๑

๒

กิตติกรรมประกาศ
บริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านแก้ง ในการดำเนินกิจกรรม เพิ่มมูลค่าเห็ดเป็น Gift
set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง สำเร็จลุล่วงได้ด้วยเพราะความกรุณาจาก ดร.วสุกฤต สุวรรณ
เทน ผู้อำนวยการโรงเรี ยนบ้านแก้ง และบุคลากรโรงเรียนบ้านแก้งทุกท่าน ที่ได้ให้ ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนทำให้การดำเนินงานของบริ ษัท
ประสบผลสำเร็จ
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับ
โรงเรียนในชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) ที่ให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะทำงานบริษัท
สร้างการดีของโรงเรียนบ้านแก้ง ที่ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละเวลาทำงานและทุ่มเทเพื่อบริษัท จนทำให้
การดำเนินงานของบริษัทประสบผลสำเร็จลุล่วง
เด็กหญิงชลิดา ขุนโสภา
เด็กหญิงปาริตา บุญเฮ้า
เด็กหญิงชนิภา บุญเฮ้า
เด็กหญิงกฤติญาณี ไชยยศ
ภรณ์ บุญเฮ้า
จิระนันท์ นามแก้ว
ธนพล บุญเฮ้า
เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วคำกอง

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการกรรมการบริษัท
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เด็กหญิงปิยะ
ฝ่ายการบัญชีและการเงิน เด็กหญิง
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์ เด็กชาย
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์

๓

บทคัดย่อ
การดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ของโรงเรียนบ้านแก้ง กิจกรรมที่ด ำเนินการเป็นการ
ต่อยอดจากกิจกรรม “เพิ่มมูลค่าจากเห็ดนางฟ้า สู่ความพอเพียง” มาเป็นกิจกรรม “เพิ่มมูลค่าเห็ด
เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง” ซึ่งทางบริษัทได้คิดค้น พัฒนา เพื่อให้เกิด
ความหลากหลายในการแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์ อาทิเช่น Gift set ของฝากขนมเทียนไส้
เห็ด ยำเห็ดฟูกิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้จากการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา
“ ป้องกันการทุจริต” ( โครงการโรงเรียนสุจริต ) ๑) เพื่อให้รู้จักการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒) เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
๓) เพื่อฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพ ๔) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ระหว่าง
เรียน ๕) เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติที่ดีในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี จากการดำเนิน
กิจกรรม “ เพิ่มมูลค่าเห็ดเป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง” พบว่านักเรียนโรงเรียน
บ้านแก้ง ร่วมดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน จำนวน ๑ บริษัท มีคณะกรรมการ ๒๘ คน
ได้จัดจำหน่าย เห็ดนางฟ้า จำนวน ๖๐ กิโลกรัม แหนมเห็ด ๕๐ ห่อ ข้าวเกรียบเห็ด ๕๐ ห่อ ทอดมัน
เห็ด ๑๕ ถุง ยำเห็ดฟู ๑๕ ถุง ขนมทองม้วนเห็ด ๕๐ ถุง ขนมเทียนใส้เห็ด ๑,๐๐๐ ก้อน ต่อเดือน
เป็นระยะเวลา ๓ เดือน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานบริษัท
สร้างการดี อยู่ในเกณฑ์ระดับ ๔.๕๕ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก นักเรียนสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์บริษัท สร้างการดีของโรงเรียนบ้านแก้ง และยังสามารถถอดบทเรี ยนให้สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินกิจกรรม “ เพิ่มมูลค่าเห็ดเป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จาก
เห็ด สู่ความพอเพียง ” ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
ข้อเสนอแนะ โรงเรียนเห็นควรว่าควรนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับโรงเรียนและชุมชนอื่น ทำการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย รักษาคุณภาพให้เป็น
ที่รู้จักและนิยม ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมตามความสนใจของผู้เรียนและดำเนินการในรูปแบบ
ของบริษัทสร้างการดี

๔

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………………………………………ก
บทคัดย่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………ข
บทที่ 1 บทนำ………………………………….....………………………………………………………………………………….……๑
ที่มาและความสำคัญ…………………………………………………………………………………….................……………......๑
วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………….................………….๑
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง………………………………………………………………...…………………….……………..……๓
กรอบแนวคิดการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี....…………………………………….................……………………๓
แผนภูมิการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี....………………………………................….………………………………๔
แนวทางการดำเนินกิจกรรม....………………………………….…..………………................………………….……………๕
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง........................................……………………………….................…………………….……………๖
บทที่ 3 การดำเนินงาน……………..…………………..…………………..……………………………………………….….……๗
วิธีการดำเนินงาน………………………………………………………………..............……………………………………….……๗
ปฏิทนิ การดำเนินงาน ...………………………………………...............……………………………………………………….…๘
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ……………………………………………………………………………………………………….…๑๒
ขั้นตอนการดำเนิน…………………………………….............….…………………………………………………………………๑๓
การทำแหนมเห็ด……..………………………………..............….…………………………………………………………………๑๓
การทำข้าวเกรียบเห็ด...........……………………..............….………………………………………………………..…………๑๔
การทำทอดมันเห็ด...............……………………..............….………………………………………………………..…………๑๔
การทำยำเห็ดฟู.............……….......……………..............….………………………………………………………..…………๑๕
การทำขนมเทียนไส้เห็ด.......……………………..............….………………………………………………………..…………๑๖
การทำทองม้วนเห็ด.............……………………..............….………………………………………………………..…………๑๗
ผลการดำเนินการ……………………..……………….……..............…………………………………………………..…………๑๘
ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล…………………………...……………….............………………………………………..…………๒๒
ผลการประเมิน………………………….……………….………………………….............……………………………..…………๒๔
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ………………………………………………...………………………………….…๒๘
สรุปผลตามเป้าหมาย…………………………….………………………………………………............…………………………๒๘
ข้อเสนอแนะ……………….……………………….……………………………………………………………………............……๒๙
บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………………..…..๓๐
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………...๓๑

๑

บทที่ ๑
บทนำ
ที่มาและความสำคัญ
โรงเรียนบ้านแก้ง เป็นหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” ( โครงการโรงเรียนสุจริต ) ซึ่งโครงการได้กำหนดคุณลักษณะ
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ โรงเรียนได้ขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทสร้างการดี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว และนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ และมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีจึงไปสมัครกับครูที่ป รึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) และเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิ บัติการความรู้
เกี่ยวกับการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี และได้ ทำการสำรวจความคิดเห็นตามแบบ สก ๐๑ แบบตาราง
วิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจในการเลือกกิจกรรม พบว่ากิจกรรมที่ได้คะแนนสูงสุดจากสมาชิกในบริษัท คือ กิจกรรม
เพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมด มีกิจกรรมนี้ที่
สามารถทำเป็นสินค้าและแปรรูปได้หลากหลายเหมาะแก่การจำหน่ายในชุมชน และเป็นกิจกรรมที่พัฒนาต่ อ
ยอดจากกิจกรรมที่ทำในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ กิจกรรม เพิ่มมูลค่าจากเห็ดนางฟ้า สู่ความพอเพียง ซึ่ง
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง เป็นกิจกรรมที่จะปลูกฝังให้สมาชิก
ในบริษัท ได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ
เชื่อมโยง

๔ มิติ มาดำเนินการในกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานในบริษัทและมุ่งเน้นปลูกฝัง

