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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของการปูองกันการทุจริตจึง
มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคน
มีความรู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื ่อสัตย์สุจริต อยู ่อย่างพอเพียง และ           
จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะ
นำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝังให้คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนได้
อย่างเด่นชัด เป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความสำเร็จโครงการดังกล่าวได้ 
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำเนิน โครงการโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้
ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน 
ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ดำเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเป้าหมาย ขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต
ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการจะต้องรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที ่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งโครงการได้กำหนดคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวได้
เป็นอย่างด ี
 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการตามกระบวนการสร้างบริษัทสร้างการดี โดยคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริษัทสร้างการดีได้ร่วมกันคัดเลือก “ซูชิข้าวดอกราย” โดยมีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และหากินได้ยาก ซึ่งกระบวนการทำซูชิข้าวดอกราย
ของบริษัทสร้างการดี นักเรียนสามารถทำซูชิข้าวดอกรายโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่าย              
เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีสารอาหารครบถ้วน เป็นการเสริมรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวดอกรายในท้องถิ่นของตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้าวดอกรายจึงทำ
ในรูปแบบซูชิเพื่อให้ถูกปาก รับประทานง่าย ติดปาก ติดใจและเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยการทำงานที่ดีให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอาชีพ และมีจิตอาสา
ทำงานเพื ่อส่วนและการดำเนินการกิจกรรมตามขั ้นตอนและกระบวนการของบริษัทสร้างการดี  โดยนำ
กระบวนการ PDCA เข้ามาตรวจสอบ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นการบูรณาการการงานาชีพ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
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จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการกปัญหา ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ จึงเป็นแนวทางให้เกิดการจัดตั้งเป็น “บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียน         
จะนะชนูปถัมภ์” ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริต ส่งผลให้เป็นเยาวชนของ
ประเทศชาติและพลโลกที่ด ี
 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวดอกรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
2) เพ่ืออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชาวตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
3) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักสร้างอาชีพและหารายได้ 
4) เพ่ือหาประสบการณ์การขายสินค้าหรือผลิตสินค้าให้กับนักเรียน 
5) เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 15 คนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเข้า
ร่วมดำเนินการกิจกรรม 
  - นักเรียนโรงเรียนะจะนะชนูปถัมภ์จำนวน 620 คน รู้จักบทบาทของบริษัทสร้างการดี 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
4. สถานที่ดำเนินกิจกรรม 
 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  
5. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 
 เริ่มโครงการ  วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 สิ้นสุดโครงการ  วันที่ 10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
6. งบประมาณ 
 6.1  หุ้นสมาชิก  จำนวน  620  หุ้น              6,๒๐๐  บาท 
   รวมทั้งสิ้น                          6,๒๐๐  บาท 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.๑ ข้าวดอกรายเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
7.2 นักเร ียนมีความร ู ้และมีท ักษะในการบร ิหารจ ัดการ บร ิษ ัทสร ้างการดีสาขาโรงเร ียน                   

จะนะชนูปถัมภ์ 
7.3 นักเรียนสามารถผลิต พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี  ราคาประหยัด และมีรายได้ระหว่างเรียน 
7.4 นักเรียนมีทักษะการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และนำความรู้ไป

ประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
7.5 นักเรียนมีวิถีชีวิตตามคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
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บทท่ี 2 
หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 บริษัทสร้างการดี โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ดำเนินกิจกรรม “ซูชิข้าวดอกราย” คณะกรรมการบริษัท
สร้างการดี ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดเป็นลำดับต่อไปนี้ 

1. กรอบแนวคิดการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
2. คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
3. โครงสร้างกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
4. แนวทางดำเนินกิจกรรม 
5. การทำซูชิข้าวดอกราย 

 
1. กรอบแนวคิดการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือปลูกฝังนักเรียน
ให้ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรง มีกิริยามารยาทรู้จักการทำมาหากิน
สร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย
ปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ ่งหวังแต่
ผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูก 

ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ     
ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของที่ทำงาน  
และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับ 
ในการกระทำของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและ
บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความ
เคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย การดำเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นเรื่องที่สำคัญและ
จำเป็นไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื ่น ดังนั้น การที่เราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝัง          
และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผล
ต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดี           
ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การประหยัด
และรู้คุณค่าสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำให้เกิดการดิ้นรนแบบเห็น
แก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้อง
อาศัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในครอบครัวคิดและทำเพื่อส่วนรวม 
รู้จักการให้เพ่ือสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์
ของส่วนรวม 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ได้จัดแค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงคนรอบข้างของนักเรียนเพราะ
เมื่อนักเรียนกลับบ้านพร้อมคำสอนและแนวปฏิบัติที่ดี นักเรียนสามารถถ่ายทอดให้คนในบ้านได้รับรู้เป็นอีก
แนวทางหนึ่งโดยวิธีทางอ้อม เพราะความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่การบ่มเพาะในครอบครัว พ่อแม่และ
บุคคลในครอบครัวเป็นตัวอย่างโดยการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม ไม่พูดปด ไม่หลอกลวงให้เห็น  ถ้าเด็ก ๆ 
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ได้รับรู้ตั้งแต่ต้นจะเป็นแบบพิมพ์ที่ดีและยั่งยืน ผู้นำในสังคมต้องเป็นแบบอย่างมีสัญลักษณ์บุคคลที่ซื่อสัตย์
สุจริตที่สามารถสัมผัส แตะต้องได้ 
 
2. คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาน ศึกษา “ป้องการการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ของนักเรียน 5 ประการ ประกอบด้วย 

1. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง กระบวนการทางสมอง ที่มนุษย์ได้จัดการกับข้อมูลข่าวสารด้วย
การจำแนกแยกแยะเปรียบเทียบ โดยใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยแสดงออกด้วยการพูดการเขียนหรือ ท่าทาง 

2. มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมของตนเองที่สามารถควบคุม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่          
ที่กำหนดเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข 

3. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตนของบุคคลในทางที่ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความเป็นจริง 
ไม่คดโกงหรือเอาเปรียบผู้อ่ืนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อผู้อื่นทั้งทางกาย 
วาจา และใจ 

4. อยู ่อย่างพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตอยู ่ด้วยความ พอประมาณ มี เหตุผลรอบคอบ             
มี คุณธรรม รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน จนสามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 

5. จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ที่มีความปรารถนาและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแล เอาใจใส่ และมีส่วนร่วมในการอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดย         
ไม่หวัง ผลตอบแทน 

 
3. โครงสร้างกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
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4. แนวทางการดำเนินกิจกรรม 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้องดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
- คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
- คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จำนวน 3 – 9 คน 
- คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ครู จำนวน 3 – 5 

คน และนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน  
- คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกล ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาโครงการ และตัวแทน

นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการจำนวน 10 คน 
2. คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้คามรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ

กิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
3. กำหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนิน งานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำบัญชีรายรับ -รายจ่าย การบันทึกการ
ปฏิบัติงานการวัดและการประเมินผล 

5. หุ้นส่วนดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างที ่กำหนด (รายละเอียดในภาคผนวก) 
นำเสนอสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

6. คณะกรรมการบริษัทสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ เลือกโครงการ/กิจกรรมตามแบบ
ตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.01) 

7. คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.02) นำเสนอ
ครูที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองความเป็นไปได้ของโครงการ 

8. ครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 
9. คณะกรรมการกลั่นกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพ่ือให้ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุมัติ 
10. โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตามแบบ

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.03) 
11. นักเรียนดำเนินการยืมเงินดำเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ สก.04) 
12. นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามแบบที่กำหนด ได้แก่  

- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05)  
- บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน (แบบ สก.06)  
- ใบสำคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.07)  
- แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08)  
- แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.09)  
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- แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.10) 
13. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ดำเนินการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทสร้างการดี (แบบ สก.11) และคณะกรรมการ ป.ป.ช .สพฐ.ชุมชน ดำเนินการติดตามตรวจสอบ              
การดำเนินงานของสถานศึกษา (แบบสก.12) 

14. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพ่ือสรุปงบดุลการดำเนินงานในรอบปี (แบบสก.13/1) 
15. จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี (แบบสก.13/2) 

 
5. การทำซูชิข้าวดอกราย 
 การทำซูชิข้าวดอกราย มีส่วนประกอบของวัตถุดิบที่นำมาทำนั้น มีตะไคร้ , หอมแดง, พริกสด, เคย* 
(กะปิ), เนื้อปลาต้ม และข้าว  
  ขั้นตอนการทำ   

  1. ซอยตะไคร้ หอมแดงลงในครก เป็นครกไม้ที่ปากครกใหญ่และกว้างพอจนสามารถใช้เป็นเขียงใน
การหั่นสับซอยผักใส่ลงครกได้  

   2. ใส่เนื้อปลาต้มลงไป ตามด้วยกะปิในอัตราส่วนที่พอดี  
   3. ตำคลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกัน  
   4. ใส่ข้าวลงไป นำข้าวดอกรายที่คลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยห่อสาหร่าย ตัดเป็นชิ้นพอคำจัดลงจาน

หรือบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ โดยข้าวที่ใช้ แนะนำให้ใช้ข้าวที่หุงมาแล้วจนเย็น หรือข้าวหลังมื้ออาหารที่จะเป็น
เม็ดคงรูปไม่นิ่มเละ ลักษณะเดียวกับข้าวที่ใช้ทำข้าวผัด 
 หมายเหตุ *ชาวสะกอมยังแนะนำอีกว่า กะปิ (เคย) ควรเป็นกะปิที่ทำใหม่สดๆ เพราะจะได้ทั้งรส
สัมผัสและความหอม เมื่อส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้ากันแล้ว ก็ได้ซูชิข้าวดอกราย กินคู่กับผักสดหรือปลาเส้น
ทอด เป็นอาหารที่ชาวสะกอมแนะนำว่าต้องกินแบบล้อมวงกินกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ส่วนประกอบของวัตถุดิบของการทำซูชิข้าวดอกราย 
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ซอยตะไคร้ หอมแดงลงในครก และใส่เนื้อปลาต้มลงไป ตามด้วยกะปิ ตำคลุกเคล้าทุกอย่างเข้าด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำข้าวดอกรายที่คลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยห่อสาหร่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซูชิข้าวดอกราย 
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บทท่ี 3 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม “บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์” มีผลการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์” 

3.1.1 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์” 
ได้แก่ 

- คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 - คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
และครู จำนวน 9 คน 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
- คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทน 

นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) จำนวน 15 คน 
      3.1.2 คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี ่ยวกับ           

การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

      3.1.3 กำหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี             
และ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน 

      3.1.4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับขอบเขตการดำเนินงาน ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที ่ของ
คณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึกการ
ปฏิบัติงานการวัดและการประเมินผล 

 
3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
      3.2.1 หุ้นส่วนดำเนินการเลือกคณะกรรมการ ได้แก่ ประธานบริษัท รองประธาน บริษัท 

เลขานุการ ผู้อำนวยการผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ผู้จัดการฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์ ผู ้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ นำเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ       
บริษัทฯ และครูที่ปรึกษาโครงการฯ 

      3.2.2 คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม 
เช่น วิเคราะห์ด้านความรู้ประสบการณ์ ด้านเงินทุน ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

      3.2.3 คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการนำเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองความเป็นไป
ได้ของโครงการเพ่ือให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ 
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      3.2.4 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน 
เพ่ือให้ความยินยอม 

     3.2.5 คณะกรรมการบริษัท หุ้นส่วน และสมาชิกสมทบ ร่วมดำเนินการตามแผนงาน ที่ระบุใน
โครงการ 

     3.2.6 คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

     3.2.7 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อสรุปงบดุลการดำเนินงานในรอบปี 
     3.2.8 จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม “บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์” 
 
3.3 ขั้นตอนการดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า 
      ลักษณะของการจัดจำหน่ายสินค้า โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
      3.3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทราบว่าทาง

บริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายซูชิข้าวดอกราย โดยจะจัดจำหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และ JC Market 
(หากตรงกับการจัด JC Market) 

      3.3.2 สมาชิกสมทบ จัดหา/จัดซื้อ/สั่งสินค้า เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า ผู้ขายผู้รับสินค้าต้องปฏิบัติ
ตนมาตรฐานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา-2019 และทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย รายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการ
ทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ โดยให้นักเรียนจัดตั้ง
บริษัทดำเนินงานของตนเอง แผนธุรกิจ การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย (บิลเงินสด ใช้แทนแบบ สก.07) 
เพราะมีต้นทุนต่ำกว่า) 

