
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การผลิตไข่เค็มในรอบท่ี 1 จำนวน 150 ฟอง สามารถขายได้ท้ังหมด 150 ฟอง จึง
เสนอให้เพิ่มปริมาน ในการขายผลิตไข่เค็มในรอบ ท่ี 2 เป็น 300 ฟอง  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 
                                 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ 
                                 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงช่ือ ……………………………….ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                    (เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์) 
 
 
 

     ลงช่ือ ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบ  สก.๐๘ 
แบบบันทึกการประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา 
ครั้งท่ี 3/๒๕๖๔ 

15 กนัยายน  ๒๕๖๔ 
สถานท่ี  ห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ    
2) เด็กหญิงปิ่นอนงค์   บางคราม   
3) เด็กชายนฤสรณ์   ศรีสวัสด์ิ    
4) เด็กชายปิยะภูมิ   คงประสิทธิ์   
5) เด็กชายณัฐภูมินทร์   ศรีรักษา    
6) เด็กชายธันฐกรณ์   ชนะแก้ว   
7) เด็กชายภานุวิชญ์   นพรัตน ์   
8) เด็กหญิงนันท์นภัส   สุระกา    
9) เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง   
10) เด็กหญิงสุธิมา   แสงจง    
11) เด็กชายทินภัทร   นิลทัพ    
12) เด็กหญิงเขมิกา   ศรีใย    
13) เด็กหญิงสุธิมา   แก้วทับทิม 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1) เด็กชายนนทพัทธ์   สุลเม็ต  ลาป่วย 
2) เด็กชายมินคะนาย   พม่า  ลาป่วย 
3) เด็กชายอภิมงคล   บุญทองแก้ว ลาป่วย 
4)  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทการดี ท่ีช่วยกันดำเนินการจัดหาไข่เป็ด เพื่อเพิ่มการผลิตไข่เค็ม 

ให้ได้จำนวน ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้จากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

                                 รับรองการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 



4.1 การผลิตไข่เค็มในรอบท่ี 2 จำนวน 300 ฟอง สามารถขายได้ท้ังหมด แต่จะยังไม่เพิ่ม
จำนวนการผลิตไข่เค็ม เนื่องจากผลิภัณฑ์ของบริษัท ยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 
                                 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ 
                                 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงช่ือ ……………………………….ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                    (เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์) 
 
 
 

     ลงช่ือ ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบ  สก.๐๘ 
แบบบันทึกการประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา 
ครั้งท่ี 4/๒๕๖๔ 

9 พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
สถานท่ี  ห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทการดี ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

                                 รับรองการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 แนวทางการดำเนินการของบริษัทในภาคเรียนท่ี 2 จากยังคงดำเนินต่อไปหาก

คณะกรรมการ เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 
5.1 ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

ผลประกอบการของบริษัทคืนทุนและเริ่มมีกำไร จากทุนท้ังหมด 3,400 บาท ปัจจุบัน 
บริษัทมียอดท้ังหมด 4,060 บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ 
                                 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงช่ือ ……………………………….ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                    (เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์) 
 
 
 

     ลงช่ือ ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบ  สก.๐๘ 
แบบบันทึกการประชมุของคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพนมศึกษา 
ครั้งท่ี 1/๒๕65 
1 มีนาคม ๒๕๖5 

สถานท่ี  ห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอบคุณคณะกรรมการบริษัทการดี ท่ีร่วมกันดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี และ

หวังว่ากิจกรรมจะดำเนินต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 รับรองการประชุม 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                                 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                 ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องจากฝ่ายต่างๆ 

5.1 ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
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 ท้ังหมด 572 บาท 
แกสมาชิก จำนวน 170 หุ้น หุ้นละ 3.36 บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ 
                                 ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

 

ลงช่ือ ……………………………….ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                    (เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์) 
 
 
 

     ลงช่ือ ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (เด็กหญิงนัดดา   บุญกลับ) 



      แบบ  สก.๐๙ 

แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม  (After  Action  Review :  AAR) 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  :  กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  สถานท่ี  ห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา 

 
๑. นักเรียนคิดว่าแนวปฏิบัติท่ีดีหรือแนวทางการดำเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  มีอะไรบ้าง 

สามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากโครงการไปประกอบอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

 
๒. ส่ิงท่ีนักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ (ส่ิงท่ีได้เกินความคาดหวังและน้อยกว่า

ความคาดหวัง) 
ทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง  การหารายได้ระหว่างเรียนด้วยตนเอง 
 