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) และสมาชิกทุกคนในบริษัทสามารถถอดบทเรียน
ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษบฏิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง จึงดำเนินกิจกรรม ภายใต้ชื่อว่า “ เพิ่ม
มูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง ”
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง
๑.๒ เพื่อแปรรูปสินค้า ให้มีความหลากหลาย คุณภาพดีถูกหลักอนามัย
๑.๓ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ให้แก่นักเรียนของโรงเรียน
บ้านแก้ง ผ่านกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง

๒

๑.๔ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุขให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง ผ่านกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง
๑.๕ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เป้าหมาย
๒.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จำหน่าย เห็ดนางฟ้า ๖๐ กิโลกรัม

- แหนมเห็ด ๕๐ ห่อ

- ข้าวเกรียบเห็ด ๕๐ ห่อ

- ทอดมันเห็ด ๔๐ ถุง

- ยำเห็ดฟู ๔๐ ถุง

- ขนมเทียนไส้เห็ด ๑,๐๐๐

ก้อน
- ทองม้วนเห็ด ๕๐ ถุง
๒.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๒. สามารถแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัยได้
๓. สมาชิกทุกคนมีโอกาสได้ฝึกอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
๔. สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
๕. สมาชิกทุกคน มีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติที่ดีในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี
๖. สมาชิกทุกคนในบริษัทสามารถถอดบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านแก้ง
ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มโครงการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓

บทที่ ๒
หลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านแก้งดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อว่า “ เพิ่มมูลค่าเห็ดเป็น Gift set
ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง ” คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดเป็นลำดับต่อไปนี้
๑. กรอบแนวคิดการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๒. แผนภูมกิ ารดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๓. แนวทางการดำเนินกิจกรรม
๔. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
๑. กรอบแนวคิดการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
แนวทางการดำเนิน กิจ กรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” ( โครงการโรงเรียนสุจริต ) เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต ฝึกทักษะประสบการณ์งานอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดรายได้ระหว่างเรียน ให้มี
ความรู้ มีทักษะ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปลูกฝังค่านิยมไม่ทุจริต ให้มีจิตสานึก
ของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน มีเจตคติที่ดีในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี ซึ่งจะ
ส่งผลให้สมาชิกในบริษัทที่ผ่านกระบวนการนี้ เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ
บ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูก
ในทุกสังคมจะประกอบไปด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลากหลายตามบทบาทหน้าที่ ตั้งแต่
เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน ซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระท ำของตนเองนั้น
สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติ
หน้าที่ต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์ กติกาอย่างมี
วินัย การดำเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น ดังนั้น การที่เราจะมี

ความซื่อสัตย์สุจริตได้นั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตให้ถูกต้องและให้
เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ถือควรปฏิบัติ โดยการยึดหลัก ๒ เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้และ
คุณธรรม ๓ หลักการ ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เชื่อมโยง ๔ มิติ ได้แก่ มิติวัตถุ
มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติวัฒนธรรม ซึ่งสมาชิกในบริษัทจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง
ไม่เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ตวั และพร้อมจะเสียสละปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม

๔

๒. แผนภูมิการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดี
ปปช.สพฐ.ชุมชน ตรวจสอบ
รับสมัครผู้เรียน

อบรมให้ความรู้

เขียนโครงการ
ไม่ผ่าน
ตรวจโครงการ
ผ่าน
นักเรียนและผู้ปกครอง

ขอยืมเงินโครงการ
ปปช.สพฐ.น้อย ตรวจสอบ
วัดผลประเมินผล

รายงานผล

๕

๓. แนวทางการดำเนินกิจกรรม
๑) โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่
- คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ครูและผู้ทรงคุณวุฒิ
- คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูจำนวน ๓-๙ คน
- คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ครูจำนวน ๓-๕
คน และนำเสนอให้ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ
- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชนและ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
- คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลงประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทน
นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ ๕-๙ คน
๒) คณะกรรมการจัดทำแผน จัดทำแผนดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครูบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชนและ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
๓) กำหนดวันเวลารับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๔) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงินลงทุน การทาบัญชีรายรับรายจ่าย การบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผล
๕) หุ้นส่วนดำเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ นำเสนอสถานศึกษาเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
๖) คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแบบตาราง
วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม ( แบบ สก. ๐๑ )
๗) คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ( แบบ สก. ๐๒ )
นำเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากลั่นกรองความเป็นไปได้ของโครงการ
๘) ครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
๙) คณะกรรมการกลั่นกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ
๑๐) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอมตามแบบ
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ( สก. ๐๓ )
๑๑) นักเรียนดำเนินการยืมเงินดำเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน ( แบบ สก. ๐๔ )
๑๒) นักเรียนดำเนินงานตามโครงการตามแบบที่กำหนดได้แก่
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน ( แบบ สก. ๐๕ )
- บัญชีเงินสดคงเหลือประจำวัน ( แบบ สก.๐๖ )
- ใบสำคัญแทนใบเสร็จ ( แบบ สก. ๐๗ )

๖

- แบบบันทึกการประชุมแบบ ( สก. ๐๘ )
- แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม ( สก. ๐๙ )
- แบบวัดและประเมินผล โครงการ ( สก. ๑๐ )
๑๓) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ
บริษัทสร้างการดี ( แบบ สก. ๑๑ ) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ดำเนินการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ( แบบ สก. ๑๒ )
๑๔) ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อสรุปงบดุลการดำเนินงานในรอบปี
๑๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี
๔. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
เห็ดนางฟ้า
เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family)
เดียวกัน ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกว่า “เห็ดแขก” เนื่องจากมีผู้
พบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่กาลังผุ ในแถบเมืองแจมมู
(Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัย ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer
เห็ดนางฟ้าถูกนาไปเลี้ยงในอาหารวุ้นเป็นครั้งแรกโดย Jandaik ในปี ค.ศ. 1947 ต่อมา
Rangaswami และ Nadu แห่ง Agricultural University, Coimbattore ในอินเดียเป็นผู้นำเชื้อบริสุทธิ์ของ
เห็ดนางฟ้าเข้ามาฝากไว้ที่ American Type Culture Collection (ATCC) ในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1975 ได้
ทราบว่าประมาณปี ค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้นำเชื้อจาก ATCC เข้ามา
ประเทศไทยเพื่อทดลองเพาะดู ปรากฏว่าสามารถเจริญได้ดี
อีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่มีผู้นำเข้ามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพร่แก่นักเพาะเห็ดไทย ได้มี
การเรียกชื่อเห็ดนี้ว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซึ่งชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกัน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดู
ร้อน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนาว นิยมนำเพาะเป็นการค้ากันมาก
การแปรรูป
การแปรรูป หมายถึง การเก็บรักษาอาหารหรือแปรรูปอาหารทำให้อยู่ได้นานโดยไม่บูดเสีย
และผลของการถนอมอาหารจะช่วยยืดอายุอาหาร การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสี กลิ่น รส เนื้อ สัมผัส และ
ยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ การถนอมอาหารเป็นกระบวนการของการแปรรูป ด้วยวิธีหลายอย่าง
ได้แก่ การดอง การแช่อิ่ม การตากแห้งและการเชื่อม เป็นต้น
หลักการแปรรูปอาหาร
ในการแปรรูปอาหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้
๑. อาหารที่นำมาใช้แปรรูปต้องอยู่ในสภาพดี
๒. เมื่อแปรรูปแล้วจะได้อาหารใหม่ที่มีรสชาติ ลักษณะแตกต่างไปจากอาหารเดิมมองดูน่า
รับประทาน
๓. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่แปรรูปต้องไม่สูญเสียมาก
๔. ต้องไม่นำสารปรุงแต่งอาหารที่ให้โทษมาใช้ในการแปรรูป
๕. สามารถนำไปรับประทาน จัดเลี้ยง หรือจำหน่ายได้

