
แบบประเมินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

ภาค................................................. 

โรงเรียน..................................................................สพป./สพม........................................................เขต................ 

ชื่อผลิตภัณฑ์.......................................................................................................................................................... 

ประเภทผลิตภัณฑ์ (เลือกเพียง 1 ประเภท) 
  อาหาร  น ้ายาเอนกประสงค์  สินค้าแปรรูป 
  สินค้าการเกษตร  น ้าดื่ม/น ้าดื่มสมุนไพร  การให้บริการ 
  สิ่งประดิษฐ์  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................ 

การด าเนินงาน ให้กรรมการเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องการด้าเนินงานและความถูกต้องตรงตามสภาพ 
 การด้าเนินงานและเอกสารที่พบ  

 

ที ่ รายการประเมิน 
การด าเนินงาน ความถูกต้อง รวม

คะแนน จุดเด่น ปฏิบัติ 
(1) 

ไม่ปฏิบัติ 
(0) 

ถูกต้อง 
(1) 

ไม่ถูกต้อง 
(0) 

1 การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี (48 คะแนน)       
 1.1 แต่งตั งบุคลากรรับผิดชอบบริษัทสร้างการดี       
 1.2 จัดท้าแผนด้าเนนิการประชาสัมพันธ์บริษัทสร้างการด ี       
 1.3 รับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะด้าเนินกิจกรรม 

 บริษัทสร้างการดี 
      

 1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริษัทสร้างการดีให้แก่ 
 นักเรียน 

      

 1.5 คณะกรรมการบริษัทสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพ่ือตัดสินเลือกโครงการ (ตามแบบ สก.01) 

      

 1.6 คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีเขียนโครงการ 
 เสนอครูที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
 ความเป็นไปได้ของโครงการ (ตามแบบ สก.02) 

      

 1.7 โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
 เพ่ือให้ความยินยอม (ตามแบบ สก.03) 

      

 1.8 นักเรียนด้าเนินการยืมเงินส้าหรับด้าเนินงาน  
 ตามแบบสัญญายืมเงิน (ตามแบบ สก.04) 

      

 1.9 นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติงาน (ตามแบบ สก.05)       
 1.10 นักเรียนลงบัญชีเงินสดคงเหลือประจ้าวัน  

 (ตามแบบ สก.06) 
      

 1.11 นักเรียนจัดท้าใบส้าคัญแทนใบเสร็จ 
 (ตามแบบ สก.07) 

      

 1.12 นักเรียนจัดท้าบันทึกผลการประชุม (ตามแบบ สก.08)       
 



ที ่ รายการประเมิน 
การ

ด าเนินงาน ความถูกต้อง รวม
คะแนน จุดเด่น 

ปฏิบั
ติ (1) 

ไม่ปฏิบัติ 
(0) 

ถูกต้อง 
(1) 

ไม่ถูกต้อง 
(0) 

 1.13 นักเรียนถอดบทเรียนหลังการด้าเนินกิจกรรม  
 (ตามแบบ สก.09) 

      

 1.14 นักเรียนวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.10)       
 1.15 มีการติดตามตรวจสอบการด้าเนินงาน  

 จาก ป.ป.ช. สพฐ.น้อย (ตามแบบ สก.11 และ 12) 
      

 1.16 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี เพื่อสรุปงบดุล 
 การด้าเนินงานในรอบปี 

      

 1.17 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินกิจกรรมบริษัท 
 สร้างการดี (ตามแบบ สก.13) 

      

 1.18 ผลการด้าเนินงานสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 

    1) ทักษะกระบวนการคิด 
    2) มีวินัย 
    3) ซื่อสัตย์สุจริต 
    4) อยู่อย่างพอเพียง 
    5) จิตสาธารณะ 

      

 1.19 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขยายผลการ
ด้าเนินงาน 

      

 1.20 มีการจ้าหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์       
2 การผลิต (10 คะแนน)       
 2.1 เลือกสินค้าที่ต้องการผลิต       
 2.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์       
 2.3 คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์       
 2.4 ออกแบบบรรจุภัณฑ ์       
 2.5 ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์       
3 การจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ (10 คะแนน)       
 3.1 ส้ารวจแหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์       
 3.2 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง 

 การสื่อสารต่าง ๆ  
      

 3.3 การก้าหนดราคาจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์       
 3.4 การจ้าหน่ายผลติภัณฑ ์       
 3.5 การบริการหลังการขาย       
4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผล (6 คะแนน)       
 4.1 ภายในสถานศึกษา       
 4.2 นอกสถานศึกษา        
 4.3 ระดับจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศ       

 



ที ่ รายการประเมิน 
การด าเนินงาน ความถูกต้อง รวม

คะแนน จุดเด่น ปฏิบัติ 
(1) 

ไม่ปฏิบัติ 
(0) 

ถูกต้อง 
(1) 

ไม่ถูกต้อง 
(0) 

5 การน าเสนอ (10 คะแนน)       
5.1 น้าเสนอตามล้าดับขั นตอน       
5.2 มีเอกสาร / หลักฐานประกอบ       
5.3 ผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ       
5.4 ตอบค้าถามได้ตรงประเด็น       
5.5 จัดนิทรรศการน้าเสนอน่าสนใจ       

 รวมคะแนน        

 
การแบ่งปันผลก าไร ด้าเนินการอย่างไร (10 คะแนน) 
  จ่ายโบนัสกรรมการ   ร้อยละ ....................................... 
  จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์  ร้อยละ ....................................... 
  สะสมเงินทุนส้ารอง   ร้อยละ ....................................... 
  จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น   ร้อยละ ....................................... 
  ค่าด้าเนินการ   ร้อยละ ....................................... 
 
นักเรียนมแีนวทางอย่างไรในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน (6 คะแนน) 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
ข้อสังเกตของกรรมการ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................ ......................................................... 
......................................................................... ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
 (.........................................) (.........................................) 
 
 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
 (.........................................) (.........................................) 