 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 1. ควรศึกษาการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาหารแปรรูปที่ถูกปากคนทุกวัยมากข้ึน และ
สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 2. ควรจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาและน่าใช้กว่านี้ โดยใช้ต้นทุนไม่สูงมากเกินไป 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ฝ่ายผลิตควรศึกษาค้นคว้าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 2. ฝ่ายผลิตควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาและน่าใช้กว่านี้ โดยใช้ต้นทุนไม่สูงมากเกินไป 
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ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรม ขั้นตอนและการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต (บริษัทสรา้งการดี) 

ซูชิข้าวดอกราย 
ภาพการลงพื้นที่ตำบลสะกอม เรียนรู้การทำข้าวดอกราย 
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ขั้นตอนการทำซูชิข้าวดอกราย 
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ภาคผนวก 
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แบบ  สก  ๐๑ 
 

แบบตารางวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจเลือกกจิกรรม 
 

รายการ 
ชื่อกิจกรรม 

หมายเหตุ 
ซูชิข้าวดอกราย โดนัทจิ๋ว ปาท่องโก๋คู่ใจ 

๑.  ความรู้/ประสบการณ์ ๔ ๔ ๔  
๒.  ความพร้อมด้านเงินทุน ๔ ๔ ๔  
๓.  ความพร้อมด้านสถานที่ ๔ ๔ ๔  
๔.  ความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ๔ ๓ ๓  
๕.  เหมาะสมกับฤดูกาล/สภาพอากาศ ๔ ๓ ๓  
๖.  ราคาจำหน่ายผลผลิต ๔ ๔ ๔  
๗.  แหล่งรับซื้อ ๔ ๓ ๒  
๘.  อ่ืนๆ เช่น แหล่งน้ำ อาหาร ฯลฯ ๔ ๔ ๔  

คะแนนเฉลี่ย 4.00 3.63 3.50  
 
กิจกรรมที่เลือกดำเนินการคือ  กิจกรรมซูชิข้าวดอกราย 
 
 กิจกรรมที่เลือกดำเนินการ คือ กิจกรรที่ได้คะแนนสูงสมาชิกในบริษัทมีความสนใจการให้คะแนน 
ระดับ ๔  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 

คะแนนมี ๔ ระดับ คือ 
    ๔  หมายถึง  มากที่สุด 
    ๓  หมายถึง  มาก 
    ๒  หมายถึง  ปานกลาง 
    ๑  หมายถึง  น้อย 
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แบบ สก ๐๒ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

 
๑.  ชื่อบริษัทสร้างการดี        บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
๒.  กิจกรรมที่ดำเนิน            กิจกรรมซูชิข้าวดอกราย 
 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสำคัญของการปูองกันการทุจริตจึง
มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคน
มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะ
นำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดีจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝังให้คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนได้
อย่างเด่นชัด เป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความสำเร็จโครงการดังกล่าวได้ 
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ดำเนิน โครงการโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้
ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน 
ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ดำเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จัดทำแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเป้าหมาย ขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการโรงเรี ยนสุจริต
ครบทุกโรงเรียน รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการจะต้องรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที ่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งโครงการได้กำหนดคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ กิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวได้
เป็นอย่างด ี
 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการตามกระบวนการสร้างบริษัทสร้างการดี โดยคณะกรรมการตาม
โครงสร้างของบริษัทสร้างการดีได้ร่วมกันคัดเลือก “ซูชิข้าวดอกราย” โดยมีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และหากินได้ยาก ซึ่งกระบวนการทำซูชิข้าวดอกราย
ของบริษัทสร้างการดี นักเรียนสามารถทำซูชิข้าวดอกรายโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายเป็นมิตร
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีสารอาหารครบถ้วน เป็นการเสริมรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวดอก
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รายในท้องถิ่นของตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวดอกรายจึงทำใน
รูปแบบซูชิเพื่อให้ถูกปาก รับประทานง่าย ติดปาก ติดใจและเป็นที่นิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยการทำงานที่ดีให้กับนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานอาชีพ และมีจิตอาสา
ทำงานเพื ่อส่วนและการดำเนินการกิจกรรมตามขั้นตอนและกระบวนการของบริษัทสร้างการดี โดยนำ
กระบวนการ PDCA เข้ามาตรวจสอบ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นการบูรณาการการงานาชีพ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการกปัญหา ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ จึงเป็นแนวทางให้เกิดการจัดตั้งเป็น “บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์” ซึ ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกสุจริต ส่งผลให้เป็นเยาวชนของ
ประเทศชาติและพลโลกที่ด ี
 
๔.  วัตถุประสงค์ 

6) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวดอกรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
7) เพ่ืออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชาวตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
8) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักสร้างอาชีพและหารายได้ 
9) เพ่ือหาประสบการณ์การขายสินค้าหรือผลิตสินค้าให้กับนักเรียน 
10) เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียน 
11)  

๕.  เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 15 คนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเข้า
ร่วมดำเนินการกิจกรรม 
  - นักเรียนโรงเรียนะจะนะชนูปถัมภ์จำนวน 620 คน รู้จักบทบาทของบริษัทสร้างการดี 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
๖.  สถานที่ดำเนินกิจกรรม 
    โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
๗.  ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 

เริ่มโครงการ  วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 สิ้นสุดโครงการ  วันที่ 10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
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๘.  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

15 มิ.ย. ๒๕65 วางแผนการดำเนินงานโครงการ น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
๒2 มิ.ย.๒๕65 ลงพื้นที่ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลาเพื่อสำรวจและหาข้อมูล น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
๒3 มิ.ย. ๒๕65 เลือกกิจกรรมในการดำเนินการสร้างบริษัทสร้างการดี น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
๓๐ มิ.ย. ๒๕65 จัดหาแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
๑ ก.ค.๒565 ดำเนินงานตามแผนงานในโครงการ น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
3 ก.ย. 2565 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
10 ก.ย. 2565 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ น.ส.ภคพร สันเสนาะและคณะ 
 
๙.  งบประมาณ 
     ๙.1  หุ้นสมาชิก  จำนวน  620  หุ้น              6,๒๐๐  บาท 
   รวมทั้งสิ้น                    6,๒๐๐  บาท 
 