๗

บทที่ ๓
การดำเนินงาน
บริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง ได้ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม
บริษัทสร้างการดี ภายใต้ชื่อว่า “เพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง” ดังนี้
วิธีการดำเนินงาน
๑. ขั้นวางแผน
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ความต้องการ สืบค้นข้อมูล
๑.๒ เขียนโครงการ เสนอโครงการกับครูที่ปรึกษาโครงการ
๑.๓ ครูที่ปรึกษาเสนอโครงการให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสนอเสนอให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
๑.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ
๑.๖ จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
๒. ขั้นดำเนินการ
๒.๑ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
๒.๒ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ การนิเทศติดตามผลของการปฏิบัติงาน
๓. ขั้นประเมินผล
๓.๑ สังเกตการปฏิบัติงาน
๓.๒ ตรวจสอบบัญชีรายรับ – รายจ่าย
๓.๓ สรุปและจัดทารายงาน

๘

ปฏิทินการดำเนินงาน
ระยะเวลา
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑-๔ มกราคม ๒๕๖๔
๔ มกราคม ๒๕๖๔
๕ มกราคม ๒๕๖๔
๖ มกราคม ๒๕๖๔
๗ มกราคม ๒๕๖๔
๘ มกราคม ๒๕๖๔
๙-๑๐ มกราคม ๒๕๖๔
๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔
๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๔
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

งาน/กิจกรรม
สืบค้นข้อมูล
เขียนโครงการ
ครูที่ปรึกษาพิจารณาโครงการ
ครูที่ปรึกษาโครงการเสนอโครงการให้
คณะกรรมการกลั่นกรอง
คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเสนอ
ให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ประชุม
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
สั่งก้อนเห็ด
รับก้อนเห็ดจากพ่อค้า
เปิดจุกหัวเชื้อเห็ด /เริ่มเพาะเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
ซื้อวัตถุดิบเตรียมแปรรูปเห็ด
ประจำเดือนมกราคม
แปรรูปแหนมเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด - แหนมเห็ด
แปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด /จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
พักเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปทอดมันเห็ด-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูป-จำหน่าย ขนมเทียนไส้เห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
พักเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปยำเห็ดฟู-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลั่นกรอง
คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี
ทุกคน
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

๙

ระยะเวลา
๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

งาน/กิจกรรม
แปรรูปขนมทองม้วนเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด - ขนมทองม้วนเห็ด
พักเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปทอดมันเห็ด-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปยำเห็ดฟู-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
พักเห็ด
สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย รอบที่ ๑
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประชุมคณะกรรมการ
- จำหน่ายเห็ดสด
- ซื้อวัตถุดิบเตรียมแปรรูปเห็ดประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แปรรูปแหนมเห็ด
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำหน่ายเห็ดสด - แหนมเห็ด
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำหน่ายเห็ดสด
๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พักเห็ด
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำหน่ายเห็ดสด /จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แปรรูปทอดมันเห็ด-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด
๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พักเห็ด
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แปรรูปยำเห็ดฟู-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แปรรูปขนมทองม้วนเห็ด
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด - ขนมทองม้วนเห็ด
๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พักเห็ด
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำหน่ายเห็ดสด
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แปรรูปข้าวเกรียบเห็ด

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายการบัญชีและการเงิน
กรรมการทุกคน
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต

๑๐

ระยะเวลา
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒
๓
๔
๕

มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม
มีนาคม

๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔

๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

งาน/กิจกรรม
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูป-จำหน่าย ขนมเทียนไส้เห็ด
จำหน่ายเห็ดสด / จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
พักเห็ด
สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย รอบที่ ๒
- ประชุมคณะกรรมการ
- จำหน่ายเห็ดสด
- ซื้อวัตถุดิบเตรียมแปรรูปเห็ดประจำเดือนมีนาคม
แปรรูปขนมทองม้วนเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด - ขนมทองม้วนเห็ด
แปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ตรวจสอบกิจการ
จำหน่ายเห็ดสด
พักเห็ด
- จำหน่ายเห็ดสด - จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
แปรรูปทอดมันเห็ด-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูป-จำหน่าย ขนมเทียนไส้เห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
พักเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปยำเห็ดฟู-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปแหนมเห็ด
- ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- จำหน่ายเห็ดสด
- แหนมเห็ด
พักเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปทอดมันเห็ด-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
แปรรูปยำเห็ดฟู-จำหน่าย / จำหน่ายเห็ดสด

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายการบัญชีและการเงิน
กรรมการทุกคน
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ. น้อย
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต
คณะกรรมการทุกคน
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายผลิต/ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

๑๑

ระยะเวลา
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

งาน/กิจกรรม
จำหน่ายเห็ดสด
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ตรวจสอบกิจการ
พักเห็ด
จำหน่ายเห็ดสด
จำหน่ายเห็ดสด
สรุปบัญชีราย-รับจ่าย รอบที่ ๓
จ่ายเงินปัญผลรอบแรก
รายงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
คณะกรรการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายการบัญชีและการเงิน
ฝ่ายการบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการ

๑๒

บทที่ ๔
ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง ได้ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใต้ชื่อว่า “เพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง”
สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้
๑. การจัดตั้งบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ
๑. ประธานบริษัท
๒. รองประธานบริษัท
๓. เลขานุการบริษัท
๔. ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
๕. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน
๖. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายจัดหาและผลิตภัณฑ์
๗. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
๘. ผู้จัดการและคณะกรรมการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์

จำนวน
ชาย หญิง
๑
๑
๑
๑
๑
๕
๔
๒
๕
๑
๒
๔
๑๒
๑๖

รวม
๑
๑
๑
๑
๖
๖
๖
๖
๒๘

๑๓

๑. ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑. เตรียมโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า ๘ x ๘ x ๓ (กว้าง x ยาว x สูง)
๒. เตรียมแท่นวางก้อนเห็ด สูง ๑.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร
๓. ล้อมโรงเรือนด้วยผ้าสแลน ๑ รอบ
๔. สั่งก้อนเห็ด จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน
๕. เปิดก้อนเห็ดรอผลผลิตออก
๖. แปรรูปผลิตภัณฑ์
๗. จำหน่ายออกสู่ชุมชน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
การทำแหนมเห็ด
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
๑. กระทะ
๒. ตะหลิว
๓. ตราชั่ง
๔. กระชอน
๕. เตาแก๊ส
๖. ชาม

วัตถุดิบ
๑. เห็ดนางฟ้า ๒ กิโลกรัม
๒. ข้าวเหนียว ๐.๕ กิโลกรัม
๓. เกลือป่น ๒ ช้อนชา
๔. น้าตาลทราย ๒ ช้อนชา
๕. ซีอิ้วขาว ๓ ช้อนชา
๖. น้ามะนาว ๒ ช้อนชา
๗. พริกไทยป่น ๓ ช้อนชา
๘. กระเทียม ๒ ขีด
๙. รากผักชี ๑ ขีด