๓. นักเรียนต้ังใจว่าจะนำความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร 

นำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  สามารถสร้างรายได้
ให้กับตนเอง  ครอบครัวได้ 

 
๔. นักเรียนคิดว่าปัจจัยสู่ความสู่ความสำเร็จ (Key  Success  Factor)  คืออะไรบ้าง 

มีเทคนิคกระบวนการผลิตท่ีไม่เหมือนใคร  ไข่แดงจะมีสีแดง  มัน  มีกล่ิน  รสชาติ  ท่ีแตกต่างกัน 
 
 



      แบบ  สก.๑๐ 
แบบวัดและประเมินผลโครงการ 

 
 การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนพนมศึกษา  ซ่ึงได้ด าเนินงานมาตั้ งแต่                                 
วนัที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ถึง วนัที่  ๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๕  เป็นเวลา  ๘  เดือน  แลว้นั้น  เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินงาน  จึงด าเนินการวดัผลและประเมินผล  ดงัน้ี 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ปรับป
รุง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.  ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี      
     ๑.๑ มีความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี      
     ๑.๒ ใชค้วามรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ      
     ๑.๓ ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ได ้      
     ๑.๔ มีทกัษะในการรวบรวมความรู้และสร้างองคค์วามรู้ได ้      
๒.  ทกัษะกระบวนการบริหารจดัการกิจกรรมบริษทัสร้างการดี      
     ๒.๑ สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได ้      
     ๒.๒ สามารถวางแผนการท างานได ้      
     ๒.๓ สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอนเป็นระบบตามแบบ สก.      
     ๒.๔ สามารถผลิตสินคา้ / คิดคน้ / พฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้      
     ๒.๕ สามารถจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์      
     ๒.๖ สามารถคิดหาวิธีแกปั้ญหาได ้      
     ๒.๗ สามารถสรุปและประเมินผลงานได ้      
๓.  เจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี      
     ๓.๑ สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้      
     ๓.๒ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีจินตนาการ      
     ๓.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น      
     ๓.๔ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง      
     ๓.๕ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต      



รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔.  คุณลกัษณะ  ๕  ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต      
     ๔.๑ ทกัษะกระบวนการคิด      
     ๔.๒ มีวินยั      
     ๔.๓ ซ่ือสัตยสุ์จริต      
     ๔.๔ อยูอ่ยา่งพอเพียง      
     ๔.๕ จิตสาธารณะ      
๕.  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน      
     ๕.๑ การแบ่งปันผลก าไร  จากบริษทัสร้างการดีไปท ากิจกรรม 
             เพื่อสาธารณประโยชน์ 

     

     ๕.๒ ไม่น าส่ิงของ  ทรัพยสิ์นส่วนรวมไปเป็นของตนเอง      
 
 
       ลงช่ือ………………………………….. ผูป้ระเมิน 
                (………………………………….) 
       วนัที่ …….. เดือน ……………… พ.ศ. …………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      แบบ  สก.๑๐ 
แบบวัดและประเมินผลโครงการ 

 
 การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนพนมศึกษา  ซ่ึงได้ด าเนินงานมาตั้ งแต่                                 
วนัที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ถึง วนัที่  ๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๕  เป็นเวลา  ๘  เดือน  แลว้นั้น  เพื่อให้ทราบผลการ
ด าเนินงาน  จึงด าเนินการวดัผลและประเมินผล  ดงัน้ี 

รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
๑.  ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 71.25 ดี 
     ๑.๑ มีความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 72.50 ดี 
     ๑.๒ ใชค้วามรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตัิ 71.25 ดี 
     ๑.๓ ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ได ้ 72.50 ดี 
     ๑.๔ มีทกัษะในการรวบรวมความรู้และสร้างองคค์วามรู้ได ้ 68.75 ปานกลาง 
๒.  ทกัษะกระบวนการบริหารจดัการกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 73.04 ดี 
     ๒.๑ สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลได ้ 77.50 ดี 
     ๒.๒ สามารถวางแผนการท างานได ้ 78.75 ดี 
     ๒.๓ สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอนเป็นระบบตามแบบ สก. 75.00 ดี 
     ๒.๔ สามารถผลิตสินคา้ / คิดคน้ / พฒันาผลิตภณัฑไ์ด ้ 70.00 ดี 
     ๒.๕ สามารถจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์ 62.50 ปานกลาง 
     ๒.๖ สามารถคิดหาวิธีแกปั้ญหาได ้ 72.50 ดี 
     ๒.๗ สามารถสรุปและประเมินผลงานได ้ 75.00 ดี 
๓.  เจตคติที่ดีต่อการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี 81.00 ดีมาก 
     ๓.๑ สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้ 87.50 ดีมาก 
     ๓.๒ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีจินตนาการ 71.25 ดี 
     ๓.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 81.25 ดีมาก 
     ๓.๔ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 75.00 ดี 
     ๓.๕ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 90.00 ดีมาก 

