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ช่ือกิจกรรม     : ไข่เค็มสมุนไพร (ใบเตย)  
คณผู้จัดทํากิจกรรม   : คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ีปรึกษาโครงการ   : ๑) นางสาวพนัชฎา    เทวรรณะ 
     2) นางสาวเสาวณี   ศรีทอง 

  3) นางสาวเรวดี  ศรีขาว 
สถานศึกษา     : โรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
การดำเนินกิจกรรมบริษัทสรงการดี โรงเรียนพนมศึกษา ดำเนินการในนามช่ือบริษัท สรงการดี สาขา

โรงเรียนพนมศึกษา กิจกรรมที่ดำเนินการ คือ “ไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย)” กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเขาร่วม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน การทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 2) เพื่อให้
นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้เสริมต่อไป
3) เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 4) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เคม็ท่ี
เพิ่มขึ้น 

จากการดำเนินกิจกรรม “ไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย)” พบวานักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา ร่วมดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสรงการดีในโรงเรียน จำนวน ๑ บริษัท แบงเป็นคณะกรรมการ จำนวน 16 คน  และมีสมาชิก 
จำนวน 19 คน  คณะกรรมการฯ ได้จัดทำไข่เค็ม จำหน่าย จำนวน 150 ฟอง/เดือน รวมทั้งสิ้น  750 ฟอง  
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 71.25 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี นักเรียนมีทักษะกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 73.04 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 81.00 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก นักเรียนมีคุณลักษณะ  ๕  ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 81.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
มาก  นักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  ร้อยละ 83.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
มาก   

ขอเสนอแนะ  โรงเรียนเห็นควรวาควรนําเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ โรงเรียน
และชุมชนอื่น ทำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพ ให้เป็นที่รูจักและ
นิยมตอบุคคลท่ัวไป  ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน และ ดำเนินการในรูปแบบของ
บริษัทสร้างการดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
บทนำ 

 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

ไข่เค็มเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โรงเรียน            
พนมศึกษา จึงได้คิดว่าการทำไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยการนำไข่ไปแช่ในน้ำเกลือหรือนำไป
พอกด้วยวัสดุท่ีผสมกลือเพื่อให้กลือซึมเข้าไปในเนื้อของไข่ เพื่อให้สามารถเก็บไข่ไว้ใด้นานขึ้นโดยส่วนใหญ่จะ
นิยมใช้ไข่เป็ดในการทำไข่เค็มเพราะการเลี้ยงเป็ดจะมาควบคู่กับการทำนาของเกษตรกรตั้งแต่โบราณจนถึง
ปัจจุบัน  มีผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพกรีดยาง เลี้ยงสัตว์ อยู่หลายคน และการทำการเกษตรซึ่ง
ในช่วงหน้าฝนจะมีปัญหาเรื่องการกรีดยางไม่ได้ จึงมีแนวคิดที่จะมีการแปรรูปไข่เป็ดโดยทำไข่เป็ดสมุนไพร 
เพื่อท่ีจะเพิ่มมูลค่าราคาของไข่เป็ดให้มากขึ้นด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหา
รายได้เสริมต่อไป 
3. เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เค็มท่ีเพิ่มขึ้น 

เป้าหมาย   
ด้านปริมาณ  

1) แปรรูปไข่เค็ม จำหน่ายในโรงเรียนและฝากจายตามร้านค้าในชุมชนและสหกรณ์โรงเรียน 
จำนวน 150 ฟอง/เดือน 
2) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 

ด้านคุณภาพ 
1. เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
2. มีทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง 
3. มีทัศนคติท่ีดีต่อการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยตนเอง 
4. นำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

สถานที่ดำเนินกิจกรรม    
โรงเรียนพนมศึกษา 

 
ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  

เริ่มโครงการ    วันท่ี 1  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564  
ส้ินสุดโครงการ วันท่ี 11  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 



บทที่ ๒ 
หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวของ 

  
บริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนพนมศึกษา ดำเนินกิจกรรมภายใตชื่อ “ไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย)” 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวของและวิธีการดำเนินการ   ซึ่งจะนําเสนอ 
รายละเอียดเป็นลำดับต่อไปนี้  

1. กรอบแนวคิดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
2. แผนภูมิการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
3. แนวทางการดำเนินกิจกรรม   
4. ความสำคัญของการทำไข่เค็มสมุนไพร 
5. วิธีการดำเนินการ   
6. ปฏิทินการดำเนินการ 
7. ขั้นตอนและวิธีการทำไข่เค็ม 
8. การคํานวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย 

