
หนวยที่ 1   สุภาพบุรุษ ภว. 

คะแนนเต็ม  20 คะแนน 

เรื่องที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี(3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

ความตรงตอเวลา 

 

มาโรงเรียนกอนเวลาเขาแถว

ทุกวัน ไมเคยมีประวัติการมา

โรงเรียนสาย เขารวมกิจกรรม

ตาง ๆทันเวลา 

มาโรงเรียนกอนเวลาเขาแถว    

มีประวัติการมาสาย 1-2 ครั้ง 

เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

มาโรงเรียนสาย 3-4 ครั้ง 

เนื่องจากเหตุผลอันสมควร 

มาโรงเรียนสายบอยครั้ง โดยไม

มีเหตุผลอันสมควร 

การแตงกาย                                                     

 

แตงกายสะอาดเรียบรอย             

ถูกระเบียบสม่ำเสมอ               

เปนตัวอยางที่ดีแกเพ่ือน 

แตงกายสะอาดเรียบรอย                 

ไมถูกระเบียบบางเปนบางครั้ง                             

แตงกายสะอาดเรียบรอย    

แตไมถูกระเบียบบอยครั้ง              

ตองใหครูตักเตือน              

แตงกายไมสะอาดเรียบรอย    

และไมถูกระเบียบ 

การปฏิบัติตามกฎของ

โรงเรียน 

 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

โรงเรียนอยางเครงครัด 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ

โรงเรียน โดยการชี้แนะ

ตักเตือนของครบูางเปน

บางครั้ง  

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ   

ของโรงเรียน แตมีการถูก

ลงโทษบางเปนบางครั้ง 

ไมปฏิบัติตนตามระเบียบของ

โรงเรียน 

การเปนสมาชิกที่ดี          

ของโรงเรียน 

 

ปฏิบัติตนเปนผูนำ และผูตาม  

ที่ด ีหรือเปนสมาชิกที่ดีของ

โรงเรียน 

ปฏิบัติตนเปนผูนำ และผูตาม  

ที่ดี หรือเปนสมาชิกที่ดีของ

โรงเรียน โดยการชี้แนะ

ตักเตือนของครบูางเปน

บางครั้ง 

ปฏิบัติตนเปนผูนำ และผูตาม  

ที่ดี หรือเปนสมาชิกที่ดีของ

โรงเรียนเปนบางครั้ง ในบาง

เรื่อง 

ไมปฏิบัติตนเปนผูนำ และ        

ผูตามที่ดีหรือไมเปนสมาชิกที่ดี

ของโรงเรียน 

 



หนวยที่ 1 สุภาพบุรุษ ภว. 

คะแนนเต็ม  20 คะแนน(ตอ) 

เรื่องที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (4) ดี(3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

การเขารวมกิจกรรม        

หนาเสาธง 

ยืนตรงรองและเคารพธงชาติ      

สวดมนตไหวพระ หรือสวด

มนตตามศาสนาที่ตนนับถือ

อยางสม่ำเสมอ 

ไมยืนตรง รองและเคารพธง

ชาติ      สวดมนตไหวพระ 

หรือสวดมนตตามศาสนาที่ตน

นับถือ          1-5 ครั้ง 

ไมยืนตรง รองและเคารพธง

ชาติ      สวดมนตไหวพระ 

หรือสวดมนตตามศาสนาที่ตน

นับถือ        6-10 ครั้ง 

ไมเขารวมยืนตรง รองและ

เคารพธงชาติ สวดมนตไหว

พระ หรือสวดมนต  ตาม

ศาสนาที่ตนนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนวยที่ 2  จิตอาสาพัฒนาทองถิ่นรักษสิ่งแวดลอม 

คะแนนเต็ม  30 คะแนน 

 
รายการประเมิน 

กิจกรรมสาธารณะประโยชน 

15 คะแนน 

จิตอาสาในการทำงาน 

5 คะแนน 

จัดบรรยากาศและทำความสะอาด

ในหองเรียน 5 คะแนน 

รักษาสิ่งแวดลอมบริเวณตางๆในรร. 