 
 
 



รายการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ 
๔.  คุณลกัษณะ  ๕  ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 81.50 ดีมาก 
     ๔.๑ ทกัษะกระบวนการคิด 78.75 ดี 
     ๔.๒ มีวินยั 80.00 ดีมาก 
     ๔.๓ ซ่ือสัตยสุ์จริต 85.00 ดีมาก 
     ๔.๔ อยูอ่ยา่งพอเพียง 81.25 ดีมาก 
     ๔.๕ จิตสาธารณะ 82.50 ดีมาก 
๕.  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 83.75 ดีมาก 
     ๕.๑ การแบ่งปันผลก าไร  จากบริษทัสร้างการดีไปท ากิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

77.50 
ดี 

    ๕.๒ ไม่น าส่ิงของ  ทรัพยสิ์นส่วนรวมไปเป็นของตนเอง 90.00 ดีมาก 
 
 
 
 
      ลงช่ือ……………………………ประธานกรรมการบริษทั 
                (เด็กหญิงนดัดา     บุญกลบั) 
       ………..…. / ……………. / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
นอ้ยกว่า  ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู แหล่งข้อมูล 
การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการด าเนินงาน 

- นกัเรียนที่เป็นคณะกรรมการบริษทัสร้างการดี 
- เอกสารการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 
  ที่เก่ียวขอ้งประกอบดว้ย  แบบ สก.๐๑ - แบบ สก. ๑๓ 

 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๑. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 ๑.๑  มีความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถอธิบายกระบวนการท างานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี
ไดอ้ยา่งละเอียด  คล่องแคล่ว  ถูกตอ้ง  ครบถว้นทุกขั้นตอน 

๔ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถอธิบายกระบวนการท างานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี
ไดอ้ยา่งดี  คล่องแคล่ว  ถูกตอ้ง  แต่ไม่ครบถว้นทุกขั้นตอน 

๓ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถอธิบายกระบวนการท างานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี 
ไดแ้ต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

๒ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  สามารถอธิบายกระบวนการท างานกิจกรรมบริษทัสร้างการดี
แต่ตอ้งมีผูค้อยช้ีแนะ  กระตุน้  ก ากบั 

๑ นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี                              
ไม่สามารถบอกหรืออธิบายวิธีการท างานได ้

 
 
 
 
 
 



 ๑.๒  ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถใช้ความรู้ความเขา้ใจจากทฤษฎีน าสู่การปฏิบตัิ
ได้อย่างถูกต้อง  ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมบริษทัสร้างการดี  ครบทุกขั้นตอน  และ
สามารถผลิต / จดัหา  สินคา้ไดม้ีคุณภาพสูงกว่าเป้าหมาย 

๔ นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถใช้ความรู้ความเขา้ใจจากทฤษฎีน าสู่การปฏิบตัิ
ได้อย่างถูกต้อง  ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมบริษทัสร้างการดี  ครบทุกขั้นตอน  และ
สามารถผลิต / จดัหา  สินคา้ไดม้ีคุณภาพตามเป้าหมาย 

๓ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถใชค้วามรู้ความเขา้ใจจากทฤษฎีน าสู่การปฏิบตัิ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ตามขั้นตอนการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี  ครบทุกขั้นตอน แต่ผลิต / 
จดัหา  สินคา้ไดม้ีคุณภาพต ่ากว่าเป้าหมาย 

๒ นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถใชค้วามรู้ความเขา้ใจจากทฤษฎีน าสู่การปฏิบตัิ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ตามขั้นตอนการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี  ไม่ครบทุกขั้นตอน  และ
สามารถผลิต / จดัหา  สินคา้ไดม้ีคุณภาพต ่ากว่าเป้าหมาย 

๑ นกัเรียนไม่สามารถน าความรู้ความเขา้ใจ  จากทฤษฎีน าสู่การปฏิบตัิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ตาม
ขั้นตอนการจดักิจกรรมบริษทัสร้างการดี  ไม่ครบทุกขั้นตอน  และผลิต / จดัหา  สินคา้ได้
คุณภาพต ่ากว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๓  ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศจากการปฏิบัติงานกิจกรรม
บริษทัสร้างการดีจนสามารถส่ือสารถ่ายทอดองค์ความรู้ดว้ยการพูด  การเขียนได้อย่าง
ละเอียดตามขั้นตอน  ถูกตอ้ง  ชดัเจน  คล่องแคล่ว 