วิธีทำ แหนมเห็ด
ขั้นตอนที่ ๑ นึ่งเห็ดนางฟ้า
- นำเห็ดนางฟ้ามาล้างทำความสะอาด แล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ำ
- นำเห็ดนางฟ้าไปนึ่งให้สุกโดยใช้เวลา ๑๐ –๑๕ นาที จากนั้นนำมาฉีกเป็นเส้น ๆ แล้วพักไว้
เตรียมนำไปหมักกับเครื่องหมัก
ขั้นตอนที่ ๒ ห่อ + หมัก
- นำเห็ดนางฟ้าที่เตรียมไว้ ตามขั้นตอนที่ ๑ ใส่ลงในชามผสม จากนั้นใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้
แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- ใช้ถุงขนาด ๓ x ๕ ซ.ม. มาตัดปลายทุกออกให้เป็นทรงสามเหลี่ยม จากนั้นใส่แหนมเห็ด
ลงไปแล้วใช้ยางรัดรัดให้แน่น แล้วนำไปหมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลา ๒ วัน แล้วออกจำหน่าย ถ้าจะ
รับประทานต้องรอให้ครบ ๓ วันจะมีรสชาติที่พอดี

๑๔

การทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบ
๑. เห็ดนางฟ้า ๒ กิโลกรัม
๒. แป้งมัน ๑ กิโลกรัม
๑. กระทะ
๓. เกลือ ๑ ช้อนโต๊ะ
๔. น้ำตาลทราย ๕ ช้อนชา
๒. ตะหลิว
๕. กระเทียมโขลก ๑๕ กลีบ
๖. รากผักชีบดละเอียด ๑ ช้อน
๓. ตราชั่ง
โต๊ะ
๔. กระชอน
๗. น้ำเดือด ๑.๕ ถ้วยตวง
๘. พริกไทยป่น ๓ ช้อนโต๊ะ
๕. เตาแก๊ส
๙. งา ๕ ช้อนโต๊ะ
วิธีทำเห็ดข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
๑. ล้างเห็ดนางฟ้าให้สะอาด แล้วนำไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นให้ละเอียด กับน้ำ ๑.๕ ถ้วย
ตวง
๒. นำเห็ดปั่นละเอียดที่ได้ เอาไปนึ่ง ๑๐-๑๕ นาที
๓. นำเห็ดนางฟ้าที่ปั่นนึ่งสุกมาผสมกับวัตถุดิบที่เตรียมไว้ คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำมาผสมแป้ง
มัน นวดให้เข้ากัน แล้วไปนำมาปั้นเป็นท่อนกลมขนาด ๑ นิ้ว เสร็จแล้วนำไปนึ่งให้สุก ประมาณ ๑๐-๒๐ นาที
๔. เมื่อนึ่งเสร็จแล้ว ทิ้งให้เย็น แล้วนำมาหั้นเป็นชิ้นบางๆ แล้วนำไปตากแดด นาน ๑ วัน
๕. เมื่อแห้งแล้วนำไปทอด กับน้ำมันเดือด ทอดพอประมาณให้มีลักษณะฟูๆสีเหลืองก็เอาขึ้น
ทิ้งให้สะเด็ดน้ำมันปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น
การทำทอดมันเห็ด
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบ
๑. กระทะ
๑. เห็ดนางฟ้า ๒ กิโลกรัม
๒. น้ำพริกแกงเผ็ด ๑๐ ช้อน
โต๊ะ
๒. ตะหลิว
๓. น้ำปลา ๖ ช้อนชา
๔. น้ำตาลทราย ๓ ช้อนโต๊ะ
๓. ตราชั่ง
๕. ใบมะกรูดซอย ๑๐ ช้อนโต๊ะ ๖. แป้งทอดกรอบสำเร็จรูป ๑
๔. กระชอน
ถุง
๕. เตาแก๊ส
๗. ไข่ไก่ ๑๐ ฟอง
๘. น้ำมันพืชสำหรับทอด
๖. เครื่องปั่น
วิธีทำเห็ดข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า
๑. นำเห็ดนางฟ้ามาล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาหั่นเต๋า แล้วพักให้สะเด็ด
๒. ผสมน้ำพริกแกงเผ็ด และไข่ไก่ คนให้เข้ากัน หลังจากนั้นใส่เห็ดนางฟ้า ปรุงรสด้วยน้ำปลา
และน้ำตาลทราย ใส่แป้งทอดกรอบ ใบมะกรูด คนให้เข้ากันอีกครั้งให้ส่วนผสมมีลักษณะข้น
๓. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อน ตักส่วนผสมทอดมันมาหยอดลงในกระทะให้เป็นชิ้นเท่า ๆ
กัน ทอดจนสุกเหลือง ตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน

๑๕

การทำยำเห็ดฟู
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
๑. กระทะ
๒. ตะหลิว
๓. ตราชั่ง
๔. กระชอน
๕. เตาแก๊ส
๖. เครื่องปั่น

๑. เห็ดนางฟ้า ๒ กิโลกรัม
๓. พริกขี้หนู
๕. น้ำปลา
๗. น้ำตาลปี๊บ
๙. หอมแดงซอย
๑๑. พริกซอย (โรยหน้า)
๑๓. เกล็ดขนมปัง

วัตถุดิบ
๒. น้ำมันพืช (สำหรับทอด)
๔. กระเทียม
๖. น้ำมะนาว
๘. มะม่วงเปรี้ยวขูดหรือสับ ๑ ลูก
๑๐. ถั่วลิสงคั่ว (โรยหน้า)
๑๒. ใบสะระแหน่ (โรยหน้า)

วิธีทำยำเห็ดฟู
๑. นำเห็ดไปล้างน้ำให้สะอาด นำไปปั่นจนละเอียด
๒. เติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อย และเกล็ดขนมปัง (เพื่อช่วยให้เห็ดฟู) คลุกเคล้าให้เข้ากัน
จากนั้นผึ่งให้แห้งก่อนนำไปทอด
๓. ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะ นำขึ้นตั้งไฟแรง ค่อย ๆ โรยเห็ดลงทอดจนจับตัวเป็นแพ ทอด
จนเหลืองกรอบ ตักขึ้นสะเด็ดน้ำมัน เตรียมไว้
๔. ทำน้ำยำ โดยโขลกพริกและกระเทียมเข้าด้วยกัน ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำมะนาว และ
น้ำตาลปี๊บ ชิมรสตามชอบ
๕. นำเห็ดทอดที่ได้จัดใส่บรรจุภัณฑ์ ตามด้วยมะม่วงเปรี้ยวขูดและหอมแดง โรยถั่วลิสง
พริกซอย และใบสะระแหน่ พร้อมน้ำยำที่เตรียมไว้

๑๖

การทำขนมเทียนไส้เห็ด
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
๑. ชามผสม
๒. ทัพพีสำหรับผสมแป้ง
๓. ตราชั่ง
๕. กระทะ
๖. ตะหลิว
๗. กล่องบรรจุภัณฑ์

