
หน�วยที่ 1   เรื่องสุภาพบุรุษ ภว. 
คะแนนเต็ม  20 คะแนน 

เรื่องที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) ดี(3) พอใช, (2) ควรปรับปรุง (1) 

ความตรงต�อเวลา 
 

มาโรงเรียนก�อนเวลาเข�าแถว
ทุกวัน ไม�เคยมีประวัติการมา
โรงเรียนสาย เข�าร�วมกิจกรรม
ต�าง ๆทันเวลา 

มาโรงเรียนก�อนเวลาเข�าแถว    
มีประวัติการมาสาย 1-2 ครั้ง 
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย 

มาโรงเรียนสาย 3-4 ครั้ง 
เนื่องจากเหตุผลอันสมควร 

มาโรงเรียนสายบ�อยครั้ง โดยไม�
มีเหตุผลอันสมควร 

การแต�งกาย                                                     
 

แต�งกายสะอาดเรียบร�อย             
ถูกระเบียบสม่ําเสมอ               
เป.นตัวอย�างที่ดีแก�เพื่อน 

แต�งกายสะอาดเรียบร�อย                 
ไม�ถูกระเบียบบ�างเป.นบ�างครั้ง                             

แต�งกายสะอาดเรียบร�อย    
แต�ไม�ถูกระเบียบบ�อยครั้ง              
ต�องให�ครูตักเตือน              

แต�งกายไม�สะอาดเรียบร�อย    
และไม�ถูกระเบียบ 

การปฏิบัติตามกฎของ
โรงเรียน 
 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนอย�างเคร�งครัด 

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน โดยการชี้แนะ
ตักเตือนของครูบ�างเป.น
บางครั้ง  

ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ   
ของโรงเรียน แต�มีการถูก
ลงโทษบ�างเป.นบางครั้ง 

ไม�ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
โรงเรียน 

การเป2นสมาชิกที่ดี          
ของโรงเรียน 
 

ปฏิบัติตนเป.นผู�นํา และผู�ตาม  
ที่ดี หรือเป.นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน 

ปฏิบัติตนเป.นผู�นํา และผู�ตาม  
ที่ดี หรือเป.นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียน โดยการชี้แนะ
ตักเตือนของครูบ�างเป.น
บางครั้ง 

ปฏิบัติตนเป.นผู�นํา และผู�ตาม  
ที่ดี หรือเป.นสมาชิกที่ดีของ
โรงเรียนเป.นบางครั้ง ในบาง
เรื่อง 

ไม�ปฏิบัติตนเป.นผู�นํา และ        
ผู�ตามที่ดีหรือไม�เป.นสมาชิกที่ดี
ของโรงเรียน 

 



หน�วยที่ 1   เรื่องสุภาพบุรุษ ภว. 
คะแนนเต็ม  20 คะแนน(ต�อ) 

เรื่องที่ประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) ดี(3) พอใช, (2) ควรปรับปรุง (1) 

การเข,าร�วมกิจกรรม        
หน,าเสาธง 

ยืนตรงร�องและเคารพธงชาติ      
สวดมนต6ไหว�พระ หรือสวด
มนต6ตามศาสนาที่ตนนับถือ
อย�างสม่ําเสมอ 

ไม�ยืนตรง ร�องและเคารพธง
ชาติ      สวดมนต6ไหว�พระ 
หรือสวดมนต6ตามศาสนาที่ตน
นับถือ          1-5 ครั้ง 

ไม�ยืนตรง ร�องและเคารพธง
ชาติ      สวดมนต6ไหว�พระ 
หรือสวดมนต6ตามศาสนาที่ตน
นับถือ        6-10 ครั้ง 

ไม�เข�าร�วมยืนตรง ร�องและ
เคารพธงชาติ สวดมนต6ไหว�
พระ หรือสวดมนต6  ตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน�วยที่ 2  เรื่องจิตอาสาพัฒนาท,องถิ่นรักษ7สิ่งแวดล,อม 
คะแนนเต็ม  30 คะแนน 

 

รายการประเมิน 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน7 

15 คะแนน 
จิตอาสาในการทํางาน 

5 คะแนน 
จัดบรรยากาศและทําความสะอาด

ในห,องเรียน 5 คะแนน 
รักษาสิ่งแวดล,อมบริเวณต�างๆในรร. 