 
1. กรอบแนวคิดกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี   

แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นนกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝง นักเรียนใหตระหนัก รู เขาใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็น
คนเกงเรียนรู เป็นคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาทรูจัก การทำมาหากินสร้างชีวิตใหรุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณคาแหงการทำความดี 
สร้างความรูสึกรับผิดชอบใบริ บทของสังคมไทยปจจุบัน ปลูกฝ่ังคานิยมการไม่ทุจริตใหกับเด็กนักเรียน ใหมีจิตสํานึกของการมี
คุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชนส่วนตน ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนที่ผานกระบวนการ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็น ประโยชนต
อการพัฒนาชาติบานเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก  ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลาย
ตามบทบาทและหนาท่ีต่าง  ๆท่ีเหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ต้ังแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของ
ท่ี ทำงาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยูร่วมกันอย่างสันติสุข เขาใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพรอมยอมรับในการ
กระทำของตนเองนั้น สมาชิกทุกคนจะตองเขาใจความรับผิดชอบในบทบาท และหนาที่ของตนเองและบุคคลต่าง ๆ  รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาท่ีต่าง  ๆอย่างมีความรับผิดชอบ พรอมท่ี จะใหมีการตรวจสอบได้ มีความเคารพตอกฎเกณฑกติกาอย่างมีวินัย การ
ดำเนินชีวิตในสังคมนั้น ความ ซื่อสัตยสุจริตเป็นเรื่องท่ีสำคัญและจำเปน็ ไม่ว่าจะซื่อสัตยตอตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การท่ีเราจะ
มีความ ซื่อสัตยสุจริตนั้น เราจะตองปลูกฝและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตอย่างถูกถูกตอง และให เห็นโทษของ
การไม่ซื่อสัตยสุจริตวาจะสงผลตอตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง การดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็น
แบบอย่างท่ีดี ท่ีควรถือปฏิบัติ การรูจักความพอดี พอประมาณใน การใชชีวิตการรูสึกพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ การประหยัดและ
รูคุณคาส่ิงของเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยท่ีเปน็อยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทำใหเกิดการด้ินรนแบบเห็นแกตัวและขาดสติ ไม่เอา
เปรียบผู้อื่นและ สังคมในภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ตองอาศัยความเอื้อเฟือ้เผ่ือแผ่ความเขาใจ ซึ่งกัน
และกนั รวมท้ังการท่ีสมาชิกในครอบครัวคิดและทำเพื่อสวนรวม รูจักการใหเพื่อสังคม ไม่เห็นแก ประโยชนสวนตนเป็นใหญ ่และ
พรอมท่ีจะเสียสละหรือช่วยปกปองผลประโยชนของสวนรวม  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ได้จัดแคในโรงเรียนเทานั้นแต่หมาย
รวมถึงคนรอบข้างของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนกลับบ้านพรอมคําสอนและแนวปฏิบัติที่ดี นักเรียนสามารถ่ายทอดใหคนใน
บ้าน ได้รับรู เป็นอีกแนวทางหนึ่งโดยวิธีทางออมเพราะความซื่อสัตย สุจริตเกิดขึ้นตั้งแต่การบมเพาะใน ครอบครัว พ่อแม่และ
บุคคลในครอบครัวเปน็ตัวอย่างโดยการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม ไม่พูดปด ไม่หลอกลวงใหเห็นถาเด็ก ไๆด้รับรูต้ังแต่ต้นจะ
เปน็แบบพิมพท่ีดีและยั่งยืน ผู้นําในสังคมตองเป็นนแบบอย่าง มีสัญลักษณ์บุคคลท่ีซื่อสัตยสุจริตท่ีสามารถสัมผัส แตะตองได้  



2. แผนภูมิการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 



3. แนวทางการดำเนินกิจกรรม   
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  การดำเนินงาน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วยการดำเนินงาน ๒ ระดับ ได้แก่ การดำเนินงาน บริษัทสร้างการดีระดับ
โรงเรียน และการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีของนักเรียน  

๑. การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีระดับโรงเรียน    
    ๑.1 โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน ๑ ชุด โดยมี 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้  
• คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี   

• คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
จากผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จำนวน ๓ – ๙ คน มีหน้าท่ี จัดทำแผนดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี แก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน และ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย กำหนด วัน เวลา และรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์
จะดำเนินกิจกรรมบริษัท       สร้างการดี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเลือก คณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดีที่กำหนด แจ้ง
ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ความยินยอมตามแบบหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครอง (แบบ สก.๐๓) ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงาน และวัดประเมินผลการ
ดำเนินงานบริษัทสร้างการดี โดยใช้แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)  

• คณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ครู จำนวน        
๓ – ๕ คน มีหน้าท่ี พิจารณา ตรวจสอบแผนงานโครงการ ตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ 
สก.๐๒) นำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติโครงการ และวัดประเมินผลการดำเนินงาน
บริษัทสร้างการดี โดยใช้ แบบวัด และประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)  

• คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น ้อย มีหน ้าที ่  ตรวจสอบการดำเนินงานบริษ ัทสร้างการดี โดย 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ใช้แบบตรวจสอบแบบ สก.๑๑ และ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน ใช้แบบตรวจสอบ แบบ สก.๑๒  

• คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทน 
นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ จำนวน ๕ – ๙ คน (ตัวอย่างประกาศเรื่องระเบียบการดำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดี ในภาคผนวก โดยกำหนดการแบ่งปันผลกำไรในการจ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ต้อง
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หลังจากหัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว) มีหน้าที่ จัดทำระเบียบและข้อตกลง กำกับ 
ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อตกลง วัดประเมินผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี โดย
ใช้แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)   
    ๑.๒  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี แก่ครู บุคลากนักเรียน 

คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย  
    ๑.๓  กำหนด วัน เวลา และรับสมัครนักเรียนท่ีประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี   



    ๑.๔  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาท
หน้าที่ ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน (ถ้ามี) การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การ
บันทึก การปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผลและการรายงานผล   

    ๑.๕ ดำเน ินการพิจารณาเลือกคณะกรรมการตามโครงสร ้างบริษ ัทสร ้างการดีที ่กำหนด 
(รายละเอียด ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี ในภาคผนวก) นำเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
แต่งต้ัง   

    ๑.๖  ครูท่ีปรึกษานำโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง    
    ๑.๗ คณะกรรมการกล่ันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ   
    ๑.๘  โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตามแบบ 

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.๐๓)   
    ๑.๙ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายในสถานศึกษา 

ภายนอก สถานศึกษา อย่างหลากหลายช่องทาง    
 
๒.  การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีของนักเรียน     
    2.1 สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มาแรงบันดาลใจในการเลือก

ผลิตภัณฑ์ ตามแบบตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ (แบบ สก.๐๑)   
    2.2  คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.๐๒)  

นำเสนอครูท่ีปรึกษาพิจารณากล่ันกรองความเป็นไปได้ของโครงการ     
    2.3  ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการยืมเงินเพื่อดำเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ สก.๐๔)      
    2.4 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการผลิตสินค้า ดังนี้    

๑)  เลือกสินค้าท่ีต้องการผลิต    
๒)  คิดค้น/ออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์    
๓)  ออกแบบบรรจุภัณฑ์    
๔)  ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์   

    2.5  คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ ดังนี้    
๑)  สำรวจแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์    
๒)  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ     
๓)  กำหนดราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์    
๔)  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย    
๕)  บริการหลังการขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ของลูกค้า   