วัตถุดิบ
๑. เห็ดนางฟ้า ๑ กิโลกรัม
๒. แป้งข้าวเหนียว ๕๐๐ กรัม
๓. แป้งข้าวจ้าว ๒๐๐ กรัม
๔. ใบตองสด
๕. น้ำมันพืช ๓ ช้อนโต๊ะ
๖. เกลือ ๑ ช้อนชา
๗. น้ำตาลปี๊บ ๑๐๐ กรัม
๘. น้ำตาลทราย ๑๐๐ กรัม
๙. พริกไทย ๑ ช้อนชา
๑๐. กะทิ ๑ กล่องเล็ก
๑๑. หอม/กระเทียมเจียวอย่างละ ๒ ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ ขนมเทียนไส้เห็ด
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบ
- เทแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวจ้าวลงใส่ชามผสม ละลายน้ำตาลปี๊บกับน้ำอุ่นเล็กน้อย แล้ว
คอยเทนวดผสมไปกับแป้ง ค่อยๆ เทกระทิใส่แล้วนวดให้เข้ากัน ทิ้งไว้ ๓-๔ ช.ม.
- นำเห็ดไปล้างทำความสะอาด แล้วนำไปนึ่งให้สุก
- เมื่อเห็ดสุกแล้ว ฉีกเป็นเส้นๆแล้วนำเข้าเครื่องปั่นบดให้ละเอียด พักไว้
- ตั้งกระทะเจียวกระเทียมและหอมแดงให้พอเหลือง แล้วนำเห็ดที่เตรียมไว้ใส่ลงในกระทะ
เติมน้ำตาล เกลือ พริกไทย ชิมรสตามชอบ ผัดไปเรื่อยๆ จนแห้ง
- นำเห็ดที่ปรุงรสผัดจนแห้งแล้ว ไปพักไว้ใช้เย็นลงสักครู่ มาปั้นเป็นก้อนกลม ขนาดไม่เล็กไม่
ใหญ่ ประมาณ 10 กรัม
- นำแป้งที่หมักไว้ในขั้นตอนแรก มาปั้นเป็นก้อน (ประมาณ ๓๐ กรัม) ห่อไส้เห็ดที่เตรียมไว้
ขั้นตอนที่ ๒ การห่อขนมเทียน
- ทาน้ำมันบนใบตอง แล้วซ้อนใบตอง ๒ ชั้น ทำเป็นรูปกรวย ไส้แป้งที่ปั้นไว้ลงไป
- ใช้นิ้วโป้งทั้ง ๒ ข้างกดใบตองลงเพื่อให้แป้งลงไปในกรวย พร้อมทำท่าพนมมือ
(จะทำให้ขนมเทียนเป็นทรงพีระมิด)
- จากนั้นพับใบตองทั้ง ๒ ข้างเข้าหากันให้เป็นปลายแหลม พับใบตองกลับมาปิดฐานขนม
จะเหลือปลายยื่นออกมา ให้ม้วนสอดเข้าช่องในฐานขนม
- หลังจากห่อใบตองให้สวยงามจนเสร็จแล้ว นำไปนึ่งด้วยไฟแรง ๓๐ นาที
- พักให้ขนมเทียนเย็นลง แล้วนำใส่กล่องบรรจุภัณฑ์

๑๗

การทำขนมทองม้วนเห็ด
เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์
๑. เครื่องพิมพ์ทองม้วนขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว
๒. ทัพพีสำหรับผสมแป้ง
๓. ตราชั่ง
๔. ไม้ไผ่สำหรับม้วนขนม
๕. ชามผสม
๖. ตะแกรงร่อนแป้ง
๗. กล่องบรรจุภัณฑ์

วัตถุดิบ
๑. แป้งมัน ๕๐๐ กรัม
๓. เห็ดนางฟ้า ๕๐๐ กรัม
กรัม
๕. กะทิ ๑ กล่อง
๗. ไข่ไก่ ๕ ฟอง
๙. น้ำตาลปี๊บ ๒๐๐ กรัม

๒. แป้งสาลี ๕๐๐ กรัม
๔. น้าตาลทรายขาว ๒๐๐
๖. นมข้น ๑ กระป๋อง
๘. งาดำ ๑ ถุง
๑๐. น้ำมันพืช ๑ ถ้วยตวง

วิธีทำ ขนมทองม้วนเห็ด
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมส่วนผสม
- นำเห็ดไปล้างทำความสะอาด แล้วนำไปนึ่งให้สุก
- เมื่อเห็ดสุกแล้ว ฉีกเป็นเส้นๆ แล้วนำเข้าเครื่องปั่นบดให้ละเอียด พักไว้
- นำแป้งมันใส่ในชามผสม แล้วนำแป้งสาลีมาร่อนลงชามผสม จากนั้นผสมกับแป้งมันให้เข้า
กัน
- ใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทรายขาว ไข่ไก่ กะทิ นมข้น และนำเห็ดที่เตรียมไว้ ผสมลงไปใน
ภาชนะผสมใช้ทัพพีสำหรับผสมแป้ง ผสมให้วัตถุดิบให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้เวลาประมาน ๑๕ - ๒๐ นาที แล้ว
พักไว้
ขั้นตอนที่ ๒ ขึ้นตอนการทำขนม
- เตรียมเครื่องพิมพ์ทองม้วน พอเครื่องพิมพ์ร้อนจัด ทาน้ำมันพืชให้ทั่วพิมพ์ทั้งสองด้าน รอ
ให้เครื่องพิมพ์ร้อนอีกครั้ง ตักแป้งหยอดบนพิมพ์ประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะ/แผ่น กดพิมพ์ลงให้แน่นพอประมาน
รอสักครูแ่ ล้วพลิกกลับอีกด้าน
- พอแป้งเริ่มเหลือง (สังเกตจากแป้งที่เกาะอยู่นอกพิมพ์) โรยงาดำ แล้วยกพิมพ์ออกจากเตา
เปิดพิมพ์ใช้ปลายมีดแซะขนมขึ้น ม้วนด้วยไม้กลม ๆ ทันทีขณะที่ยังร้อนอยู่ เพราะถ้าเย็นจะแข็งกรอบม้วน
ไม่ได้
- จากนั้นปล่อยให้ทองม้วนเย็น แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติก ม้วนปากถุงแล้วซีลปากถุงให้แน่น

๑๘

๒. การจัดจำหน่าย
สถานที่จำหน่าย
๑. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านแก้ง
๒. ตลาดคลองถมบ้านแก้ง
๓. ร้านค้าในหมู่บ้าน
๔. สื่อโฆษณาออนไลน์ Face Book
ผลการดำเนินการได้
เดือน มกราคม ๒๕๖๔
๑. จำหน่ายเห็ดสด
ได้จำนวน
๒. จำหน่ายแหนมเห็ด
ได้จำนวน
๓. จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
ได้จำนวน
๔. จำหน่ายยำเห็ดฟู
ได้จำนวน
๕. จำหน่ายทอดมันเห็ด
ได้จำนวน
๖. จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด ได้จำนวน
๗. จำหน่ายทองม้วนเห็ด
ได้จำนวน
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑. จำหน่ายเห็ดสด
ได้จำนวน
๒. จำหน่ายแหนมเห็ด
ได้จำนวน
๓. จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
ได้จำนวน
๔. จำหน่ายยำเห็ดฟู
ได้จำนวน
๕. จำหน่ายทอดมันเห็ด
ได้จำนวน
๖. จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด ได้จำนวน
๗. จำหน่ายทองม้วนเห็ด
ได้จำนวน
เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
๑. จำหน่ายเห็ดสด
ได้จำนวน
๒. จำหน่ายแหนมเห็ด
ได้จำนวน
๓. จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
ได้จำนวน
๔. จำหน่ายยำเห็ดฟู
ได้จำนวน
๕. จำหน่ายทอดมันเห็ด
ได้จำนวน
๖. จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด ได้จำนวน
๗. จำหน่ายทองม้วนเห็ด
ได้จำนวน
ผลการดำเนินการ เกินจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้