5 คะแนน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

ปฎิบัต ิ
 

ไม�ปฎิบัต ิ
 

ปฎิบัติ
สม่ําเสมอ 

ปฎิบัติบ�าง ไม�ปฎิบัต ิ ปฎิบัติ
สม่ําเสมอ 

ปฎิบัติ
บ�าง 

ไม�ปฎิบัต ิ ปฎิบัติ
สม่ําเสมอ 

ปฎิบัติ
บ�าง 

ไม�ปฎิบัต ิ  

            

 
 

เกณฑ7การให,คะแนน 

1. ปฎิบัติ  15-8 คะแนน  ไม�ปฎิบัติ 7-0 คะแนน 

2. ปฎิบัติสม่ําเสมอ 5 คะแนน ปฎิบัติบ�าง 2 คะแนน  ไม�ปฎิบัติ 0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน�วยที่ 3  เรื่องรักความเป2นไทย 
คะแนนเต็ม  20 คะแนน 

 

รายการประเมิน 
มีสัมมาคารวะ 

5 คะแนน 
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 5 คะแนน 
นําภูมิป?ญญาไทยมาใช,ให,เหมาะสมในวิถี

ชีวิต 5 คะแนน 
มีหลักฐานที่บ�งชีถ้ึงวินัยการออม 

5 คะแนน 
คะแนนเต็ม 20 

คะแนน 
ปฎิบัติ

สม่ําเสมอ 
 

ปฎิบัติบ�าง ไม�ปฎิบัต ิ
 

 

ร�วม ไม�ร�วม ปฎิบัติ
สม่ําเสมอ 

ปฎิบัติ
บ�าง 

ไม�ปฎิบัต ิ มี ไม�ม ี  

 
 

เกณฑ7การให,คะแนน 
1. ปฎิบัติสม่ําเสมอ 5 คะแนน ปฎิบัติบ�าง 2 คะแนน  ไม�ปฎิบัติ 0 คะแนน 
2. ร�วม 5 คะแนน   ไม�ร�วม 0 คะแนน 
3. มี 5 คะแนน   ไม�มี 0 คะแนน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน�วยที่ 4  เรื่องวินัยสร,างตน 
คะแนนเต็ม  30 คะแนน 

 
 

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

การส�งงานในวิชาต�าง ๆ 
 

ส�งงานครบ 100 เปอร6เซ็นต6        
ทุกรายวิชา            

ส�งงานทุกรายวิชา คิดภาพรวม  
ตั้งแต� 60 เปอร6เซ็นต6    

ส�งงานทุกรายวิชา คิดภาพรวม  
น�อยกว�า 60 เปอร6เซ็นต6    

มีพฤติกรรมไม�ส�งงานเลย 

ความสนใจในการเข,าร�วม    
กิจกรรมการเรียนรู,    
      

เข�าร�วมกิจกรรมตามที่ระดับชั้น                   
กําหนดให�เข�าร�วมครบทุกครั้ง 

ไม�เข�าร�วมกิจกรรมตามที่
ระดับชั้นกําหนดให�เข�าร�วม   
1-2 ครั้ง 

ไม�เข�าร�วมกิจกรรม ตามที่
ระดับชั้นกําหนดให�เข�าร�วม    
3-5 ครั้ง 

ไม�เข�าร�วมกิจกรรม  ตามที่
ระดับชั้นกําหนดเลย 

มีความตั้งใจเรียน  
ความเอาใจใส�         
และความเพียรพยายาม            
ในการเรียนรู, 

มีนิสัยใฝCเรียนใฝCรู�อย�างต�อเนื่อง    
100 เปอร6เซ็นต6         

มีนิสัยใฝCเรียนใฝCรู�                 
ตั้งแต� 60 เปอร6เซ็นต6ขึ้นไป    

มีนิสัยใฝCเรียนใฝCรู�                   
น�อยกว�า 60 เปอร6เซ็นต6ลงมา    

ขาดนิสัยใฝCเรียนใฝCรู� 

 
 
 
 

 

 