    ๒.๖ นักเรียนดำเนินงานตามโครงการของกระบวนการบริษัทสร้างการดีตามแบบท่ีกำหนด ได้แก่    
๑)  หลังจากที่มีการปฏิบัติงาน/ทำกิจกรรมของนักเรียนแต่ละฝ่ายในบริษัทสร้างการดี  

เรียบร้อย แล้ว ให้เลขานุการแต่ละฝ่ายงานเขียนบันทึก ตามแบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน (แบบ สก.๐๕)     

๒)  เมื่อมีการเคลื่อนไหวด้านการเงิน การซื้อ-การขาย เกิดขึ้น ให้เหรัญญิก ดำเนินการลง
ข้อมูลใน บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน (แบบ สก.๐๖)   



 ๓)  ในกรณีที่บริษัทสร้างการดี ดำเนินการไปซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ /สิ ่งของ ในร้านค้าที่ไม่
สามารถออก ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ฝ่ายการเงินใช้ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน 
(แบบ สก.๐๗)    

๔)  ในระหว่างการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการและ
บันทึกการ ประชุมตามแบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.๐๘) อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง    

๕)  ในระหว่างการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ควรมีการจัดประชุมถอดบทเรียนตามแบบ ท่ี
กำหนด (แบบ สก.๐๙) เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง     

๖)  ให้คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการกลั่นกรอง  คณะกรรมการจัดทำระเบียบ
และ ข้อตกลง และคณะกรรมการของบริษัทสร้างการดีทุกคน มีหน้าที ่ ว ัดและ
ประเมินผลโครงการตามแบบวัดและ ประเมินผลโครงการ (แบบ สก.๑๐)                

    ๒.๗) คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น ้อย ดำเน ินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ บริษัทสร้างการดี (แบบ สก.๑๑) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา (แบบ สก.๑๒) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง                

    ๒.๘) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภาคเรียนท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม
ของ  ปีการศึกษาปัจจุบัน (แบบ สก.๑๓/๑)                 

    ๒.๙) สรุปผลการดำเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใน ๓๑ มีนาคมของ     
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา (แบบ สก.๑๓/๒)   

    ๒.๑๐) การแบ่งปันผลกำไร ต้องนำผลกำไรท่ีได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ไป
จัด กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ตัวอย่างเช่น     

๑) จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ร้อยละ ๕๐    
๒) จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ ๑๕    
๓) สะสมเงินทุนสำรอง ร้อยละ ๑๐    
๔) จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น ร้อยละ ๒๐    
๕) ค่าดำเนินการ ร้อยละ ๕ 

 
4. ความสำคัญของการทำไข่เค็มสมุนไพร 

4.1 การถนอมอาหาร 
ความหมายของการถนอมอาหาร 
การถนอมอาหาร หมายถึง วิธีการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ชะลอการ

เสื่อมเสียของอาหาร (food spoilage) จากสาเหตุต่างๆ ทั้งด้าน จุลินทรีย์ เคมี และทางกายภาพ โดยการ
ถนอมอาหารจะเน้นการรักษาคุณภาพด้านต่างๆของอาหาร ท้ังทางด้านรสชาด คุณค่าทางโภชนาการให้เป็นท่ี
ยอมรับ และทำให้อาหารปลอดภัย (food safety) ต่อการบริโภค 

หลักการถนอมอาหาร 
1) ป้องกันไม่ให้อาหารหรือวัตถุดิบปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ วัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย 
เป็นการจัดการทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่ผลผลิตอยู่ในฟาร์ม จนกระทั่งอาหารถึงมือผู้บริโภค 

เป็นหลักการสำคัญเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการในอุตสหกรรมอาหารต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยใน
ระบบการเกษตรให้ใช้หลักการปฏิบัต ิทางการเกษตรที ่ดี และเหมาะสม (Good Agricultural 



Practice, GAP) ท้ังในขั้นตอนการเพาะปลูก และการเล้ียงสัตว์ โดยต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำท่ีใช้ อาหาร
สัตว์ รวมทั้ง ปุ๋ยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (pesticides) ต้องสะอาดปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง หรือ
ปนเป้ือน ระหว่างการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง ต้องขนย้ายผลิตผล
อย่างระมัดระวัง สถานที่เก็บรักษา ต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดีและสามารถป้องกันการปนเปื้อน
ของวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตว์พาหะนำโรค รวมถึงอุปกรณ์และพาหนะในการขนย้าย
ต้องสะอาดปราศจากการปนเป้ือนส่ิงอันตรายท่ีมีผลต่อความปลอดภัย 

2) ขจัดหรือแยกจุลลินทรีย์ หรือส่ิงปนเป้ือน ท่ีมีอยู่ในอาหารออก 
การทำความสะอาด (cleaning) คัดแยก ตัดแต่ง เพื่อทำความสะอาด แยกสิ่งสกปรก ส่ิง

ปนเปื้อน และแยกวัตถุดิบส่วนที่เน่าเสียออกจากส่วนที่ดี เป็นการลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้น เพราะ
วัตถุดิบที่เน่าเสีย หรือส่วนของวัตถุดิบ ที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ปริมาณมาก เช่น 
เหงือกปลา หัวกุ้ง ขน ผิวหนัง ลำไส้ของสัตว์ ตลอดจนส่วนของพืชท่ีสัมผัสดินโดยตรง เช่น ราก ลำต้น
ใต้ดิน มีจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมาก หากไม่ล้างให้สะอาด หรือแยกออก ปล่อยให้สัมผัส ปนเปื้อนกับ
วัตถุดิบส่วนท่ีดีจะทำให้จุลินทรีย์จะเพิ่มปริมาณและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ขั้นตอน การล้างด้วยน้ำ การลดขนาด (size reduction) เช่น การหั่น การผสม การสับ การบด ทำให้
เป็นปัญหาให้การแปรรูปในขั้นตอนต่อไปทำได้ยากขึ้น มีความเส่ียงท่ีอาหารจะเน่าเสียได้ง่ายและเป็น
อันตรายต่อการบริโภค 

3) ปรับสภาพอาหาร หรือสภาวะแวดล้อมของอาหารให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของ
จุลินทรีย์และสาเหตุอื่นๆ 