๖๖ กิโลกรัม
๖๐ ห่อ
๕๐ ถุง
๔๐ ถุง
๔๐ ถุง
๕๐๐ ห่อ
๕๐ ถุง
๕๖ กิโลกรัม
๖๐ ห่อ
๑๐๐ ถุง
๒๐ ถุง
๒๐ ถุง
๕๐๐ ห่อ
๕๐ ถุง
๖๘ กิโลกรัม
๖๐ ห่อ
๕๐ ถุง
๒๐ ถุง
๒๐ ถุง
๒๐๐ ห่อ
๕๐ ถุง

๑๙

๔. ขั้นตอนการสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย รอบที่ ๑
ตารางรายรับ รอบที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายรับ
จำนวน
๑. จำหน่ายเห็ดสด
๖๖ กิโลกรัม
๒. จำหน่ายแหนมเห็ด
๖๐ ห่อ
๓. จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
๕๐ ถุง
๔. จำหน่ายทอดมันเห็ด
๔๐ ถุง
๕. จำหน่ายยำเห็ดฟู
๔๐ ถุง
๖. จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด
๕๐๐ ห่อ
๗.จำหน่ายทองม้วนเห็ด
๕๐ ถุง
๗. เงินกู้ยืมจากโครงการโรงเรียนสุจริต
๘. เงินหุ้นสมาชิก จำนวน ๔๒๐ หุ้น หุ้นละ ๑๐ บาท
รวม

ราคาขาย(บาท)
๗๐
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๒
๑๐

รายรับสุทธิ (บาท)
๔,๖๒๐
๖๐๐
๕๐๐
๑,๒๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๕,๐๐
๓,๘๐๐
๔,๒๐๐
๑๗,๖๒๐

ตารางรายจ่าย รอบที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายจ่าย
๑. ก้อนเห็ด
๒. วัตถุดิบการแปรรูปแหนมเห็ด
๓. วัตถุดิบการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
๔. วัตถุดิบการแปรรูปทอดมันเห็ด
๕. วัตถุดิบการแปรรูปยำเห็ดฟู
๖. วัตถุดิบการแปรรูปขนมเทียนไส้เห็ด
๗. วัตถุดิบการแปรรูปทองม้วนเห็ด

จำนวน
๑,๐๐๐ ก้อน
๑ ชุด
๑ ชุด
๒ ชุด
๒ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
รวม

ราคาขาย
๗
๒๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๔๐๐
๒๕๐

รายจ่ายสุทธิ (บาท)
๗,๐๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๒๕๐
๙,๐๕๐

จากตาราง พบว่า ผลการดำเนินการในการจำหน่ายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตและรายรับ
ทั้งหมด ได้เงินรวม ๑๗,๖๒๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๐๕๐ บาท เหลือกำไรสุทธิ ๘,๕๗๐ บาท
ในการดำเนินการ รอบ ๒ นำเงินที่ได้จากการจำหน่าย รอบที่ ๑ ไปลงทุนในการซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และจำหน่ายรอบที่ ๒ ต่อไป

๒๐

๕. ขั้นตอนการสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย รอบที่ ๒
ตารางรายรับ รอบที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายรับ
๑. จำหน่ายเห็ดสด
๒. จำหน่ายแหนมเห็ด
๓. จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
๔. จำหน่ายทอดมันเห็ด
๕. จำหน่ายยำเห็ดฟู
๖. จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด
๗.จำหน่ายทองม้วนเห็ด

จำนวน
๕๖ กิโลกรัม
๖๐ ห่อ
๑๐๐ ถุง
๒๐ ถุง
๒๐ ถุง
๕๐๐ ห่อ
๕๐ ถุง

ราคาขาย(บาท)
๗๐
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๒
๑๐

กำไรสุทธิจากรอบที่ ๑
รวม

รายรับสุทธิ (บาท)
๓,๙๒๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๘,๒๐๐
๘,๕๗๐
๑๖,๗๙๐

ตารางรายจ่าย รอบที่ ๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายจ่าย
๒. วัตถุดิบการแปรรูปแหนมเห็ด
๓. วัตถุดิบการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
๔. วัตถุดิบการแปรรูปทอดมันเห็ด
๕. วัตถุดิบการแปรรูปยำเห็ดฟู
๖. วัตถุดิบการแปรรูปขนมเทียนไส้เห็ด
๗. วัตถุดิบการแปรรูปทองม้วนเห็ด

จำนวน
๑ ชุด
๒ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
รวม

ราคาขาย
๒๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๔๐๐
๒๕๐

รายจ่ายสุทธิ (บาท)
๒๐๐
๔๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๔๐๐
๒๕๐
๑,๗๕๐

จากตาราง พบว่า ผลการดำเนินการในการจำหน่ายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตและรายรับ
ทั้งหมด ได้เงินรวม ๑๖,๗๙๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๗๕๐ บาท เหลือกำไรสุทธิ ๑๕,๐๔๐ บาท
ในการดำเนินการ รอบ ๓ นำเงินที่ได้จากการจำหน่าย รอบที่ ๒ ไปลงทุนในการซื้อวัตถุดิบและ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และจำหน่ายรอบที่ ๓ ต่อไป

๒๑

๔. ขั้นตอนการสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย รอบที่ ๓
ตารางรายรับ รอบที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายรับ
๑. จำหน่ายเห็ดสด
๒. จำหน่ายแหนมเห็ด
๓. จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด
๔. จำหน่ายทอดมันเห็ด
๕. จำหน่ายยำเห็ดฟู
๖. จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด
๗.จำหน่ายทองม้วนเห็ด

จำนวน
๖๘ กิโลกรัม
๖๐ ห่อ
๕๐ ถุง
๒๐ ถุง
๒๐ ถุง
๒๐๐ ห่อ
๕๐ ถุง

ราคาขาย(บาท)
๗๐
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๒
๑๐

กำไรสุทธิจากรอบที่ ๒
รวม

รายรับสุทธิ (บาท)
๔,๗๖๐
๖๐๐
๕๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๗,๙๖๐
๑๕,๐๔๐
๒๓,๐๐๐

ตารางรายจ่าย รอบที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประมาณการรายจ่าย
๒. วัตถุดิบการแปรรูปแหนมเห็ด
๓. วัตถุดิบการแปรรูปข้าวเกรียบเห็ด
๔. วัตถุดิบการแปรรูปทอดมันเห็ด
๕. วัตถุดิบการแปรรูปยำเห็ดฟู
๖. วัตถุดิบการแปรรูปขนมเทียนไส้เห็ด
๗. วัตถุดิบการแปรรูปทองม้วนเห็ด

จำนวน
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
รวม

ราคาขาย
๒๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๔๐๐
๒๕๐

รายจ่ายสุทธิ (บาท)
๒๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๔๐๐
๒๕๐
๑,๕๕๐

จากตาราง พบว่า ผลการดำเนินการในการจำหน่ายผลผลิต การแปรรูปผลผลิตและกำไรสุทธิ
รอบที่ ๓ ได้เงินรวม ๒๓,๐๐๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๐
บาท เหลือกำไรสุทธิ ๒๑,๔๕๐ บาท