๔ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศจากการปฏิบัติงานกิจกรรม
บริษทัสร้างการดีจนสามารถส่ือสารถ่ายทอดองค์ความรู้ดว้ยการพูด  การเขียนได้อย่าง
ละเอียดตามขั้นตอน  ถูกตอ้ง   

๓ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศจากการปฏิบัติงานกิจกรรม
บริษทัสร้างการดีจนสามารถส่ือสารถ่ายทอดองค์ความรู้ดว้ยการพูด  การเขียนไม่ละเอียด
ตามขั้นตอน  

๒ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศจากการปฏิบัติงานกิจกรรม
บริษทัสร้างการดีจนสามารถส่ือสารถ่ายทอดองค์ความรู้ดว้ยการพูด  การเขียนไม่ละเอียด
ตามขั้นตอน  และไม่ถูกตอ้ง 

๑ นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล  สารสนเทศจากการปฏิบัติงานกิจกรรม
บริษทัสร้างการดี  แต่ไม่สามารถส่ือสารถ่ายทอดองคค์วามรู้ดว้ยการพูดหรือการเขียนได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๔  มีทักษะในการรวบรวมความรู้และการสร้างองค์ความรู้ได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนมีวิธีการอยา่งหลากหลายในการรวบรวมขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน
ถูกตอ้ง  สามารถน าไปใชพ้ฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑไ์ด ้

๔ นักเรียนมีวิธีการอย่างหลากหลายในการรวบรวมขอ้มูลและสร้างองค์ความรู้ได ้ สามารถ
น าไปใชพ้ฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑไ์ด ้

๓ นักเรียนมีวิธีการอย่างหลากหลายในการรวบรวมขอ้มูลและสร้างองค์ความรู้ได ้ สามารถ
น าไปใชพ้ฒันาผลิตภณัฑไ์ดแ้ต่ไม่มีการต่อยอดผลิตภณัฑ ์

๒ นกัเรียนมีวิธีการรวบรวมขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้  สามารถน าไปใชพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ได้
แต่ไม่มีการต่อยอดผลิตภณัฑ ์

๑ นักเรียนมีวิธีการรวบรวมข้อมูลแต่ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได ้ ไม่สามารถน าไปใช้
พฒันาและต่อยอดผลิตภณัฑ ์  

 
๒.  ด้านทักษะกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 ๒.๑  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
อยา่งละเอียด  สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ได ้

๔ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ต่ไม่ละเอียด 

๓ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง
ไม่สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ได ้

๒ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศได้  แต่ไม่สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และไม่สามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใชป้ระโยชน์ได ้

๑ นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศและไม่สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

 
 
 



 ๒.๒  สามารถวางแผนการท างานได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานไดอ้ยา่งละเอียด  ทุกขั้นตอน  เป็นระบบ   
มีประสิทธิภาพ 

๔ นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานไดอ้ยา่งละเอียด  ทุกขั้นตอน  เป็นระบบ   
๓ นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานได ้ ทุกขั้นตอน  แต่ไม่เป็นระบบ   
๒ นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานได ้ แต่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน 

๑ นกัเรียนไม่สามารถวางแผนการท างานไดต้ามขั้นตอน  
 
 ๒.๓  สามารถด าเนินงานได้อย่างมีขั้นตอนเป็นระบบตามแบบ สก. 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนสามารถท างานอยา่งมีขั้นตอนเป็นระบบทุกงานตามแบบ สก. ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๔ นกัเรียนสามารถท างานอยา่งมีขั้นตอนเป็นระบบทุกงานตามแบบ สก. แต่ยงัไม่ถูกตอ้ง 
๓ นกัเรียนสามารถท างานอยา่งมีขั้นตอนเป็นระบบเป็นบางงาน 

๒ นกัเรียนสามารถท างานอยา่งมีขั้นตอนแต่ไม่เป็นระบบ 

๑ นกัเรียนท างานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและไม่เป็นระบบ 

 
 ๒.๔  สามารถผลิตสินค้า / คิดค้น / พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนสามารถเลือกสินคา้ที่ตอ้งการผลิต  คิดคน้ / ออกแบบ / พฒันาผลิตภณัฑ ์ ออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ ออกแบบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  แปลกใหม่  น่าสนใจ 

