการที่กำหนด
จากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการโครงการ เพ่ือให้งานดำเนินไปตาม
วัตถุประสงค์จึงทำให้การรายงานผลการดำเนินโครงการมีความมุ่งหมายและความสำคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการรายงานผลการดำเนินการโครงการ
ของ มิตเชล (Mizel) และการประเมินโครงการที่มีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการรายงานผลการ
ดำเนินโครงการมีความมุ่งหมาย  3 ประการ 

1. เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ

โครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินและรายงานผลการดำเนินโครงการเพ่ือหาประสิทธิภาพ  
และข้อมลูชนิดใดจะต้องเก็บรวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริงและข้อมลูที่จำเป็น เพ่ือนำไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของโครงการ 
3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 



  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพ่ือ       
นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไปตัดสินใจและนำไปใช้ได้ โดย
คำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมิน   
จะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการ
ดำเนินงานแต่ละโครงการ 

 3. ประโยชนข์องการรายงานผลการดำเนนิโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการดำเนินโครงการโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1. การรายงานงานผลการดำเนินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงาน    
มี  ความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและ     
ผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาดความแน่นอนที่แจ่มชัดจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่  ทั้งนี้ เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด        
หรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
กับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินงาน 
ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

3. การรายงานงานผลการดำเนินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผน ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ดำเนินไปด้วยดี 

4. การรายงานงานผลการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของ
โครงการ และทำให้โครงการมีข้อที่ทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การรายงานงานผลการดำเนินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การรายงานงานผลการดำเนินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง      
ทั้งปวง 

7. ผลของการรายงานการดำเนินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย
ของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การรายงานงานผลการดำเนินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การรายงาน
การดำเนินโครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้น
ต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที ่3 
วธิดีำเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้นำวงจร
คุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ   4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

1.  ขัน้ตอนการรว่มกนัวางแผน (Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.2  จัดทำโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ 
1.3  แตง่ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที ่และ ทรัพยากรในการก่อสร้างบ้าน 
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล 

2.  ขัน้ตอนการรว่มกนัปฏบิตั ิ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.2  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตดำเนินโครงการ 

2.2 ดำเนินการตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปี 
การศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา   โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

๑. สร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 
๑ หลัง  

๒.สร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  
๑ คน  
           ๓. ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

3.  ขัน้ตอนการรว่มกนัประเมนิ ( Check ) 
1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้โดยใช้แบบบันทึกการ

เยี่ยมบ้าน ภาพถ่ายบ้านนักเรียน  
 4.  ขัน้ตอนการรว่มปรบัปรงุ ( Act) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 4 
ผลการดำเนนิการและวเิคราะห์ขอ้มลู 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนผู้ยากไร้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถสรุปตาม
ขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการรว่มกนัวางแผน (Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างทีมงาน

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓   ผู้บริหารสถาน 
ศึกษา คณะครโูรงเรียนนาสีนวลวิทยา  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำโครงการเป็น 
อย่างดี  และนำเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสมแล้ว
สร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ระยะเวลาในการ
ดำเนินการตามลำดับ 

ขั้นตอนการรว่มกนัปฏบิตั ิ( Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือ  

ขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามโครงการสร้างบ้านให้
นักเรียนผู้ยากไร้   ในวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๕   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
โรงเรียนนาสีนวลวิทยา  จำนวน ๑ หลัง ๑ คน พบว่าผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี 

ขั้นตอนการว่มกนัประเมิน ( Check ) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อ   

ขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามโครงการสร้างบ้านให้
นักเรียนผู้ยากไร้ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียน 
นาสีนวลวิทยา จำนวน ๑ หลงั ๑ คน  พบว่าผู้มีส่วนเกีย่วข้องใหค้วามร่วมมือได้เป็นอย่างดี บ้านมีความคงทนถาวร
และปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  

ขั้นตอนการรว่มปรับปรงุ ( Act) 
 กลุ่มส่งเสริมและคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้ว   จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้าง

บ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศท่ีได้นำเสนอ  
ต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ   และนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรปุผล  และขอ้เสนอแนะ 

 ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ได้ผลสรุป  ดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการดำเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 

 วตัถปุระสงค ์ 
1. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ หลัง  
2. เพ่ือให้นักเรียนมีบ้านที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากธรรมชาติ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย    
เชงิปรมิาณ    

1. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
จำนวน ๑ หลัง  

2. เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  
จำนวน ๑ คน  

3. ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เชงิคณุภาพ 
1.  เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ หลัง  
     2.  เพ่ือให้นักเรียนมีบ้านที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากธรรมชาติ 
     3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาท่ียั่งยืน 

 เครือ่งมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้    
      1.  แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านของนักเรยีนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  ในระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                2.  ภาพบ้านนักเรียน 

สรปุผลการดำเนนิการ   
1. ไดส้ร้างบ้านให้นักเรียนผู้ยากไร้ของนักเรียนโรงเรียนนาสีนวลวิทยา  อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  

จำนวน ๑ หลัง  
4. นักเรียนมีบ้านที่คงทนถาวร ปลอดภัยจากธรรมชาติ 
5. นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาท่ียั่งยืน 
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