5 คะแนน 

คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ปฎิบัต ิ

 

ไมปฎิบตั ิ

 

ปฎิบัติ

สม่ำเสมอ 

ปฎิบัติบาง ไมปฎิบตั ิ ปฎิบัติ

สม่ำเสมอ 

ปฎิบัติ

บาง 

ไมปฎิบตั ิ ปฎิบัติ

สม่ำเสมอ 

ปฎิบัติ

บาง 

ไมปฎิบตั ิ  

            

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1. ปฎิบัติ  15-8 คะแนน  ไมปฎิบัติ 7-0 คะแนน 

2. ปฎิบัติสม่ำเสมอ 5 คะแนน ปฎิบัติบาง 2 คะแนน  ไมปฎิบัติ 0 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนวยที่ 3  รักความเปนไทย 

คะแนนเต็ม  20 คะแนน 

 
รายการประเมิน 

มีสัมมาคารวะ 

5 คะแนน 

กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 5 คะแนน 

นำภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถี

ชีวิต 5 คะแนน 

มีหลักฐานที่บงชีถ้ึงวินัยการออม 

5 คะแนน 

คะแนนเต็ม 20 

คะแนน 

ปฎิบัติ

สม่ำเสมอ 

 

ปฎิบัติบาง ไมปฎิบตั ิ

 

 

รวม ไมรวม ปฎิบัติ

สม่ำเสมอ 

ปฎิบัติ

บาง 

ไมปฎิบตั ิ มี ไมม ี  

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

1. ปฎิบัติสม่ำเสมอ 5 คะแนน ปฎิบัติบาง 2 คะแนน  ไมปฎิบัติ 0 คะแนน 

2. รวม 5 คะแนน   ไมรวม 0 คะแนน 

3. มี 5 คะแนน   ไมมี 0 คะแนน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

หนวยที่ 4  วินัยสรางตน 



คะแนนเต็ม  30 คะแนน 

 

 

เรื่องที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีมาก (9-10คะแนน) ดี (6-8 คะแนน) พอใช (3-5 คะแนน) ควรปรับปรุง (1-2 คะแนน) 

การสงงานในวิชาตาง ๆ 

 

สงงานครบ 100 เปอรเซ็นต        

ทุกรายวิชา            

สงงานทุกรายวิชา คิดภาพรวม  

ตั้งแต 60 เปอรเซ็นต    

สงงานทุกรายวิชา คิดภาพรวม  

นอยกวา 60 เปอรเซ็นต    

มีพฤติกรรมไมสงงานเลย 

ความสนใจในการเขารวม    

กิจกรรมการเรียนร ู   

      

เขารวมกิจกรรมตามที่ระดับชั้น                   

กำหนดใหเขารวมครบทุกครั้ง 

ไมเขารวมกิจกรรมตามที่

ระดับชั้นกำหนดใหเขารวม   

1-2 ครั้ง 

ไมเขารวมกิจกรรม ตามที่

ระดับชั้นกำหนดใหเขารวม    

3-5 ครั้ง 

ไมเขารวมกิจกรรม  ตามที่

ระดับชั้นกำหนดเลย 

มีความตั้งใจเรียน  

ความเอาใจใส         

และความเพียรพยายาม            

ในการเรียนร ู

มีนิสัยใฝเรียนใฝรูอยางตอเนื่อง    

100 เปอรเซ็นต         

มีนิสัยใฝเรียนใฝรู                 

ตั้งแต 60 เปอรเซ็นตขึ้นไป    

มีนิสัยใฝเรียนใฝรู                   

นอยกวา 60 เปอรเซ็นตลงมา    

ขาดนิสัยใฝเรียนใฝรู 

 

 

 
 
 

 