๔ นกัเรียนสามารถเลือกสินคา้ที่ตอ้งการผลิต  คิดคน้ / ออกแบบ / พฒันาผลิตภณัฑ ์ ออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ ออกแบบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  แต่ไม่แปลกใหม่ 

๓ นกัเรียนสามารถเลือกสินคา้ที่ตอ้งการผลิต  คิดคน้ / ออกแบบ / พฒันาผลิตภณัฑ ์ ออกแบบ
บรรจุภณัฑ ์ ออกแบบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ด ้ แต่ไม่แปลกใหม่และไม่น่าสนใจ   

๒ นักเรียนสามารถเลือกสินคา้ที่ตอ้งการผลิต  สามารถคิดคน้ / ออกแบบ / พฒันาผลิตภณัฑ์  
แต่ไม่สามารถออกแบบบรรจุภณัฑ ์ ออกแบบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ด ้  

๑ นักเรียนสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการผลิต  แต่ไม่สามารถคิดค้น / ออกแบบ / พฒันา
ผลิตภณัฑ ์ และไม่สามารถออกแบบบรรจุภณัฑไ์ด ้ ออกแบบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ด ้  



 ๒.๕  สามารถจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนสามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี  ๑)ส ารวจแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  ๒)ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ  ๓)ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ๔)จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ ๕)มีบริการหลงัการขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ ครบทั้ง  ๕  รายการ 

๔ นกัเรียนสามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี  ๑)ส ารวจแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  ๒)ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ  ๓)ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ๔)จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ ๕)มีบริการหลงัการขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ ครบทั้ง  ๔  รายการ 

๓ นกัเรียนสามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี  ๑)ส ารวจแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  ๒)ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ  ๓)ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ๔)จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ ๕)มีบริการหลงัการขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ ครบทั้ง  ๓  รายการ 

๒ นกัเรียนสามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี  ๑)ส ารวจแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  ๒)ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ  ๓)ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ๔)จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ ๕)มีบริการหลงัการขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ ครบทั้ง  ๒  รายการ 

๑ นกัเรียนสามารถด าเนินงานไดด้งัน้ี  ๑)ส ารวจแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์  ๒)ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ  ๓)ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ์  ๔)จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ ๕)มีบริการหลงัการขาย/ประเมินความพึงพอใจผลิตภณัฑ ์ ครบทั้ง  ๑  รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒.๖  สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนสามารถคิดคน้หาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะน าไปแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  และพบ
ทางเลือกใหม่  ที่จะน าไปใชใ้นการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได ้  สามารถด าเนินงานจน
แกไ้ขปัญหาไดส้ าเร็จ 

๔ นักเรียนสามารถคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะน าไปแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได้  สามารถด าเนินงานจนแก้ไขปัญหาได้
ส าเร็จ 

๓ นักเรียนสามารถคิดคน้หาวิธีการที่เหมาะสม  สามารถน าไปจะแกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ  ไดบ้า้ง  
แต่ไม่ส าเร็จทั้งหมด 

๒ นักเรียนสามารถคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสม  แต่ไม่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                     
ไดส้ าเร็จ 

๑ นกัเรียนไม่สามารถคิดคน้หาวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ได ้

  
๒.๗  สามารถสรุปและประเมินผลงานได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนสามารถสรุปและประเมินผลการด า เนินงานบริษัทสร้างการดีได้อย่ าง                                      
มีประสิทธิภาพ  ถูกตอ้ง  ชดัเจนและสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาบริษทัต่อไปได้ 

๔ นักเรียนสามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได้อย่างถูกต้อง  
ชดัเจนและสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาบริษทัต่อไปได ้

๓ นักเรียนสามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได้ถูกต้อง  และ
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาบริษทัต่อไปได ้

๒ นักเรียนสามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีได้และสามารถ
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพฒันาบริษทัต่อไปไดบ้า้ง 

๑ นกัเรียนไม่สามารถสรุปและประเมินผลการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได ้

 
 
 
 



๓.  เจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 ๓.๑  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดทุ้กคร้ังและท าดว้ยความเต็มใจ  ทุ่มเท  เสียสละ 
๔ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นไดทุ้กคร้ัง  แต่ท าด้วยความเต็มใจ  ทุ่มเท  เสียสละ    

เป็นบางคร้ัง 
๓ นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นบางคร้ัง  แต่ท าดว้ยความเต็มใจ  ทุ่มเท  เสียสละ  