๑๐.  ที่ปรึกษาโครงการ 
     ๑๐.๑  นางอัจจิมา เครือวัลย์ 
     ๑๐.๒  นางอรพรรณ สวนจันทร์ 
     ๑๐.๓  นางสาวมลธิรา พยูนการ 
     ๑๐.๔  นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
     10.5  นายสุเทพ คงคาวงศ์ 
     10.6  นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ 
     10.7  นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี 
     10.8  นายพัสวัส ธารทองสกุล 
     10.9  นางสาวอังคณา จินดากุล 
 
๑๑.  ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินหุ้นของนักเรียน ร.รจะนะชนูปถัมภ์จำนวน 620 หุ้น รวม  6,๒๐๐  บาท ๑. ข้าวสาร         240 บาท     
                                                    รวมทั้งสิน              6,๒๐๐  บาท ๒. ตะไคร ้           60  บาท 
 ๓. พริกสด           100  บาท 
1. ขายซูชิได้ 700 ชิ้นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท ๔. หอมแดง          80 บาท 
                                                 รวมทั้งสิน                 3,500 บาท 5. กะปิ              200 บาท 
                                                 คงเหลือกำไรสุทธิ        ๑,1๐๐  บาท 6. มะขามเปียก      4๐ บาท 
 7. ปลานึ่ง           480 บาท 
 8. บรรจุภัณฑ์      600 บาท 
  10. สติกเกอร์    600 บาท          
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ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
 รวมทั้งสิน        2,4๐๐  บาท 

 
 

๑๒.  รายช่ือสมาชิก 
      ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถือหุ้น 121 หุ้น   จำนวนเงิน  1,210  บาท  
      ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถือหุ้น 106 หุ้น   จำนวนเงิน  1,060  บาท  
      ๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถือหุ้น 120 หุ้น   จำนวนเงิน  1,200  บาท  
      ๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถือหุ้น   97 หุ้น   จำนวนเงิน     970  บาท  
      ๕)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถือหุ้น  96 หุ้น   จำนวนเงิน     960  บาท  
      ๖)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือหุ้น  80 หุ้น   จำนวนเงิน     800 บาท  

รวม    62๐      หุ้น   จำวนวนเงิน        6,๒๐๐   บาท 
๑๓.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๓.๑ ข้าวดอกรายเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
13.2 นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการ บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจะนะชนูป

ถัมภ์ 
๑๓.3 นักเรียนสามารถผลิต พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดี  ราคาประหยัด และมีรายได้ระหว่าง

เรียน 
๑๓.4 นักเรียนมีทักษะการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และนำความรู้

ไปประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
๑๓.5 นักเรียนมีวิถีชีวิตตามคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
    
 

      แบบ  สก  ๐๓ 

  ความเห็นของกรรมการการกลั่นกรอง 
 • เห็นควรอนุมัติเงินจำนวน       6,๒๐๐  บาท 
 • ไม่เห็นควรอนุมัติ  เพราะ        - 
 

  ลงชื่อ....................................ประธารคณะกรรมการกลั่นกรอง 
         (นางเบญจมา ภูริวัฒน์) 
     
 
 ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
          • เห็นควรอนุมัติเงินจำนวน       6,๒๐๐  บาท 

• ไม่เห็นควรอนุมัติ  เพราะ        - 
 

 ลงชื่อ......................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
             (นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์) 
             
 
 

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ 
     (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 

ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา 
 (นางอัจจิมา เครือวัลย์) 

 

ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา 
        (นางภฤศพร หมื่นสระชุม) 
 

ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา 
       (นางสาวอังคณา จินดากุล) 
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แบบหนังสือแจ้งผูป้กครอง 

ที่  ศธ 04438.08/ว                                         โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
                     ตำบลคู   อำเภอจะนะ 
            จังหวัดสงขลา 

                       วันที่          เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

เรื่อง  การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์   
เรียน  ผู้ปกครองของ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.)............................................................................................. 

 ด้วย (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.) .............................................................. นักเรียนในความปกครองของท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  โดยทำกิจกรรมซูชิข้าวดอกราย มีนักเรียน
ร่วมโครงการ 15 คน ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น  6,๒๐๐  บาท โดยเป็นเงินที่นักเรียนร่วมหุ้น 6,๒๐๐ บาท  กู้ยืมเงิน
จากบริษัทสร้างการด ี สาขาโรงเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จำนวน 6,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
โดยจะใช้คืนเงินยืม วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖5 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
  ลงชื่อ.................................................................... 
                ( นางฐิวิชญา มีชวูรพศ์ ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์   
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แบบ สก. ๐๔ 
แบบสัญญายืมเงิน 

 
             วันที่............เดือน........มิถุนายน............พ.ศ.....๒๕65.... 
 
ข้าพเจ้า......นางสาวภคพร สันเสนาะ.....ประธานกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียน จะนะชนูปถัมภ์ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี  จะทำกิจกรรมกิจกรรมซูชิข้าวดอกราย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น      
6,๒๐๐  บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยมีสมาชิกร่วมลงทุน 6,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)  
และขอยืมเงินจาก โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 6,๒๐๐  บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยข้าพเจ้าจะใช้
คืนเงินยืมวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖5 จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ   ผู้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................รองประธานกรรมการ   ผู้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................เลขานุการ   ผู้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการฝ่ายผลิต  ผู้ยืม  
 ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ผู้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน  ผู้ให้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้ให้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................ที่ปรึกษาบริษัท  ผู้ให้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................ที่ปรึกษาบริษัท  ผู้ให้ยืม 
 ลงชื่อ................................................................ที่ปรึกษาบริษัท  ผู้ให้ยืม 
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แบบ สก. ๐๕ 
แบบบันทึกการปฏิบัติงานบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 
 

ว.ด.ป. งานที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ปัญหา/
อุปสรรค 

วิธีแก้ไข 

๑5 มิ.ย. 65 คัดเลือกโครงการ คณะกรรมการ - - 

๑8 มิ.ย. 65 เขียนโครงการ คณะกรรมการ - - 

๑9 มิ.ย. 65 ครูที่ปรึกษาพิจารณาโครงการ ครูที่ปรึกษา - - 

22 มิ.ย. 65 ครูที่ปรึกษาเสนอโครงการให้
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 

ครูที่ปรึกษา/
คณะกรรมการกลั่นกรอง 

- - 

24 มิ.ย. 65 คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอ
โครงการให้ผู้อำนวยการอนุมัติ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง/ผู้อำนวยการ 