จุลินทรีย์เมื่อปนเปื้อนอยู่ในอาหาร จะมีระยะการเจริญโดยระยะแรกเป็นระยะปรับตัว (lag 
phase) ช่วงนี้การเพิ่มจำนวนจะช้าเพราะจุลินทรีย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม เมื่อผ่าน
ระยะนี้ไปได้ จะเข้าสู ่ระยะเพิ่มจำนวน (growth phase) ซึ่งจุลินทรีย์จะมีการเพิ่มจำวนขึ้นอย่าง
รวดเร็วแบบ logarithmic จนมีจำนวนมากพอที่จะเป็นสาเหตุให้อาหารเส่ือมเสีย หรือทำให้เกิดโรค
อาหารเป็นพิษ หลังจากผ่านช่วงนี้ไปได้ จะเป็นระยะคงท่ี (stationary phase) อัตราการเพิ่มจำนวน
และการตายของจุลินทรีย์จะเท่าๆ กัน เนื่องจากจุลินทรีย์มีปริมาณมาก เริ่มสร้างของเสีย สารพิษ ทำ
ให้สภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์คงท่ี  หลังจากนั้นจะเข้าสู ่ระยะการตาย ( 
death phase ) ซี่งจำนวนจุลินทรีย์เริ่มลดจำนวนลงอัตราการตายมากกว่าการเพิ่มจำนวน เนื่องจาก
มีสารพิษสะสมมากขึ้น 

4) ทำลายจุลินทรีย์รวมทั้งสปอร์และสารพิษท่ีจุลินทรีย์สร้างขึ้น 
- การใช้ความร้อน (thermal processing) 
- การแช่เยือกแข็ง (freezing) 
- การใช้รังสี (irradiation) 
- การใช้สารกันเสีย (preservative) 
- การใช้แรงกล เช่น การใช้ความดันสูง (high pressure processing) 

 4.2 ไข่เป็ด 
คุณค่าทางโภชนาการของไข่เป็ด 

แคลอรี่   185 แคลอรี่ 
โปรตีน   13  กรัม 
ไขมัน   14  กรัม  



คาร์โบไฮเดรต  1  กรัม  
คอเลสเตอรอล  295 % ต่อวัน (Daily Value)  
วิตามินบี12  90 % ต่อวัน (Daily Value)  
ซีลีเนียม   52 % ต่อวัน (Daily Value)  
ไรโบฟลาวิน  24 % ต่อวัน (Daily Value)  
ธาตุเหล็ก  21 % ต่อวัน (Daily Value)  
วิตามินดี  17 % ต่อวัน (Daily Value)  
โคลีน (Choline)  263  มิลลิกรัม 

ประโยชน์ของไข่เป็ด 
สร้างมวลกล้ามเนื้อ 
เป็นท่ีทราบกันดีว่าโปรตีนท่ีอยู่ในไข่ล้วนสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และ

ช่วยรักษาความสมดุล ฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณหลังจากการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี เพื่อ
ป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บเบื้องต้น เมื่อมีการทำกิจกรรมท่ีใช้ร่างกายอย่างหนัก 

ปรับปรุงสุขภาพจิต 
แร่ธาตุในไข่ท่ีประกอบไปด้วยซีลีเนียม (Selenium) นับว่าเป็นแร่ธาตุท่ีสามารถช่วย

บรรเทาอาการซึมเศร้า ความเหนื่อยล้า และความวิตกกังวลในจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงยังอาจช่วยปรับปรุงความผิดปกติทางอารมณ์ของผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน
ก่อนเป็นประจำเดือนได้อีกด้วย 

บำรุงสุขภาพผิว 
การศึกษาล่าสุดพบว่า ไข่เป็ดนั้น อุดมไปด้วยวิตามินบี 8 ชนิดที่สามารถช่วยเข้าไป

บำรุงผิวพรรณของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้น โดยจำแนกสรรพคุณต่าง ๆ ออกได้ ดังนี้ 
วิตามินบี 1 เป็นวิตามินท่ีช่วยต้านความเครียดท่ีก่อให้เกิดสิวบนผิว 
วิตามินบี 2 ช่วยลดการอักเสบท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมท้ังรักษาความสมดุลคอลลาเจน 
วิตามินบี 3 ช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนัง เช่น สิว กลาก เป็นต้น 
วิตามินบี 5 สามารถช่วยกักเก็บความชุ่มช้ืนให้อยู่คู่บนช้ันผิวหนังได้อย่างยาวนานขึ้น 
วิตามินบี 6 ช่วยให้ร่างกายสามารถรับมือกับความเครียด และป้องกันการเกิดผิวแห้งแตก อักเสบ 
วิตามินบี 7 ช่วยปกป้องผิวให้ห่างจากการติดเช้ือ และรักษาความชุ่มช้ืนของผิวหนัง 
วิตามินบี 9 ช่วยกระตุ้น หรือสร้างเซลล์ใหม่ของผิวหนังขึ้น เมื่อมีการผลัดเซลล์เก่าท่ีตายแล้วออก 
วิตามินบี 12 ช่วยลดการอักเสบ และการเกิดสิว 
ข้อควรระวังการรับประทาน ไข่เป็ด 
บางครั้งการรับประทานไข่เป็ดนั้นอาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนเสมอไป โดยเฉพาะ

กับกลุ่มผู้ป่วยท่ีกำลังประสบกับภาวะทางสุขภาพ เหล่านี้ 
อาการแพ้ไข่ 
อาการแพ้ไข่ เป็นอาการแพ้อาหารอย่างหนึ่งทีอาจพบได้บ่อยตั้งแต่ทารก จนถึง

ผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ท่ีแพ้ไข่นั้น เมื่อได้รับประทานเข้าไปโดยท่ีไม่รู้ตัว ก็อาจทำให้เกิดอาการอาหารไม่
ย่อย อาเจียน ผื่นขึ้นตามผิวหนัง ยิ่งถ้าหากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกรณีแพ้ขั้นรุนแรง ก็สามารถ
ส่งผลต่อระบบหายใจได้อีกด้วย นับว่าเป็นอาการท่ีอันตรายอย่างมากท่ีคุณควรพึงระวังไว้ให้ดี 