เป็นบางคร้ัง 
๒ นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้เป็นบางคร้ังและท าด้วยความไม่ตั้งใจ  ไม่ทุ่มเท               

ไม่เสียสละ   
๑ นกัเรียนไม่สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

 
 ๓.๒  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนมีความคิด  แนวทาง  ทศันคติ  ความเขา้ใจใหม่ ๆ  และสามารถน าไปแก้ปัญหา                  
ในการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๔ นักเรียนมีความคิด  แนวทาง  ทศันคติ  ความเขา้ใจใหม่ ๆ  และสามารถน าไปแก้ปัญหา             
ในการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได ้

๓ นักเรียนมีความคิด  แนวทาง  ทัศนคติ  ความเข้าใจเดิม ๆ  แต่สามารถน าไปแก้ปัญหา             
ในการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได ้

๒ นกัเรียนมีความคิด  แนวทาง  ทศันคติ  ความเขา้ใจเดิม ๆ  และไม่สามารถน าไปแกปั้ญหา             
ในการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได ้

๑ นักเรียนไม่สามารถน าความคิด  แนวทาง  ทัศนคติ  ความเข้าใจเดิม ๆ  ไปแก้ปัญหา             
ในการด าเนินงานบริษทัสร้างการดีได ้

 
 
 
 
 



 ๓.๓  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายทั้งงานส่วนตัว
และงานส่วนรวม  ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 

๔ นกัเรียนร้อยละ  ๗๐ - ๗๙  มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายทั้งงานส่วนตัวและ
งานส่วนรวม  ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 

๓ นักเรียนร้อยละ  ๖๐ - ๖๙  มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายทั้งงานส่วนตวัและ
งานส่วนรวม  ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 

๒ นักเรียนร้อยละ  ๕๐ - ๕๙  ขึ้นไป  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงาน
ส่วนตวัและงานส่วนรวม  ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 

๑ นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรั้บมอบหมายทั้งงานส่วนตัว
และงานส่วนรวม  ส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทัสร้างการดี 

 
 ๓.๔  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
๔ นกัเรียนร้อยละ  ๗๐ - ๗๙  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
๓ นกัเรียนร้อยละ  ๖๐ - ๖๙  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

๒ นกัเรียนร้อยละ  ๕๐ - ๕๙  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
๑ นกัเรียนนอ้ยกว่าร้อยละ  ๕๐  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓.๕  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ขึ้นไป  มีแนวคิดและความรู้สึกที่ดี  รัก  ช่ืนชอบต่อการประกอบ
อาชีพของบริษทัสร้างการดี 

๔ นกัเรียนร้อยละ  ๗๐ - ๗๙  มีแนวคิดและความรู้สึกที่ดี  รัก  ช่ืนชอบต่อการประกอบอาชีพ
ของบริษทัสร้างการดี 

๓ นักเรียนร้อยละ  ๖๐ - ๖๙  มีแนวคิดและความรู้สึกที่ดี  รัก  ช่ืนชอบต่อการประกอบอาชีพ
ของบริษทัสร้างการดี 

๒ นกัเรียนร้อยละ  ๕๐ - ๕๙  มีแนวคิดและความรู้สึกที่ดี  รัก  ช่ืนชอบต่อการประกอบอาชีพ
ของบริษทัสร้างการดี 

๑ นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  มีแนวคิดและความรู้สึกที่ดี  รัก  ช่ืนชอบต่อการประกอบ
อาชีพของบริษทัสร้างการดี 

 
๔.  คุณลักษณะ  ๕  ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 ๔.๑  ทักษะกระบวนการคิด 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนมีทักษะการคิด  จ าแนก  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  คิดเชิงเหตุผล  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คิดเชิงสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหามากที่สุด 

๔ นักเรียนมีทักษะการคิด  จ าแนก  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  คิดเชิงเหตุผล  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คิดเชิงสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหามาก 

๓ นักเรียนมีทักษะการคิด  จ าแนก  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  คิดเชิงเหตุผล  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คิดเชิงสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหาปานกลาง 

๒ นักเรียนมีทักษะการคิด  จ าแนก  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  คิดเชิงเหตุผล  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คิดเชิงสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหานอ้ย 

๑ นักเรียนมีทักษะการคิด  จ าแนก  เปรียบเทียบ  แยกแยะ  คิดเชิงเหตุผล  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คิดเชิงสร้างสรรค ์ คิดแกปั้ญหานอ้ยที่สุด 

 
 
 