๒๒

๗. ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล
ในการดำเนินการกิจกรรม เพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความพอเพียง
สามารถจำหน่ายได้ทั้งเงินจำนวน ๒๑,๔๕๐ บาท และ ได้จัดสรรเงินตามระเบียบบริษัทดังนี้
คืนเงินทุนให้สมาชิก จำนวน ๔๒๐ หุ้น หุ้นละ ๑๐ บาท เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท
คืนทุนให้งบประมาณโครงการสุจริต
จำนวนเงิน ๓,๘๐๐ บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ ๑๓,๔๕๐ บาท
การจัดสรรผลกำไร ดำเนินการดังนี้
๑. จ่ายโบนัสกรรมการ
ร้อยละ ๑๕
เป็นเงิน
๒๐๑๗.๕๐ บาท
๒. จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร้อยละ ๕๐
เป็นเงิน
๖,๗๒๕.๐๐ บาท
๓. สะสมเงินทุนสำรอง
ร้อยละ ๑๐
เป็นเงิน
๑,๓๔๕.๐๐ บาท
๔. จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น
ร้อยละ ๒๐
เป็นเงิน
๒,๖๙๐.๐๐ บาท
๕. ค่าดำเนินการ
ร้อยละ ๕
เป็นเงิน
๖๗๒.๕๐ บาท

๒๓

ตารางปันผลกำไร ปี ๒๕๖๓ บริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง แก่สมาชิก ๒๘ คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
จำนวนเงินหุ้น จำนวนหุ้น ปันผลหุ้น
เงินปันผล
ที่
ละ
๑ เด็กหญิงชลิดา ขุนโสภา
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒ เด็กหญิงปาริตา บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๓ เด็กหญิงชนิภา บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๔ เด็กหญิงกฤติญาณี ไชยยศ
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๕ เด็กหญิงปิยะภรณ์ บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๖ เด็กหญิงจิระนันท์ นามแก้ว
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๗ เด็กชายธนพล บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๘ เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วคากอง
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๙ เด็กหญิงพิไลพร ดวงประทุม
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๐ เด็กหญิงสุภัทรา ปุสารัมย์
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๑ เด็กหญิงวริศรา บุตรเพ็ง
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๒ เด็กชายเจษฎา สุขเพีย
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๓ เด็กหญิงลักขณา บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๔ เด็กชายธนกฤต ขาพลกรัง
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๕ เด็กชายพงศธร ใจหาญ
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๖ เด็กชายอาคม บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๗ เด็กชายสหรัฐ เปรมปรีย์
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๘ เด็กหญิงวริศรา รวดเร็ว
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๑๙ เด็กชายกิตติพงษ์ ทิพย์มังอินทร์
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๐ เด็กชายพงษ์พิทักษ์ บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๑ เด็กชายชัยวัฒน์ อ้นจันทร์หอม
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๒ เด็กชายณัฐภูมิ อ่อนขาว
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๓ เด็กหญิงอินทิรา ชัยวงค์
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๔ เด็กชายอัษฎายุทธ ทุมโส
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๕ เด็กหญิงวิภา บุญเฮ้า
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๖ เด็กหญิงณิฐฐินันท์ ไตรสุข
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๗ เด็กหญิงอริศรา หุนติราช
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
๒๘ เด็กหญิงทิพนาค เปรมปรีย์
๑๕๐
๑๕
๑๖
๒๔๐
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๘. ผลการประเมินนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล แบบวัดและประเมินผลโครงการ แบบ สก. ๑๐ ได้ผลดังตาราง
ตารางแบบวัดและประเมินผลโครงการ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก ดี
ปาน
พอใช้ ปรับปรุง
รายการประเมิน
กลาง

๕

๔

๓

๒

๑

๑. ทักษะด้านความรู้ ( Knowledge Skill )
๑.๑ มีความรู้ในการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
๕
๑.๒ ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
๕
๑.๓ สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้
๔
๑.๔ มีทักษะในการรวบรวมความรู้และสร้างองค์ความร
๔
๒. ทักษะด้านความคิด ( Thinking Skills )
๒.๑ สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดได้อย่างเป็นอิสระ
๔
๒.๒ สามรถคิดได้อย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
๔
๒.๓ สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้
๔
๒.๔ สามารถสรุปและประเมินผลตนเองได้
๔
๓. ทักษะส่วนบุคล ( Personal Skills )
๓.๑ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๕
๓.๒ สามารถวางแผนการทำงานได้
๔
๓.๓ สามารถทำงานได้อย่างมีขั้นตอนเป็นระบบ
๕
๓.๔ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๕
๔. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attributer)
๔.๑ มีวินัย เอื้อเฟื้อ เสียสละ
๕
๔.๒ มีความซื่อสัตย์ คิดสร้างสรรค์
๕
๔.๓ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๕
๔.๔ มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ
๕
๕. ทักษะภาคปฏิบัติ ( Practical Skills )
๕.๑ สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ต้องการได้
๕
๕.๒ สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
๔
๕.๓ สามารถรายงานผลของการดำเนินงานได้
๔
๕.๔ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
๕
ผลการประเมินการประเมินนักเรียนมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมบริษัท
สร้างการดี อยู่ในเกณฑ์ ระดับ ๔.๕๕ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
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๙. ผลการประเมินนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล แบบ สก. ๑๑ การติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
แบบ สก. ๑๒ แบบติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน และแบบ สก. ๐๙ แบบถอดบทเรียน
ภายหลังกิจกรรม ( After Action Review : AAR )
ผลการประเมินนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี ได้ผลดังนี้
จากการติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช.สพฐ.น้อยและติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ
ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน พบว่าด้านการดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถ้วน มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และจากการถอด
บทเรียนภายหลังกิจกรรม ( After Action Review : AAR ) ตามคาถามพบว่า
คำถามที่ ๑ นักเรียนคิดว่าแนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดำเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
มีอะไรบ้าง
แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดำเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สรุปคำตอบ ได้เป็นดังนี้
๑.๑ การทำงานที่มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นระบบมีแบบแผน และสามารถทำตามแผนได้
สามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง ความโปร่งใสได้
๑.๒ ได้แนวทางที่ดี ในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี
๑.๓ ได้แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ดังนี้
๑.๓.๑ ได้แนวทางการเขียนโครงงาน
๑.๓.๒ ได้รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓.๓ ได้แนวทางการทำการจัดซื้อจัดจ้าง การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓.๔ ได้แนวทางการใช้ทรัพยากร ในการดำเนินกิจกรรมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คำถามที่ ๒ สิ่งที่นักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ (สิ่งที่ได้เกินความ
คาดหวัง
และน้อยกว่าความคาดหวัง)
สิ่งที่นักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ สรุปคำตอบ ได้เป็นดังนี้
๒.๑ ได้ฝึกประสบการณ์การจัดตั้งบริษัทและรับผิดชอบงานในรูปแบบบริษัทตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายและได้ฝึกให้ตัวเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
๒.๒ สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ่ี
ได้รบั มอบหมาย ทาให้งานสาเร็จลงด้วยดี
๒.๓ ได้พฒ
ั นาคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดังนี้