- - 

4 ก.ค. 65 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ - - 

5 ก.ค. 65 ดำเนินการผลิตทุกเดือน ฝ่ายผลิต - - 

6 ก.ค. 65 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์/
ลูกค้าสัมพันธ์ 

จัดจำหน่ายได้
เดือนละครั้ง 

ให้ฝ่ายผลิตทำในคาบ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม/
ชุมนุมเพื่อเพิ่มปรมิาณ
ในการจำหน่าย 

12 ก.ค. 65 สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย      ฝ่ายบัญชีและการเงิน - - 

19 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ - - 

27 ก.ค. 65 ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตรวจสอบกิจกรรม 
รอบท่ี ๑ 

คณะกรรมการป.ป.ช.
สพฐ.น้อย 

- - 

1 ส.ค. 65 ดำเนินการวางแผนจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

ฝ่ายผลิต - - 

9 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ - - 
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         แบบ สก. ๐6 

บัญชีเงินสดคงเหลือรายวัน 

ว.ด.ป. รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
24 มิ.ย. 65 เงินทุน (ยืมจากโรงเรียน) 6,200 -     
6 ก.ค. 65 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ซูชิข้าว

ดอกราย) 
3,500  - 

  
9,700 - 

รวม 9,700 - 
4 ก.ค.65 ค่าวัตถุดิบ   1,200 -   
4 ก.ค.65 ค่าวัสดุ อุปกรณ์   1,200 -   

รายจ่าย 2,400 - 
กำไรสุทธิ 7,300 - 

 

   ลงชื่อ ........................................ เหรัญญิก 

                 (.......................................) 
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แบบ สก. ๐7 

ใบสำคัญแทนใบเสร็จ 

             เขียนที ่   โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

     วันที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 

 ข้าพเจ้า นางสาวภคพร  สันเสนาะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 38  หมู่ที่ 4 ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ได้รับเงินจาก บริษัทสร้างการดี โรงงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

บาท สตางค์ 
1 ค่าวัตถุดิบ 1 ชุด 1,200 1,200 - 
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1 ชุด 1,200 1,200 - 
      

(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 2,400 - 
 

ลงช่ือ........................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า       ลงชื่อ.........................................ผู้รับเงิน 
     (........................................)  (........................................) 
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   แบบ สก. ๐๘ 
แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
                      ครั้งที ่๑/๒565 

วันที่ ๑9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕65 
สถานที่ ที่ทำการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวภคพร สันเสนาะ 
๒. นายยามีน บูยง 
๓. นางสาวปวรา จันทร์ขุนพัฒน์ 
๔. นางสาวชุติมณฑ์ เพ่ิมเขตกิจ 

      ๕. นางสาวประภัสสร ทองม้วน 
      ๖. นางสาวอารียา พานเหนือ 
      ๗. นางสาววนิรัตน์ ปานศรี 
      ๘. นางสาวปรียาภรณ์ วิจติร 
      ๙. นางสาวตะวัน ยอดคำ 
     ๑๐. นางสาวแพรวา แก้วเพ็ชร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ได้ทำการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เป็นกิจกรรมหนึ่งตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๑. สถานที่ในการจัดตั้งให้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นที่ทำการบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์ 

๒. ให้ความรู้เกี่ยวบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์แก่คณะกรรมการ 
๓. ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนซื้อหุ้น ประมาณการเงินหุ้น

ของนักเรียนชั้น ม.1 – 6 จำนวน 620 คน รวม 6,๒๐๐ บาท 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 
- 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ให้คณะกรรมการตามโครงสร้างไปคิดว่าจะทำโครงการอะไรรองรับการดำเนินงานของบริษัทสร้างการ
ดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวปวรา จันทรข์ุนพัฒน์) 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 
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แบบ สก. ๐8 
แบบบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

  การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
             ครั้งที ่๒/๒๕65 

วันที่ 9 เดือน สิหาคม พ.ศ.๒๕65 
สถานที่ ที่ทำการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางสาวภคพร สันเสนาะ 
๒. นายยามีน บูยง 
๓. นางสาวปวรา จันทร์ขุนพัฒน์ 
๔. นางสาวชุติมณฑ์ เพ่ิมเขตกิจ 

      ๕. นางสาวประภัสสร ทองม้วน 
      ๖. นางสาวอารียา พานเหนือ 
      ๗. นางสาววนิรัตน์ ปานศรี 
      ๘. นางสาวปรียาภรณ์ วิจติร 
      ๙. นางสาวตะวัน ยอดคำ 
     ๑๐. นางสาวแพรวา แก้วเพ็ชร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑. สถานที่ในการจัดตั้งให้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นที่ทำการบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์ 

๒. ให้ความรู้เกี่ยวบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์แก่คณะกรรมการ 
๓. ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
๔. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนซื้อหุ้น ประมาณการเงินหุ้น

ของนักเรียนชั้น ม.1 – 6 จำนวน 620 คน รวม 6,๒๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุมรับรองรายงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

๑. สถานที่ในการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ให้ใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็น
ที่ทำการ 

๒. ให้ความรู้เกี่ยวบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์แก่คณะกรรมการ 
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๓. ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
๔. ที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายผลิตคิดโครงการผลิตสินค้าของบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูป

ถัมภ์เพ่ือนำมาเสนอในที่ประชุมคัดเลือก 
๕. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนซื้อหุ้น ประมาณการเงินหุ้นของ

นักเรียนชั้น ม.1 – 6 จำนวน 620 คน รวม 6,๒๐๐ บาท ได้ตามเป้าหมาย  เป็นเงิน 6,๒๐๐ บาท (หกพัน
สองร้อยบาทถ้วน) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

  ๑. บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ นำเสนอโครงการของสมาชิกเพ่ือทำการคัดเลือก
จำนวน ๓ โครงการ ที่ประชุมคัดเลือกลงคะแนนโดยใช้แบบ สก ๐๑ ที่ประชุม ลงมติเลือกกิจกรรมซูชิข้าวดอก
ราย  

  ๒. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ทำเรื่องขอขออนุญาตผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบ สก ๐๓   

  ๓. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ทำเรื่องขอยืมเงินโรงเรียนโดยใช้
แบบ สก ๐๔ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 

- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

- 
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวปวรา จันทรข์ุนพัฒน์) 
 
   ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 
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แบบ สก. ๐๙ 
แบบถอดบทเรียนภายหลงักิจกรรม (After Action Review :AAR) 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

 
วันที่  10 เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖5 เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
สถานที่ ที่ทำการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 
๑. นักเรียนคิดว่าแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดำเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีอะไรบ้าง 

๑.๑  ได้แนวทางในการทำซูชิข้าวดอกราย  
๑.๒  ได้แนวทางที่ดี  ในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกความรับผิดชอบ ในหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมายทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี 
๑.๓  ได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ได้แนวทางการเขียนโครงงาน  
 ๑.๓.๒ ได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๑.๓.๓ ได้แนวทางการทำการจัดซื้อจัดจ้าง การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต 
 ๑.๓.๔ ได้แนวทางการใช้ทรัพยากร ในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดและได้ได้แนวทางการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตซูชิข้าวดอกราย 
 ๑.๓.๕ ได้แบ่งปันความรู้เรื่องการทำซูชิข้าวดอกราย และเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นตำบล

สะกอมให้แก่สมาชิกที่สนใจทั้งในและนอกโรงเรียน  การร่วมหุ้นบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูป
ถัมภ์  
๒. สิ่งท่ีนักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ (สิ่งท่ีได้เกินความคาดหวังและน้อยกว่า
ความคาดหวัง) 

๒.๑  มีความรู้และสามารถผลิตซูชิข้าวดอกรายโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  
๒.๒  สามารถทำงานร่วมกับคนอื ่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที ่ที ่ได ้รับ

มอบหมายทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี 
๒.๓  ได้พัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ฝึกให้มีคุณลักษณะทักษะกระบวนการคิดโดยการวิเคราะห์เลือกโครงงาน และการ

ร่วมมือกันเขียนโครงงาน 
 ๒.๓.๒ ฝึกให้มีคุณลักษณะด้านวินัย โดยได้ฝึกความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒.๓.๓ ฝึกให้มีคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ฝึกการทำการจัดซื้อจัดจ้าง การทำ

บัญชีรายรับ รายจ่าย 
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 ๒.๓.๔ ฝึกให้มีคุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียงโดยการใช้ทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรม
อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดและได้นำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำซูชิ
ข้าวดอกราย 

 ๒.๓.๕ ฝึกให้มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  โดยการแบ่งปันความรู้เรื่องการทำซูชิข้าวดอก
รายให้แก่สมาชิกที่สนใจทั้งในและนอกโรงเรียน  การร่วมหุ้นบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
๓. นักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไปใช้ในการการ
ปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 

๓.๑  นำความรู ้ไปทำซูชิข้าวดอกราย ไว้ทานเองที ่บ้านและทำขายเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว 

๓.๒  นำทักษะเรื่องการทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ไปใช้ในการทำงานเพื่อทำให้งาน
สำเร็จ 

๓.๓  นำคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อทำให้
ตนเองเป็นคนดี คนเก่งของ พ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นคนดีของสังคม 
๔. นักเรียนคิดว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor) คืออะไรบ้าง 

๔.๑  การมีทีมงานที่เข้มแข็งและทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนำพาความสำเร็จให้เกิดขึ้นใน
การดำเนินงานของบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

๔.๒  บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์มีความพร้อม  ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ในการผลิตมี
อย่างเพียงพอและค่อยๆเริ่มจากปริมาณน้อยแล้วค่อยๆเพ่ิมข้ึนตามเงินทุนที่ใช้ประกอบการ 

๔.๓  บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มีความพร้อม ด้านเงินทุนที ่ใช้ในการ
ประกอบการ 

๔.๔  ความพร้อมด้านการบริหารจัดการที่มีทีมงานที่เข้มแข็ง  และมีครูที่ปรึกษาท่ีดี  สามารถนำพาให้
การบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ประสบความสำเร็จในการทำงาน 

 
                                              (ลงชื่อ)....................................................    
                                                     (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 
                        ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
                                            ผู้จัดทำรายงาน 
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แบบ สก. ๑๐ 
แบบวัดและประเมินผลโครงการ 

 การดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนสุจริตเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษาจะต้องดำเนินการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 

รายการรประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ทักษะด้านความรู้ (Knowledge Skills) 
    ๑.๑ มีความรู้ในการดำเนินงานกิจกรรม 
          บริษัทสร้างการดี 
    ๑.๒ ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
    ๑.๓ สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ 
    ๑.๔ มีทักษะในการรวบรวมความรู้และสร้าง    

องค์ความรู้ 

 
5 
 

5 
5 
5 

 
 

   

๒. ทักษะด้านความคิด (Thinking Skills) 
    ๒.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดได้

อย่างมีอิสระ 
    ๒.๒ สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์และมี

จินตนาการ 
   ๒.๓ สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ 
   ๒.๔ สามารถสรุปและประเมินผลงานตนเองได้ 

 
5 
 

5 
 

๕ 
๕ 

 
 

   

๓. ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) 
    ๓.๑ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    ๓.๒ สามารถวางแผนการทำงานได้ 
    ๓.๓ สามารถทำงานได้ย่างมีข้ันตอนเป็นระบบ 
    ๓.๔ มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 
๕  
5 
5 
๕ 

 
 
 

   

๔. คุณลักษณะส่วนบุคคล(Personal Attributes) 
    ๔.๑ มีวินัย เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ 
    ๔.๒ มีความซื่อสัตย์ คิดสร้างสรรค์ 
    ๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
    ๔.๔ มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ 

 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

    

๕. ทักษะภาคปฏิบัติ (Practical Skills) 
    ๕.๑ สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล    

ที่ต้องการได้ 
    ๕.๒ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผล     

การวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 
๕ 
 
 

 
 
 

๔ 
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รายการรประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

     ๕.๓ สามารถรายงายผลของการดำเนินงานได้ 
     ๕.๔ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้           

ในสถานการณ์ใหม่ได้ 

๕ 
 

 
๔ 

   

 
   ลงชื่อ...................................................................ผู้ประเมิน 
                 (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 
             วันที่  10 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
น้อยกว่า ร้อยละ๕๐ ร้อยละ 

๕๐  - ๕๙ 
ร้อยละ 

๖๐ – ๖๙ 
ร้อยละ 

๗๐ – ๗๙ 
ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 
-การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน 
 

-นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 
- เอกสารดำเนินงานของบริษัทสร้างการดี ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย แบบ สก. ๐๑ – แบบ สก. ๑๓ 
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แบบ สก. ๑๑ 
การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

ของ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  ภาคเรียนที่ ๑   
 

๑.  ตรวจสอบ    วันที่  11  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ ๒๕65 
๒.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน     ตามแผน    O  เรว็กว่าแผน    O  ช้ากว่าแผน 
๓.  การใช้งบประมาณ         เป็นไปตามแผน     O  ไม่เป็นไปตามแผน 
๔.  ปริมาณการผลิตสินค้า     ตามแผน     O  มากกว่าแผน     O  น้อยกว่าแผน 
๕.  การจัดทำเอกสาร 

รายการเอกสาร 
การดำเนินงาน ความถูกต้อง สภาพของงาน 

ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ถูกต้อง 

ไม่ 
ถูกต้อง 

เป็น 
ปัจจุบัน 

ไม่เป็น 
ปัจจุบัน 

๑.  การทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
๒.  การทำบันทึกการปฏิบัติงาน 
๓.  การจัดซื้อจัดจ้าง 
๔.  บันทึกการประชุม 
๕.  ทะเบียนคุมบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ 
๖.  การเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียน 
๗.  การมีส่วนร่วมของสมาชิก/คณะกรรมการ 
๘.  การปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลง 
๙.  การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (CSR) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
๑. คณะกรรมการบริหารบริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ควรนำผลกำไรสุทธิที่ได้รับ

ในแต่ละปีมาเป็นทุนสมทบ  ในการเพ่ิมผลผลิตให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 
 

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
                                                  (นายยามีน บูยง) 

 

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
(นางสาวปวรา จันทร์ขุนพัฒน์) 

 

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
(นางสาวชุติมณฑ์ เพ่ิมเขตกิจ) 
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แบบ  สก ๑๒ 
การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

ของ  ป.ป.ช.  สพฐ. ชุมชน   
 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ ความถูกต้อง หมาย

เหตุ 
ปฏิบัติ 

ไม่
ปฏิบัติ 

ถูกต้อง 
ไม่
ถูกต้อง 

๑.  การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
     ๑.๑  กรรมการอำนวยการ 
     ๑.๒  กรรมการ  ป.ป.ช. สพฐ.  ชุมชน 
     ๑.๓  กรรมการ สพฐ. น้อย 
     ๑.๔  กรรมการกลั้นกรอง 
     ๑.๕  กรรมการบริษัทสร้างดี 
๒.  มีแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๓.  การกลั่นกรองโครงงาน 
๔.  การให้คำปรึกษานักเรียน 
๖.  การประชุมใหญ่ประจำปีผู้ถือหุ้น 
๗.  การประเมินโครงการ 
๘.  การรายงานผล 
    -  การรายงานผลการตรวจสอบ 
    -  การรายงานประจำปี 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นนักเรียน  ควรเปิดตัวสินค้าชนิดใหม่ที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้มวลสมาชิกทราบว่าบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ได้พัฒนาสินค้าชนิดนั้น
ว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร 
 ๒. ครูที่ปรึกษาโครงการควรดูแลนักเรียน  และเป็นที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางการดำเนินงานให้แก่
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
 

ลงชื่อ......................................................                  
ประธาน ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

                          (นายวินัยเดช สอหัด) 
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   แบบ  สก ๑๓/๑      
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕65 
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

ชื่อกิจกรรม ข้าวซูชิดอกราย 
 
ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ๑. นางสาวภคพร สันเสนาะ 
   ๒. นายยามีน บูยง 
   ๓. นางสาวปวรา จันทร์ขุนพัฒน์ 
   4. นางสาวชุติมณฑ์ เพ่ิมเขตกิจ 
ลักษณะกิจกรรม   ใหม ่ O ต่อเนื่อง 
๑.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1) เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้าวดอกรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
2) เพ่ืออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของชาวตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
3) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักสร้างอาชีพและหารายได้ 
4) เพ่ือหาประสบการณ์การขายสินค้าหรือผลิตสินค้าให้กับนักเรียน 
5) เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียน 

๒.  เป้าหมายโครงการ 
2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 15 คนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเข้า
ร่วมดำเนินการกิจกรรม 
  - นักเรียนโรงเรียนะจะนะชนูปถัมภ์จำนวน 620 คน รู้จักบทบาทของบริษัทสร้างการดี 
 2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
๓.  การดำเนินการ และกิจกรรมตามแผนโครงการ/กิจกรรม 
 

ว.ด.ป. งานที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
๑5 มิ.ย. 65 คัดเลือกโครงการ คณะกรรมการ 
๑8 มิ.ย. 65 เขียนโครงการ คณะกรรมการ 
๑9 มิ.ย. 65 ครูที่ปรึกษาพิจารณาโครงการ ครูที่ปรึกษา 
22 มิ.ย. 65 ครูที่ปรึกษาเสนอโครงการให้คณะกรรมการ

กลั่นกรองพิจารณา 
ครูที่ปรึกษา/คณะกรรมการ
กลั่นกรอง 



                                                                                                          บริษัทสร้างการด ีสาขาโรงเรียนจะนะชนปูถัมภ์      35 
 

ว.ด.ป. งานที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
24 มิ.ย. 65 คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอโครงการให้

ผู้อำนวยการอนุมัติ 
คณะกรรมการกลั่นกรอง/
ผู้อำนวยการ 

4 ก.ค. 65 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ 
5 ก.ค. 65 ดำเนินการผลิตทุกเดือน ฝ่ายผลิต 
6 ก.ค. 65 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์/ลูกค้าสัมพันธ์ 
12 ก.ค. 65 สรุปบัญชีรายรับรายจ่าย      ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
19 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
27 ก.ค. 65 ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ตรวจสอบกิจกรรม รอบท่ี ๑ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
1 ส.ค. 65 ดำเนินการวางแผนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต 
5 ส.ค. 65 จำหน่ายผลิตภัณฑ์รอบท่ี ๒  ทุกต้นเดือน ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์/ลูกค้าสัมพันธ์ 
8 ส.ค. 65 สรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย งบดุล รอบท่ี ๒ ทุกต้น