 



โรคหัวใจ 
ถึงจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพียงใด แต่ถึงอย่างไรผู้ป่วยที่มีประวัติ หรือประสบ

กับโรคหัวใจอยู่ ก็อาจจำเป็นต้องหลีกเลี ่ยงการรับประทาน เนื่องจากไข่เป็ดมีระดับคอ
เรสเตอรอลค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร จึงอาจส่งผลระดับ Trimethylamine N-oxide 
(TMAO) ในเลือดนั้นมีค่าสูงขึ้นตาม ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากแก่ผู้ที่ประสบกับโรคหัวใจ และ
โรคเบาหวาน 

4.3 ใบเตย 
ประโยชน์ของใบเตย  
1. ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียดับกระหายคลายร้อน 
เพียงคุณด่ืมน้ำใบเตยวันละ 2 แก้วเช้าและกลางวันมันจะทำให้คุณหายจากอาการอ่อนเพลีย

ได้อย่างปลิดทิ้ง อีกทั้งยังช่วยลดความกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดี เพราะใบเตยมีกลิ่นหอมเย็น
เมื่อด่ืมแล้วจึงสดช่ืนเกิดอาการผ่อนคลาย 

2. ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 
สำหรับใครที่มีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟการรับประทานน้ำใบเตยหรือขนมที่มีส่วนผสมจาก

ใบเตยจะช่วยทำให้คุณมีความรู้สึกสบายและสดช่ืนได้ 
3. ช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดความดันโลหิต 
ใบเตยสามารถท่ีจะบำรุงหัวใจและหลอดเลือดได้ ยิ่งหากเป็นโรคความดันโลหิตสูงการด่ืมน้ำ

ใบเตยเช้าและเย็นจะช่วยให้ความดันของคุณลดกลับมาอยู่ท่ีเกณฑ์ปกติได้ 
4. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน  
ใบเตยช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ซึ่งจากตำราไทยให้นำใบเตย 32 ใบ ใบของต้นสัก 

9 ใบ นำมาสับแล้วตากแดดไว้จากนั้นนำมาชงเป็นชาดื่มอย่างน้อย 1 เดือน หรือหากเป็นรากก็
ประมาณ 1 กำมือแล้วมาต้มด่ืมเช้า-เย็นทำแบบนี้อาการเบาหวานจะดีขึ้น 

5.ช่วยรักษาโรคหัด 
หากคุณกำลังเป็นหัด หรือเป็นโรคผิวหนัง สามารถนำเอาใบเตยมาตำพอหยาบ ๆ แล้วพอก

ลงบนผิว ใบเตยจะช่วยล้างพิษและเช้ือโรคไวรัสท่ีอยู่บนผิวหนังได้ 
6.ช่วยบรรเทาโรคข้อและโรครูมาตอยด์ 
ใครที่เป็นโรครูมาตอยด์หรือมีอาการปวดของข้อและกระดูก ให้นำใบเตยสด 3 ใบมาล้างน้ำ

ให้สะอาดจากนั้นสับให้ละเอียดผสมน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยคนให้เข้ากัน แค่นี้ก็ได้เป็นยามาบรรเทา
อาการปวดและอักเสบของข้อแล้ว 

7. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้ 
หากมีอาการปัสสาวะขัด ปัสสาวะไม่ค่อยออกลองใช้ใบเตย 1 ต้นหรือจะใช้รากครึ่งกำมือมา

ต้มกับน้ำแล้วดื่มก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 



5. วิธีการดำเนินการ   
5.๑ ขั้นวางแผน       

๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปจจุบัน ความตองการ สืบค้นข้อมูล  
๒) เขียนโครงการ เสนอโครงการกับครูท่ีปรึกษาโครงการ      
๓) ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการใหคณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณา       
๔) คณะกรรมการกล่ันกรองพิจารณาโครงการเสนอใหผู้อํานวยการอนุมัติ       
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรงการดี มอบหมาย หนาท่ี

รับผิดชอบ เตรียมความพรอมกอนเริ่มโครงการ       
๖) จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์   

5.2 ขั้นดำเนินการ       
๑) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน          
๒) ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย         
๓) การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน   

5.3 ขั้นประเมนิผล             
๑) สังเกตการปฏิบัติงาน             
๒) ตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่าย              
๓) สรุปผลและจัดทำรายงาน 

 
6. ปฏิทินการดำเนินการ 

ตารางที่ 2.1 ปฏิทินการดำเนินการบริษัทสร้างการ สาขาโรงเรียนพนมศึกษา 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมครูผู้สอน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ทำโครงงาน 

1 มิถุนายน 2564 ครูท่ีปรึกษา 

วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพชุมชน และเลือกเร่ืองทำโครงงาน 3 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ 
ศึกษาวิธีการทำไข่เค็มสมุนไพร 7 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และผลิตไข่เค็มสมุนไพร 13มิถุนายน 2564 ฝ่ายจัดหาและผลิต 
สำรวจความพึงพอใจ 15 มิถุนายน 2564 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 17 มิถุนายน 2564 ครูท่ีปรึกษา 
จำหนา่ยไข่เค็มสมุนไพร 25 มิ.ย.64 – 10 ก.พ. 65 ฝ่ายขาย 
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มใบเตยพอกดินสอพอง 1 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ ์
ผลิตไข่เค็มสมุนไพร และเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย ทุกวันเสาร ์ ฝ่ายจัดหาและผลิต 

ฝ่ายการบัญชีและ
การเงิน 

วิเคราะห์ต้นทุนและกำไรในการผลิต 26 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายการบัญชีและ
การเงิน 

สรุปรายงานโครงงาน 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการ 

 



7. ข้ันตอนและวิธีการทำไข่เค็ม 
3.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 

1) ไข่เป็ดสด  150 ฟอง/เดือน 
2) ใบเตย  2  กิโลกรัม 
3) ดินสอพอง  25  กิโลกรัม 
4) เกลือไอโอดีน 8  กิโลกรัม 
5) น้ำสะอาด  10  กิโลกรัม 