๒๖

๒.๓.๑ ฝึกให้มคี ุณลักษณะทักษะกระบวนการคิดโดยการวิเคราะห์เลือกโครงงาน
และการร่วมมือกันเขียนโครงงาน
๒.๓.๒ ฝึกให้มคี ุณลักษณะด้านวินัย โดยได้ฝึกความรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๒.๓.๓ ฝึกให้มคี ุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยได้ฝึกการทาการจัดซือ้ จัดจ้าง
การทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
๒.๓.๔
ฝึกให้มคี ุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียงโดยการใช้ทรัพยากรในการดาเนิน
กิจกรรมอย่างประหยัด คุม้ ค่า เกิดประโยชน์สงู สุดและรูจ้ กั ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวติ ประจาวัน
คำถามที่ ๓ นักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
นักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำวัน สรุปคำตอบได้เป็นดังนี้
๓.๑ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางในการประกออาชีพในอนาคตได้ และ
จากการได้ฝึกฝนตัวเองให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ โรงเรียนสุจริต
๓.๒ นาทักษะเรื่องการทางานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ไปใช้ในการทางานเพือ่
ทาให้งานสาเร็จ
คำถามที่ ๔ นักเรียนคิดว่าแนวปัจจัยสู่ความสำเร็จ ( Key Success Factor ) คืออะไรบ้าง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ สรุปคำตอบได้เป็นดังนี้
๔.๑ การมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ
ความเสียสละ ความสามัคคี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ การมีทมี งานทีเ่ ข้มแข็งและทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง นาพาความสาเร็จ
ให้เกิดขึน้ ในการดาเนินงานของบริษทั สร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง
๔.๓ บริษทั สร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง มีความพร้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
ผลิตมีอย่างเพียงพอ
๔.๔ ความพร้อ มด้า นการบริห ารจัด การที่มีทีม งานที่เ ข้ม แข็ง และมีค รูท่ีป รึก ษาที่ดี
สามารถนาพาให้การบริหารจัดการบริษทั สร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง ประสบความสาเร็จในการทางาน
๑๐. ผลการประเมินนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรม
ผลการประเมินนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ กิจกรรม
บริษัท
สร้างการดีเป็นกิจกรรมที่ดีมาก การได้เข้ามาเป็นสมาชิกบริษัทนี้ ทำให้ได้ทั้งประสบการณการทำงาน
ได้แนวคิดในการจะนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ได้รายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยฝึกให้เป็นคนที่รู้จักคิด มี
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วินัย มีความรับผิดชอบในการทางาน การทำงานเป็นทีม การมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการอยู่อย่างพอเพียงและที่สำคัญรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น ทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
๑๑. ผลการประเมินนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล แบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรม
ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
๑๒. ผลการประเมินนักเรียนคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตน
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล แบบตรวจเอกสาร และแบบสัมภาษณ์การจัดกิจกรรม
ผลการประเมินนักเรียนคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตน ได้ผลดังนี้
นักเรียนมีการคำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตน โดยดูได้จากแบบสัมภาษณ์ ที่ตอบได้
ว่า นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต โดยเฉพาะข้อมีจิตสาธารณะ
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บทที่ ๕
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง ได้ดำเนินงานตามแนวทางการ
ดำเนินงาน กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ภายใต้ชื่อว่า “เพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความ
พอเพียง”
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ ดังนี้
สรุปผลตามเป้าหมาย
๑. บริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านแก้ง เพิ่มมูลค่าเห็ด เป็น Gift set ผลิตภัณฑ์จากเห็ด สู่ความ
พอเพียง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
๑.๑ จำหน่ายเห็ดสด
ได้ ๑๙๐ กิโลกรัม ได้เกินเป้าที่กำหนด
๑.๒ จำหน่ายแหนมเห็ด
ได้ ๑๘๐ ห่อ
ได้เกินเป้าที่กำหนด
๑.๓ จำหน่ายข้าวเกรียบเห็ด ได้ ๒๐๐ ถุง
ได้เกินเป้าที่กำหนด
๑.๔ จำหน่ายยำเห็ดฟู
ได้
๘๐ ถุง
ได้เกินเป้าที่กำหนด
๑.๕ จำหน่ายทอดมันเห็ด
ได้
๘๐ ถุง
ได้เกินเป้าที่กำหนด
๑.๖ จำหน่ายขนมเทียนไส้เห็ด ได้ ๑,๒๐๐ ห่อ
ได้เกินเป้าที่กำหนด
๑.๗ จำหน่ายขนมทองม้วนเห็ด ได้ ๑๕๐ ถุง
ได้เกินเป้าที่กำหนด
๒. สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐
๓. สามารถแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานและถูกหลักอนามัย ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐
๔. สมาชิกรับการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐
๕. สมาชิก มีเจตคติที่ดีในการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดี ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๐
สรุปผลตามวัตถุประสงค์
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมบริษัท สร้างการดี อยู่ในเกณฑ์
ระดับ ๔.๕๕ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จากการติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช.
สพฐ.น้อยและติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน พบว่าด้านการดำเนินงาน มีการ
ปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถ้วย มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีทักษะการ
บริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี และจากการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม ( After Action Review :
AAR ) ตามคำถามพบว่า
- แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดำเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คือ การทำงานที่มี
แนวทางในการปฏิบัติเป็นระบบมีแบบแผน และสามารถทำตามแผนได้ สามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง ความ
โปร่งใสได้

๒๙

- สิ่งที่นักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ คือ ได้ฝึกประสบการณ์การ
จัดตั้งบริษัทและรับผิดชอบงานในรูปแบบบริษัทตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและได้ฝึกให้ตัวเองมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
- นักเรียนจะนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ สามารถนำประสบการณที่ได้ ไปเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ และจากการได้ฝึกฝนตัวเองให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ โรงเรียนสุจริต ทำให้เรานำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
- ปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ การทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. นักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ กิจกรรมบริษัท
สร้างการดีเป็นกิจกรรมที่ดีมาก การได้เข้ามาเป็นสมาชิกบริษัทนี้ ทำให้ได้ทั้งประสบการณการ
ทำงานได้แนวคิดในการจะนำไปประกอบอาชีพในอนาคต ได้รายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยฝีกให้เป็นคนที่
รู้จักคิด มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทางาน การทำงานเป็นทีม การมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีม
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการอยู่อย่างพอเพียงและที่สำคัญรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
๕. นักเรียนคำนึงถึง ผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตน เห็นได้จากการทำงานที่มุ่งมั่นให้
เกิดผลสำเร็จของบริษัท มองเห็นงานบริษัทสำคัญกว่างานส่วนตัว
ข้อเสนอแนะ
๑. โรงเรียนเห็นควรว่าจะนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน และชุมชนอื่น
๒. โรงเรียนเห็นควรว่าจะทำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายรักษา คุณภาพให้
เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมต่อบุคลทั่วไป
๓. โรงเรียนเห็นควรว่าจะดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความสนใจต่อผู้เรียนและดำเนินการใน
รูปแบบของบริษัทสร้างการดี
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ข้อมูลผู้จดั ทำ
๑. เด็กหญิงชลิดา ขุนโสภา
๒. เด็กหญิงชนิภา บุญเฮ้า
๓. เด็กหญิงกฤติญาณี ไชยยศ
๔. เด็กหญิงปิยะภรณ์ บุญเฮ้า
๕. เด็กหญิงจิระนันท์ นามแก้ว
๖. เด็กชายธนพล บุญเฮ้า
๗. เด็กหญิงอริศรา หุนติราช
๘. ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน
๙. นายชาติชาย วารีย์
๑๐ นายอัฐพร อบเชย
๑๑. นางสาวเมตา ชาญฉลาด
๑๒. นายชิตพล พ่วงทิม
๑๔. นางสาวชไมพร เหาะเหิน
๑๕. นายจิระโชติ ยะไชยศรี
๑๖. นายนพรัตน์ เคนสี
๑๗. นายสุทธิพงษ์ เวียงพรมมา
๑๘. นางสาวกุลณดา บุญเฮ้า
๑๙. นางสาวสุปราณี ชูชี
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