เดือน 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

9 ส.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ 
 

๔.  งบประมาณดำเนินการ 
 แหล่งงบประมาณท่ีได้รับ        
       ๔.1  หุ้นสมาชิก  จำนวน  620  หุ้น             6,๒๐๐  บาท 
 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ          ๖,๒๐๐   บาท 
 งบประมาณใช้ได้จริง               6,๒๐๐   บาท 
 คงเหลือ                              6,2๐๐   บาท 
 
๕.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

๕.๑ นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีสาขา  โรงเรียนจะนะ           
ชนูปถัมภ์ 

๕.๒ นักเรียนสามารถผลิต พัฒนา และจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพดีและราคา
ประหยัด 

๕.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
๕.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมีความสุข 

๖.  ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑  ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

๖.๑.๑  บรรจุภัณฑ์ของสินค้ายังไม่สะดุดตาครูที่ปรึกษาแนะนำให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่   
 ๖.๒  ข้อเสนอแนะ 

๖.๒.๑  ควรเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดูดีและสะดุดตากว่านี้ 
   
 
 



                                                                                                          บริษัทสร้างการด ีสาขาโรงเรียนจะนะชนปูถัมภ์      36 
 

 
 

   ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ 
                                      (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 
 

   ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา                        
                                        (นางอัจจิมา เครือวัลย์) 
                    

ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา 
                  (นางภฤศพร หมื่นสระชุม) 
                 

ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา 
                (นางสาวอังคณา จินดากุล) 
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แบบ สก ๑๓/๒ 
แบบสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 
๑.  ชื่อโครงการ  ซูชิข้าวดอกราย 
๒.  ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ๑. นางสาวภคพร สันเสนาะ 
        ๒. นายยามีน บูยง 
        ๓. นางสาวปวรา จันทร์ขนุพัฒน์ 
        4. นางสาวชุติมณฑ์ เพ่ิมเขตกิจ 
๓. งบประมาณ 
 ๓.1 งบประมาณอ่ืนสมทบ (หุ้นจากสมาชิกผู้ถือหุ้น) 6,๒๐๐  บาท 
           ๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถือหุ้น 121 หุ้น   จำนวนเงิน  1,210  บาท  
        ๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถือหุ้น 106 หุ้น   จำนวนเงิน  1,060  บาท  
      ๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถือหุ้น 120 หุ้น   จำนวนเงิน  1,200  บาท  
        ๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถือหุ้น   97 หุ้น   จำนวนเงิน     970  บาท  
        ๕)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถือหุ้น  96 หุ้น   จำนวนเงิน     960  บาท  
        ๖)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถือหุ้น  80 หุ้น   จำนวนเงิน     800 บาท  
 ๓.2 เบิกจ่ายจากงบประมาณ   ๖,๒๐๐  บาท 
 ๓.3 จ่ายจริง     ๖,๒๐๐  บาท  
 ๓.4 ส่งเงินคืนสถานศึกษา        -       บาท 
 

๔.  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
    เริ่มโครงการ  วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
    สิ้นสุดโครงการ วันที่ 10  เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

๕.  สรุปผลดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ จำนวน 15 คนที่เป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเข้า
ร่วมดำเนินการกิจกรรม 
  - นักเรียนโรงเรียนะจะนะชนูปถัมภ์จำนวน 620 คน รู้จักบทบาทของบริษัทสร้างการดี 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  - นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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 ๕.๓  ผลการดำเนินงาน (ระบุผลผลิตของโครงการ) 
  

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
1. เงินหุ้นของนักเรียน ร.รจะนะชนูปถัมภ์จำนวน 620 หุ้น รวม  6,๒๐๐  บาท ๑. ข้าวสาร         240 บาท     
                                                    รวมทั้งสิน              6,๒๐๐  บาท ๒. ตะไคร ้           60  บาท 
 ๓. พริกสด           100  บาท 
1. ขายซูชิได้ 700 ชิ้นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท ๔. หอมแดง          80 บาท 
                                                 รวมทั้งสิน                 3,500 บาท 5. กะปิ              200 บาท 
                                                 คงเหลือกำไรสุทธิ        ๑,1๐๐  บาท 6. มะขามเปียก      4๐ บาท 
 7. ปลานึ่ง           480 บาท 
 8. บรรจุภัณฑ์      600 บาท 
  10. สติกเกอร์    600 บาท          
 รวมทั้งสิน        2,4๐๐  บาท 

 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงการ 
6.1 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  

 6.2 นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
 6.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
 6.4 นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  
 6.5 นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  

 

๗.  ความต่อเนื่องภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
๗.1 นักเรียนสามารถนำผลการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
๗.๓ นักเรียนสามารถนำผลการพัฒนาทักษะการทำงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถทำงาน

ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างมีความสุข 
 

๘.  ปัญหา  อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ๘.๑ ควรศึกษาการนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาหารแปรรูปที่ถูกปากคนทุกวัยมากขึ้น  
และสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 ๘.๒ ควรจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาและน่าใช้กว่านี้ โดยใช้ต้นทุนไม่สูงมากเกินไป 
๙.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

๙.๑ ฝ่ายผลิตควรศึกษาค้นคว้าวัตถุดิบในท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 ๙.๒ ฝ่ายผลิตควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาและน่าใช้กว่านี้ โดยใช้ต้นทุนไม่สูงมากเกินไป 
                                                         (ลงชื่อ)....................................................  
                                              (นางสาวภคพร สันเสนาะ) 
                        ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
                                            ผู้จัดทำรายงาน 
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                                                         ลงชื่อ.........................................ครูที่ปรึกษา                        
                                                                 (นางอัจจิมา เครือวัลย์) 
                    

                          ลงชื่อ.........................................ครูทีป่รึกษา 
                                             (นางภฤศพร หมื่นสระชุม) 
                 

                          ลงชื่อ.........................................ครูทีป่รึกษา 
                                             (นางสาวอังคณา จินดากุล) 
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คณะผู้จัดทำ 

 1. นางอัจจิมา เครือวัลย์ 
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   

2. นายสุเทพ คงคาวงศ์ 
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

   

3. นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
ตำแหน่งครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   

4. นางสาวมลธิรา พยูนการ 
ตำแหน่งครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

   

5. นางอรพรรณ สวนจันทร์ 
ตำแหน่งครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   

6. นางสาวปานชนก หมู่โสภณิ 
ตำแหน่งครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

7. นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   

8. นายพัสวัส ธารทองสกุล 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   

9. นางสาวอังคณา จินดากุล 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

  

 