3.2 วิธีการทำไข่เค็ม 
1) นำดินสอพอง เกลือ ใบเตยปั่นละเอียด มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมน้ำ สะอาดให้พอดี จน

ส่วนผสมท้ังหมดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ให้มีความเข้มข้นที่พอเหมาะ ไม่เหลวหรือข้นมาก
เกินไป 

2) นำไข่เป็ดคลุกเคล้าในส่วนผสม 
3) นำไข่ที่คลุกเคล้าในส่วนผสมแล้ว นำมาคลุกขี้เถ้าแกลบเผา เพื่อป้องกัน ไม่ให้ไข่ติดกัน 

และปอ้งกันการระเหยของน้ำ 
4) นำไข่ใส่ถุงพลาสติกและบรรจุกล่อง 
5) การรับประทานไข่เค็ม หลังจากบรรจุกล่องแล้ว สามารถนำมามาบริโภคได้หลายรูปแบบ

ตามอายุของไข่เค็ม ซึ่งเริ่มนับจากวันบรรจุกล่อง ดังนี้ 
1-5 วัน ต้มไข่หวาน 
7-10 วัน ทอดไข่ดาว 
10-20 วัน ต้มให้สุก 

 
8. การคํานวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย 

ตารางที่ 2.2 การขายไข่เค็มกล่อง บรรจุไข่เค็ม 1 ฟอง 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน

(บาท) 
1 ไข่เป็ด 5 แผง แผงละ 135 บาท ทำไข่เค็มได้  150 กล่องเล็ก 

(1 กล่องเล็ก มีไข่ 1 ฟอง) 
675.00 

2 เกลือ 5 กิโลกรัม 200.00 
3 ดินสอพอง 25 กิโลกรัม 200.00 
4 บรรจุภัณฑ์ กล่องเล็ก 150 กล่อง 220.00 
5 ต้นทุน 150 กล่องเล็ก 1,295.00 
6 ต้นทุน 1 กล่องเล็ก 8.64 
8 ราคาขาย 1 กล่องเล็ก 12.00 
9 กำไร 1 กล่องเล็ก 3.35 

10 กำไร 150 กล่องเล็ก 505.00 
จากตาราง พบวา ตนทุนตอ 1 กล่องเล็ก คิดเป็น 8.64 บาท ขายในราคา กล่องละ 12 ต้นทุนต่อ 

150 กล่องเล็ก คิดเป็น 1,295 บาท หากขายหมด จะได้เงิน 1 ,800 บาท ดังนั้น หากขายหมด 150              
กล่องเล็ก จะได้กำไร 505 บาท 



ตารางที่ 2.3 การขายไข่เค็ม 1 กล่องใหญ่ บรรจุไข่เค็ม 18 ฟอง (18 กล่องเล็ก) 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน

(บาท) 
1 ไข่เป็ด 5 แผง แผงละ 135 บาท ทำไข่เค็มได้  8 กล่องใหญ่  

(1 กล่องใหญ่ มีไข่ 18 กล่องเล็ก) 
675.00 

2 เกลือ 5 กิโลกรัม 200.00 
3 ดินสอพอง 25 กิโลกรัม 200.00 
4 บรรจุภัณฑ์ กล่องใหญ่ 8 กล่อง 160.00 
5 บรรจุภัณฑ์ กล่องเล็ก 150 กล่อง 220.00 
6 ต้นทุน 8 กล่องใหญ่ 1,455.00 
7 ต้นทุน 1 กล่องใหญ่ 181.88 
8 ราคาขาย 1 กล่องใหญ่ 230.00 
9 กำไร 1 กล่องใหญ่ 48.12 

10 กำไร 8 กล่องใหญ่ 385.00 
จากตาราง พบวา ตนทุนตอ 1 กล่องใหญ่ คิดเป็น 181.88 บาท ขายในราคา กล่องละ 230 บาท  

ตนทุนตอ 8 กล่องใหญ่ คิดเป็น 1,455 บาท หากขายหมด จะได้เงิน 1,840 บาท ดังนั้น หากขายหมด 8 
กล่องใหญ่ จะได้กำไร 385 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 
จากการดําเนินงานบริษัทสร้างการดี  สาขา โรงเรียนพนมศึกษา ภายใตช่ือ “ไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย” 

สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
1. การจัดต้ังบริษัท 

1.๑ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 ๑) เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ  ประธานกรรมการบริษัท 
 ๒) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม รองประธานกรรมการบริษัท 
 ๓) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ ผู้ อำนวยการฝ่ายผลิต 
 ๔) เด็กชายปิยะภูมิ   คงประสิทธิ์ เลขานุการบริษัท 
1.๒ คณะกรรมการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
 ๑) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต  ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

๒) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา  คณะกรรมการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
๓) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว เลขานุการฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

1.๓ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิต 
๑) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและผลิต 
๒) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา  คณะกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิต 
๓) เด็กหญิงณิชกาญจน์   เอียดเกล้ียง เลขานุการฝ่ายจัดหาและผลิต 

1.๔ คณะกรรมการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
๑) เด็กหญิงสุธิมา   แสงจง  ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
๒) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ  คณะกรรมการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
๓) เด็กชายมินคะนาย   พม่า  เลขานุการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

1.๕ คณะกรรมการฝ่ายขาย 
๑) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว ผู้จัดการฝ่ายขาย 
๒) เด็กหญิงเขมิกา   ศรีใย  คณะกรรมการฝ่ายขาย 
๓) เด็กหญิงสุธิมา   แก้วทับทิม เลขานุการฝ่ายขาย 

 
๒. การจัดจำหน่าย 
 สถานท่ีจัดจำหน่าย 

1) ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกข้างเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพนม 
2) ร้านขายของฝาก ของท่ีระลึกอำเภอบ้านตาขุน 
3) ตลานัดชุมชน เทศบาลพนม 

 
 
 
 



3. การสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
ตารางที่ 3.1 บัญชีเงินสดคงเหลือรายวัน 