 ๔.๒  มีวินัย 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นกัเรียนมีวินยัต่อตนเอง  ผูอ้ื่นและสังคม   มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และสิทธิของตนเอง
และส่วนรวมมากที่สุด 

๔ นกัเรียนมีวินยัต่อตนเอง  ผูอ้ื่นและสังคม   มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และสิทธิของตนเอง
และส่วนรวมมาก 

๓ นกัเรียนมีวินยัต่อตนเอง  ผูอ้ื่นและสังคม   มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และสิทธิของตนเอง
และส่วนรวมปานกลาง 

๒ นกัเรียนมีวินยัต่อตนเอง  ผูอ้ื่นและสังคม   มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และสิทธิของตนเอง
และส่วนรวมนอ้ย 

๑ นกัเรียนมีวินยัต่อตนเอง  ผูอ้ื่นและสังคม   มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่และสิทธิของตนเอง
และส่วนรวมนอ้ยที่สุด 

 
 ๔.๓  ซ่ือสัตย์สุจริต 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนด าเนินการการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  และมีการท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายของบริษทัดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ละเอียด  ชดัเจน  เป็นปัจจุบนั  ตรวจสอบได้ 

๔ นักเรียนด าเนินการการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  และมีการท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายของบริษทัดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ละเอียด  ชดัเจน  ตรวจสอบได ้ แต่ไม่เป็นปัจจุบนั   

๓ นักเรียนด าเนินการการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  และมีการท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายของบริษทัดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  และไม่เป็นปัจจุบนั   

๒ นักเรียนด าเนินการการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  และมีการท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายของบริษทัดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ไม่ถูกตอ้ง  และไม่เป็นปัจจุบนั   

๑ นกัเรียนด าเนินการการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  แต่ไม่มีการท าบญัชีรายรับ - รายจ่ายของบริษทั 

 
 
 
 
 



 ๔.๔  อยู่อย่างพอเพียง 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี  อย่างประหยดั  คุม้ค่า  เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีการบริหารจดัการให้เกิดความสมดุลดา้นวตัถุ  สังคม  วฒันธรรม  
ส่ิงแวดลอ้ม  น าส่ิงที่มีในชุมชนมาเพ่ิมมูลค่า  รู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

๔ นักเรียนใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี  อย่างประหยดั  คุม้ค่า  เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีการบริหารจดัการให้เกิดความสมดุลดา้นวตัถุ  สังคม  วฒันธรรม  
ส่ิงแวดลอ้ม  น าส่ิงที่มีในชุมชนมาเพ่ิมมูลค่า   

๓ นักเรียนใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  อย่างประหยดั  คุ ้มค่า                     
และมีการบริหารจดัการให้เกิดความสมดุลดา้นวตัถุ  สังคม  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม 

๒ นักเรียนใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  อย่างประหยดั  คุ ้มค่า                        
เกิดประโยชน์                   

๑ นักเรียนใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมบริษทัสร้างการดี  แต่ไม่เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ๔.๕  จิตสาธารณะ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือผูอ้ื่น  โรงเรียน  ชุมชนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  เผยแพร่องคค์วามรู้ต่อสาธารณชน 

๔ นักเรียนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือผูอ้ื่น  โรงเรียน  ชุมชนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม   

๓ นักเรียนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือผู้อื่น  โรงเรียน  ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม   

๒ นกัเรียนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือผูอ้ื่น  ดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน  มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม   

๑ นกัเรียนร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือผูอ้ื่น  ดว้ยความเต็มใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน   
 
 
 



๕.  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๕.๑  แบ่งปันผลก าไร  จากบริษัทสร้างการดีไปท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนสามารถแบ่งปันผลก าไรครบถูกตอ้ง  ๕  รายการ  ตามประกาศของบริษทัสร้าง 
การดีและมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

๔ นักเรียนสามารถแบ่งปันผลก าไรครบถูกตอ้ง  ๕  รายการ  ตามประกาศของบริษทัสร้าง 
การดีและมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในหรือภายนอก
สถานศึกษา 

๓ นกัเรียนสามารถแบ่งปันผลก าไรไดค้รบถูกตอ้ง  ๔  รายการ  ตามประกาศของบริษทัสร้าง 
การดีและมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในหรือภายนอก
สถานศึกษา 

๒ นกัเรียนสามารถแบ่งปันผลก าไรครบถูกตอ้ง  ๓  รายการ  ไดต้ามประกาศของบริษทัสร้าง 
การดีและมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในหรือภายนอก
สถานศึกษา 

