
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 

 

๑. ชื่อทีม Teach For เวียงเชียงรุ้ง     จังหวัด เชียงราย 

   โครงการ  ต้นกล้าอาสา พัฒนาโรงเรียน 
 

๒. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ต าบล ทุ่งก่อ อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
    (๑) นายชัชวาล บางสินธุ 
    (๒) นางสาวกวินนิตย์ ใจน ้า 
    (๓) นางสาวธัญญาภรณ์ ศรีดวงจันทร์ 
 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 
    (๑) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะการท างานเป็นทีม รู้จักการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ในกลุ่มและทักษะการสื่อสารระหว่างกลุ่มเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
    (๒) เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ มีน ้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่นในโรงเรียนและสังคม มีความ
เข้าใจการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้อ่ืน 
    (๓) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองถนัด และต้องการ
ที่จะเป็นผ่านการท ากิจกรรมในการอบรม 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 
เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นผู้น าและมีทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตด้วยจิต
อาสา คุณธรรม และด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน 
     ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการตัดสินใจท าสิ่งต่าง ๆ โดยค านึงถึงส่วนรวมในแต่ละ
สถานการณ์ตามบริบทที่เป็นอยู่ในชุมชนของนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ทักษะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ทักษะการท างานเป็นทีม ความกล้าแสดงออก และความเป็นผู้น าได้อย่างช านาญมากขึ้น เพื่อ
ด าเนินชีวิตในบริบทของสังคมที่ต้องปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 



๖. ระยะเวลาด าเนินการ    
     ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึง วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๗. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 

๑ ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักเรียนแกนน าต้นกล้าอาสา ๑-๑๔ พ.ย. ๖๔ 

๒ สัมภาษณ์และสอบคัดเลือก ๒๒-๒๘ พ.ย. ๖๔ 

๓ เริ่มการอบรมนักเรียนแกนน า โดยอบรมทุก ๆ วันจันทร์ อังคาร 
และพุธ  

๒๙ พ.ย. ๖๔ – ๙ ม.ค. 
๖๕ 

๔ ติดต่อฝ่ายวิชาการขอรายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ๓-๙ ม.ค. ๖๕ 

๕ นักเรียนต้นกล้าอาสาวางแผนเตรียมกิจกรรมการอบรมนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง 

๑๐ – ๓๐ ม.ค. ๖๕ 

๖ พูดคุยและนัดหมายนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น ๒๔-๓๐ ม.ค. ๖๕ 

๗ จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทุกวันจันทร์ เป็นจ านวน ๔ 
ครั้ง 

๑๐ ม.ค.-๑๔ ก.พ. ๖๕ 

๘ นักเรียนต้นกล้าอาสาท าการ feedback การท ากิจกรรม ทุกวัน
อังคารหลังการอบรม  

๑๑ ม.ค.-๑๕ ก.พ. ๖๕ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ จ านวน  ๑๘,๐๕๐ บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจ านวน ๑๘,๐๕๐ บาท 
    คงเหลือ จ านวน ๑๑,๙๕๐ บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ  - 
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จ านวนเงิน (บาท) 

๑ ค่าประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์โครงการ ๑๕๐ 

๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ๖๐๐ 

๓ ค่าวัสดุในการอบรม (เอกสารประกอบการบรรยาย Workshop) ๓,๐๐๐ 

๔ ค่าขนมในการท ากิจกรรม ๓,๐๐๐ 

๖ ค่าเสื้อค่ายต้นกล้าอาสา ๓,๓๐๐ 

๗ ค่าบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรม ๕,๐๐๐ 

๘ เงินส ารองกรณีฉุกเฉิน ๓,๐๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๕๐ 



 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
     ๙.๑ ครูไพชยนต์ ออนตระไคร้ ครูหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเวียงรุ้งวิทยาคม 
     ๙.๒ มูลนิธิ Teach For Thailand (ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์)   
 
๑๐. ผลส าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
        (๑) นักเรียนที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมมีความตระหนักรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึนในด้าน
ความสามารถ การเป็นผู้น า กระบวนกร (facilitator)  

(๒) นักเรียนที่เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมมีทักษะการท างานเป็นทีม (Teamwork) เข้าใจความคิดที่แตกต่าง
กันของสมาชิกในทีม 
        (๓) นักเรียนที่ได้รับการอบรมจากกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตัวเอง(Agency) เพ่ิมข้ึน 
 (๔) นักเรียนที่ได้รับการอบรมจากกิจกรรมมีแนวทางในการจัดการเวลา และความส าคัญของการเรียนใน
วิชาต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
      ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
        (๑) ชุมชนได้รับประโยชน์จากการมีจิตสาธารณะ 
        (๒) คนในชุมชนรับฟัง เห็นแนวคิดท่ีแตกต่างจากการกระท า ท าให้เข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนในชุมชน
มากขึ้น 
 (๓) โรงเรียนและสังคมเห็นแนวทางในการท ากิจกรรมหรือปรับรูปแบบการเรียนรู้ เพิ่มเติมส่วนที่ยังเป็น
จุดอ่อน ให้กับนักเรียนในชุมชนหรือผู้ปกครอง เพื่อเห็นภาพที่ชุมชนอยากให้เป็นในอนาคต 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
- การรวมกลุ่มของชมรมและนักเรียนที่เป็นทีมต้นกล้าอาสาและเครื่องมือในการท ากิจกรรม 
- สไลด์การอบรมเรื่อง Johari Window, Growth and Fixed Mindset, Agency, Awareness, และ Grit 
and Dip 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
   ๑๒.๑ ปัญหา  
- นักเรียนที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมส่วนหนึ่งไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ 
- เวลาในการท ากิจกรรมจากก าหนดการปรับไปตามกิจกรรมของทางโรงเรียน ท าให้การอบรมไม่ครบตาม
จ านวนที่วางแผนไว้  
 
 
 





๑๔. จัดท าสื่อเพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่
เกิน ๕ นาที (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