วัน เดือน ป ี รายการ 
 รายรับ   รายจ่าย   คงเหลือ  

 บาท  สตางค ์  บาท  สตางค ์  บาท  สตางค ์ 
17 มิ.ย.64 หุ้นสมาชิก   3,400   -        3,400   -  
18 มิ.ย.64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์       1,300   -    2,100   -  

  ไข่เป็ด         750   -    1,350   -  
  เกลือ         200   -    1,150   -  
  ดินสอพอง         200   -      950   -  
  กล่องบรรจุภัณฑ์         440   -      510   -  
  สติกเกอร์โลโก้         150   -      360   -  

15 ก.ค.2564 ขายไข่เค็ม รอบท่ี 1   1,500          1,860    
10 ส.ค.2564 ไข่เป็ด       1,500        360    

  เกลือ         200        160    
  ดินสอพอง         200    -    40    

10 ก.ย.2564 ขายไข่เค็ม รอบท่ี 2   3,000          2,960    
  ไข่เป็ด       1,500      1,460    
  เกลือ         200      1,260    
  ดินสอพอง         200      1,060    

5 พ.ย.2564 ขายไข่เค็ม  รอบท่ี 3   3,000          4,060    
30 พ.ย.2564 ไข่เป็ด       1,500      2,560    

  เกลือ         200      2,360    
  ดินสอพอง         200      2,160    

5 ม.ค.2565 ขายไข่เค็ม รอบท่ี 4   3,000          5,160    
20 ม.ค.2565 ไข่เป็ด       1,500      3,660    

  เกลือ         200      3,460    
  ดินสอพอง         200      3,260    

18 ก.พ.2565 ขายไข่เค็ม รอบท่ี 5   3,000          6,260    
 
 
 
 
 



4. การจ่ายเงินปันผล 
จากการจำหน่ายไข่เค็มสมุนไพร ท้ังหมด 5 รอบ ได้จัดสรรเงินตาระเบียบของบริษัท ดังนี้ 

คืนทุนให้สมาชิก จำนวน 34 หุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท 
คงเหลือกำไรสุทธิ จำนวน 2,860 บาท 

การจัดสรรผลกำไรประจำปี ดำเนินการดังนี้ 
1) จ่ายโบนัสกรรมการ  ร้อยละ 15  เป็นเงิน    429   บาท 
2) จ่ายเพื่อสารณะประโยชน์ ร้อยละ 50 เป็นเงิน  1,430  บาท 
3) สะสมเงินทุนสำรอง  ร้อยละ 10 เป็นเงิน     286  บาท 
4) จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น  ร้อยละ 20 เป็นเงิน     572  บาท 
5) ค่าดำเนินการ  ร้อยละ 5 เป็นเงิน     143  บาท 

การปนผลกําไรประจำป ๒๕๖4 บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนพนมศึกษา ทั้งหมด 572 บาท แก
สมาชิก จำนวน 170 หุ้น หุ้นละ 3.36 บาท 

1) เด็กหญิงนัดดา    บุญกลับ  ถือหุ้น 20  หุ้น  เงินปันผล 67.2 บาท     
2) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
3) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
4) เด็กชายปิยะภูมิ    คงประสิทธิ์ ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
5) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
6) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
7) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
8) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน ์ ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
9) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
10) เด็กหญิงณิชกาญจน์   เอียดเกล้ียง ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
11) เด็กหญิงสุธิมา    แสงจง  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
12) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
13) เด็กชายมินคะนาย   พม่า  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
14) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
15) เด็กหญิงเขมิกา    ศรีใย  ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     
16) เด็กหญิงสุธิมา    แก้วทับทิม ถือหุ้น 10  หุ้น  เงินปันผล 33.6 บาท     

 
5. ผลการประเมินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนพนมศึกษา  
 โดยใช้แบบวัดและประเมินโครงการ แบบ สก.๑๐ เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล   

ตารางที่ 3.2 การประเมินความรู้เก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 

ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 71.25 ดี 
     ๑. มีความรู้ในการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 72.50 ดี 
     ๒. ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 71.25 ดี 
     ๓. ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ได้ 72.50 ดี 
     ๔. มีทักษะในการรวบรวมความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ 68.75 ปานกลาง 



จากตารางท่ี 3.2 พบว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 
71.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี นักเรียนมีความรู้ในการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ร้อยละ 72.50 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี นักเรียนใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติร้อยละ 71.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีนักเรียน
ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ได้ ร้อยละ 72.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และนักเรียนมีทักษะในการรวบรวมความรู้
และสร้างองค์ความรู้ได้ ร้อยละ 68.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
ตารางที่ 3.3 การประเมินทักษะกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
 ทักษะกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 73.04 ดี 
     ๑. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 77.50 ดี 
     ๒. สามารถวางแผนการทำงานได้ 78.75 ดี 
     ๓. สามารถดำเนินงานได้อย่างมีขั้นตอนเป็นระบบตามแบบ สก. 75.00 ดี 
     ๔. สามารถผลิตสินค้า / คิดค้น / พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 70.00 ดี 
     ๕. สามารถจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ 62.50 ปานกลาง 
     ๖. สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ 72.50 ดี 
     ๗ สามารถสรุปและประเมินผลงานได้ 75.00 ดี 

จากตารางท่ี 3.3 พบว่า นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ร้อยละ 77.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
นักเรียนสามารถวางแผนการทำงานได้ ร้อยละ 78.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีนักเรียนสามารถดำเนินงานได้
อย่างมีข้ันตอนเป็นระบบตามแบบ สก. ร้อยละ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี นักเรียนสามารถผลิตสินค้า / คิดค้น / 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ร้อยละ 70.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี นักเรียนสามารถจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ 
ร้อยละ 62.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง นักเรียนสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ ร้อยละ 72.50 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี และนักเรียนสามารถสรุปและประเมินผลงานได้ ร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
 ตารางที่ 3.4 การประเมินเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
เจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 81.00 ดีมาก 
     ๑. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 87.50 ดีมาก 
     ๒. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 71.25 ดี 
     ๓. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 81.25 ดีมาก 
     ๔. มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 75.00 ดี 
     ๕. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 90.00 ดีมาก 