๑ นักเรียนสามารถแบ่งปันผลก าไรครบถูกตอ้ง  ๑ - ๒  รายการ  ไดต้ามประกาศของบริษทั
สร้าง การดีและมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งภายในหรือ
ภายนอกสถานศึกษา 

 
 ๕.๒  ไม่น าส่ิงของ  ทรัพย์สินส่วนรวมไปเป็นของตนเอง 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ นักเรียนสามารถแยกแยะส่ิงของ  ทรัพย์สินส่วนตน  ส่วนรวมได้และไม่น าส่ิงของหรือ
ทรัพยสิ์นส่วนรวมไปเป็นของตนเอง  พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนรวมไดเ้ป็นอย่างดี 

๔ นักเรียนสามารถแยกแยะส่ิงของ  ทรัพย์สินส่วนตน  ส่วนรวมได้และไม่น าส่ิงของหรือ
ทรัพยสิ์นส่วนรวมไปเป็นของตนเอง  พร้อมทั้งดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนรวมได ้

๓ นักเรียนสามารถแยกแยะส่ิงของ  ทรัพย์สินส่วนตน  ส่วนรวมได้และไม่น าส่ิงของหรือ
ทรัพยสิ์นส่วนรวมไปเป็นของตนเอง   

๒ นกัเรียนสามารถแยกแยะส่ิงของ  ทรัพยสิ์นส่วนตน  ส่วนรวมได ้
๑ นกัเรียนไม่สามารถแยกแยะส่ิงของ  ทรัพยสิ์นส่วนตน  ส่วนรวมได ้



 



 



 



แบบ สก ๑๓/๑  
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนพนมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราฎร์ธานี ชุมพร 

 
ชื่อกิจกรรม ไข่เค็มสมุนไพร(ใบเตย) 
ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

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

ลักษณะกิจกรรม   ใหม่  ต่อเนื่อง 
 
1. วัตถุประสงค์   

1) เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
2) เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหา

รายได้เสริมต่อไป 
3) เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
4) เพื่อส่งเสริมให้มีการบริโภคไข่เค็มท่ีเพิ่มขึ้น 

๒. เป้าหมาย    
เป้าหมายเชิงปริมาณ :   
1) แปรรูปไข่เค็ม จำหน่ายในโรงเรียนและฝากจายตามร้านค้าในชุมชนและสหกรณ์โรงเรียน จำนวน 

150 ฟอง/เดือน 
2) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกว่าประโยชนสวนตัว 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ :   
1) เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
2) มีทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตผลงานสร้างสรรค์ของตนเอง 
3) มีทัศนคติท่ีดีต่อการหารายได้ระหว่างเรียนด้วยตนเอง 
4) นำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
3. งบประมาณดำเนินการ   

แหล่งงบประมาณท่ีได้รับ   
๑. หุ้นจากสมาชิก 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 3,400 บาท   
งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง  4,060 บาท   
คงเหลือ     660 บาท  

  
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม   

1) นักเรียนรู้และเข้าใจในการถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
2) นักเรียนได้นำความรู้ในการทำไข่เต็มไปใช้ทำเองท่ีบ้านหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหารายได้

เสริมต่อไป 
3) นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ละภาวการณ์ใช้จ่ายของครอบครัว 
4) มีการบริโภคไข่เค็มท่ีเพิ่มขึ้น 

5. ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ    
5.๑ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข   

ปัญหา :  ไข่เป็ดภายในชุมชนไม่เพียงพอต่อการผลิตไข่เค็ม ในรอบท่ี 2  
การแก้ไข :   จัดซื้อไข่เป็ดจากชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผลิตไข่เค็มได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

5.๒ ข้อเสนอแนะ    
๑) โรงเรียนเห็นควรวาจะนําเสนอผลการดําเนินงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูกับโรงเรียนและชุมชนอื่น   
๒) โรงเรียนเห็นควรวาจำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหมีความหลากหลาย รักษาคุณภาพ ให

เป็นท่ีรูจักและนิยมตอบุคคลท่ัวไป   
๓) โรงเรียนเห็นควรวาจะดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจของผู้เรียน และ ดำเนินการใน

รูปแบบของบริษัทสร้างการด ี
  

       (ลงช่ือ)...........................................................ผู้จัดทำรายงาน    
(เด็กชายปิยะภูมิ     คงประสิทธิ์)   
    ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท  

  
 
      (ลงช่ือ)........................................................... ผู้รับรอง 
                        (นางผกา  สามารถ)   

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 