จากตารางท่ี 3.4 พบว่า นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 87.50 อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมาก นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ ร้อยละ 71.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 81.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต ร้อยละ 
90.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



ตารางที่ 3.5 การประเมินคุณลักษณะ  ๕  ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 

คุณลักษณะ  ๕  ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 81.50 ดีมาก 
     ๑. ทักษะกระบวนการคิด 78.75 ดี 
     ๒. มีวินัย 80.00 ดีมาก 
     ๓. ซื่อสัตย์สุจริต 85.00 ดีมาก 
     ๔. อยู่อย่างพอเพียง 81.25 ดีมาก 
     ๕. จิตสาธารณะ 82.50 ดีมาก 

จากตารางที่ 3.5 พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ 78.75 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
นักเรียนมีวินัย ร้อยละ 80.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 85.00 อยู่
ในระดับคุณภาพ ดีมาก นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 81.25 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก c]tนักเรียนมีจิต
สาธารณะ ร้อยละ 82.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตารางที่ 3.6 การประเมินคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 

คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 83.75 ดีมาก 
     ๑. การแบ่งปันผลกำไร  จากบริษ ัทสร ้างการดีไปทำ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

77.50 ดี 

    ๒. ไม่นำส่ิงของ  ทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็นของตนเอง 90.00 ดีมาก 
จากตารางที่ 3.6 พบว่า นักเรียนรู้จักการแบ่งปันผลกำไรจากบริษัทสร้างการดีไปทำกิจกรรม เพื่อ

สาธารณประโยชน์ ร้อยละ 77.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และนักเรียนไม่นำส่ิงของ  ทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็น
ของตนเอง ร้อยละ 90.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
6. สรุปผลการดำเนินการตามเป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  
1) นักเรียนสามารถแปรรูปไข่เค็ม จำหน่ายในโรงเรียนและฝากจายตามร้านค้าในชุมชนและ
สหกรณ์โรงเรียน จำนวน 150 ฟอง/เดือน จนกระท้ังสามารถเพิ่มปริมานการแปรรูปได้ 
300 ฟอง/เดือน ซึง่สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
2) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 

ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่าง

เหมาะสม 
2) นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง 
3) นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยตนเอง 
4) นักเรียนนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. สรุปผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์   



1) เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
2) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหา

รายได้เสริมต่อไป 
3) เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
4) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เค็มท่ีเพิ่มขึ้น 

 
8. ขอเสนอแนะ   

๑) โรงเรียนเห็นควรวาจะนําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับโรงเรียนและชุมชนอื่น   
๒) โรงเรียนเห็นควรวาจำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพ ให

เป็นท่ีรูจักและนิยมตอบุคคลท่ัวไป   
๓) โรงเรียนเห็นควรวาจะดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน และ ดำเนินการใน

รูปแบบของบริษัทสร้างการด ี
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คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 

ท่ี 164 /๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต 
ด้วยโรงเรียนพนมศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรม ตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมรรม 

และธรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 เพ ื ่อให้                          
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการการดำเนินงาน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ้ายอำนวยการ มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและเสนอแนะแนวทางแก่ 
คณะกรรมการการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

๑.๑ นายโสภณ  ทองจิตร  ประธานกรรมการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
1.2 นางงามพรรณ  ธิปัตย์  รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑.3 นางสาวณัฐิญา   คาโส   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑.4 นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี ดำเนินการเตรียมเอกสารการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ให้ 
สำเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ประกอบด้วย 

๒.๑ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง ประกอบด้วย 
๑) นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเสาวณี  ศรีทอง   ครู คศ.๑   กรรมการ 
3) นางสาวเรวดี  ศรีขาว   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ กิจกรรมการจัดทำนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ประกอบด้วย 
๑) นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 

๒.๓ กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ "STRONG" ประกอบด้วย 
๑) นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.๓   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง ประกอบด้วย 
๑) นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
๒) นางสุรีวัลย์   วรรณรัศมี ครู คศ.๒  กรรมการ 
๓) นายธีระศักดิ์  ยอดมณีครู  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔) นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕) นายอารม   รักศรีทองครู  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ การทำภาพยนตร์ส้ัน ประกอบด้วย 
๑) นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ครู คศ.๒   ประธานกรรมการ 
๒) นายจิรศักดิ์   ชูทัพ   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 



๒.๖ การประเมินแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๑) นายศุภชัย   เรืองเดช  ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ รับผิดชอบเพื่อทำให้การดำเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียน และสถานศึกษาต่อไป 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

ลงช่ือ     
     (นายโสภณ   ทองจิตร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล             
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

สาขา โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)........................................................ นามสกุล…………………………………………..……. 
ช้ัน.......................ห้อง...................................เลขประจำตัวนักเรียน  
วันเกิด...................................................................................... อายุ..................... ปี 
เลขประจำตัวประชาชน---- 
2. ที่อยู่  
เลขท่ี...............หมู่ท่ี................ซอย...........................................ถนน..................................................................... 
ตำบล/แขวง..............................................................................อำเภอ/เขต………………………………………………….. 
จังหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………………โทรศัพท์……………………………………… 
E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ความสนใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก) 

 อาหาร    น้ำยาอเนกประสงค์   สินค้าแปรรูป 
 สินค้าเกษตร    น้ำด่ืม/น้ำสมุนไพร   การให้บริการ 
 ส่ิงประดิษฐ์    อื่นๆ ระบุ............................................................. 

4. นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีหรือไม่ 
 ไม่เคยเข้าร่วม  
 เคยเข้าร่วม ผลิตภัณฑ์ท่ีเคยผลิต ได้แก่............................................................................................ 

5. ชุมชนของนักเรียนมีผลิตภัณฑ์หรือภูมิปัญญาใดที่น่าสนใจบ้าง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วม กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  สาขา โรงเรียนพนมศึกษา
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ ่งข้าพเจ้า                          
มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับท่ีสูงขึ้น
ต่อไป 

ลงช่ือ............................................... ผู้สมัคร 
   (.......................................................) 

         วันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ........... 



การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไข่เค็มสมุนไพร กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 

  
 

 


