
แบบประเมินนักเรียน 
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม “คนดีศรีวชิรธรรม”  

ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

   ระดับ 3 = ดี       
ระดับ 2 = ปานกลาง       
 ระดับ 1 = น้อยหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 
3 2 1 

ล าดับ รายการประเมิน 
ประเภทนักเรียนผู้มีความประพฤติดี 

1 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน    

2 ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้ทักทายผู้มีอาวุโสกว่า    
3 มาเรียนทันเวลาอย่างสม ่าเสมอ ไม่ขาด ลา มาสาย    
4 เอาใจใส่ผลการเรียน ไม่ติด 0 , ร , มส    
5 ประพฤติดีประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ    

ประเภทนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ 
6 รับผิดชอบต่อหน้าที ที ได้รับมอบหมาย    
7 มีความขยัน ซื อสัตย์ อดทน 

 
   

8 ช่วยเหลือผู้อื นโดยไม่หวังผลตอบแทน    
9 อุทิศเวลาท่างานเพื อส่วนรวม    
10 มีจิตสาธารณะ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินนักเรียน 
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรม “คนดีศรีวชิรธรรม”  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3  
(ดี) 

2  
(ปานกลาง) 

1 
(น้อยหรือต้องปรับปรุง) 

ประเภทนักเรียนผู้มีความประพฤติดี 
1 แต่งกายถูกต้องตาม

ระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 

แต่งกายเครื องแบบ
นักเรียนชาย-หญิง ระดับ
ม.ต้น – ม.ปลาย ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของ
นักเรียน พ.ศ.2562 
ครบถ้วน 

แต่งกายเครื องแบบ
นักเรียนชาย-หญิง 
ระดับม.ต้น – ม.ปลาย 
ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของ
นักเรียน พ.ศ.2562เป็น
ส่วนใหญ่ 

แต่งกายเครื องแบบ
นักเรียนชาย-หญิง ระดับ
ม.ต้น – ม.ปลาย ถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียนว
ชิรธรรมสาธิตว่าด้วยแนว
ปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ.
2562 เป็นส่วนน้อย 

2 ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้
ทักทายผู้มีอาวุโสกว่า 

นักเรียนเป็นผู้มีอัธยาศัย
ดี มีสัมมาคารวะต่อผู้
อาวุโสกว่าอย่าง
สม ่าเสมอ 

นักเรียนเป็นผู้มีอัธยาศัย
ดี มีสัมมาคารวะต่อผู้
อาวุโสกว่าเป็นบางครั้ง 

นักเรียนเป็นผู้มีอัธยาศัยดี 
มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
กว่าเป็นส่วนน้อย 

3 มาเรียนทันเวลาอย่าง
สม ่าเสมอ ไม่ขาด ลา 
มาสาย 

นักเรียนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มี
วินัยในการมาโรงเรียน
ทันเวลาเข้าแถวและเข้า
เรียนครบทุกคาบเรียน 

นักเรียนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มี
วินัยในการมาโรงเรียน
สายและขาดเรียนเป็น
บางครั้ง 

นักเรียนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง มี
วินัยในการมาโรงเรียนสาย
และขาดเรียนเป็นประจ่า 

4 เอาใจใส่ผลการเรียน 
ไม่ติด 0 , ร , มส 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ เอาใจใส่ต่อ
การเรียนและส่งงาน
ครบถ้วน มีผลการเรียน
เฉลี ย 3.0 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ เอาใจใส่ต่อ
การเรียนและส่งงาน
ครบถ้วน มีผลการเรียน
เฉลี ยไม่ต ่ากว่า 2.0 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
การเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
เอาใจใส่ต่อการเรียนและ
ส่งงานครบถ้วน มีผลการ
เรียนเฉลี ยไม่ถึง 2.0 

5 ประพฤติดีประพฤติ
ชอบด้วยกาย วาจา 
ใจ 

เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมที ดีงาม 
ห่างไกลจากอบายมุข
และสิ งเสพติดทุกชนิด 

เป็นผู้มีความเสี ยงที จะ
ถูกเพื อนชักจูงไปในทาง
ที จะเสื อมเสียชื อเสียง 

เป็นผู้มีปัญหาเรื องยาเสพ
ติดและอบายมุขท่าให้
โรงเรียนเสียชื อเสียง 



ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3  
(ดี) 

2  
(ปานกลาง) 

1 
(น้อยหรือต้องปรับปรุง) 

ประเภทนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ 
6 รับผิดชอบต่อหน้าที ที 

ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที ที ได้รับ
มอบหมายจากครูที 
ปรึกษาอย่างสม ่าเสมอ 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที ที ได้รับ
มอบหมายจากครูที 
ปรึกษาเป็นบางครั้ง 

เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที ที ได้รับมอบหมาย
จากครูที ปรึกษาเป็นส่วน
น้อย 

7 
มีความขยัน ซื อสัตย์ 
อดทน 
 

เป็นผู้มีความซื อสัตย์และ
อุตสาหะ รับผิดชอบงาน
ที ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที และส่าเร็จทันเวลา
ที ก่าหนดอย่างสม ่าเสมอ 

เป็นผู้มีความซื อสัตย์และ
อุตสาหะ รับผิดชอบงาน
ที ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที และส่าเร็จทันเวลา
ที ก่าหนดเป็นบางครั้ง 

เป็นผู้มีความซื อสัตย์และ
อุตสาหะ รับผิดชอบงานที 
ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที และส่าเร็จทันเวลาที 
ก่าหนดเป็นส่วนน้อย 

8 
ช่วยเหลือผู้อื นโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

เป็นผู้มีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื นโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

เป็นผู้มีจิตอาสา
ช่วยเหลือผู้อื นบ้างเป็น
บางครั้ง 

เป็นผู้มีจิตอาสาเล็กน้อย 
หรือไม่มีจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อื น 

9 
อุทิศเวลาท่างานเพื อ
ส่วนรวม 

เป็นผู้มีความเสียสละ มี
น้่าใจต่อเพื อนและครู
อย่างสม ่าเสมอ 

เป็นผู้มีความเสียสละ มี
น้่าใจต่อเพื อนและครู
เป็นบางครั้ง 

เป็นผู้ไม่มีความเสียสละ 
ทั้งกับเพื อนและครู 

10 มีจิตสาธารณะ 

เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
ชอบช่วยเหลือผู้อื นท่า
ตนเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคมอย่างต่อเนื อง
สม ่าเสมอ 

เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
ชอบช่วยเหลือผู้อื นบ้าง
เล็กน้อยไม่สม ่าเสมอ 

เป็นผู้ไม่มีจิตสาธารณะ ต่อ
ผู้อื นและส่วนรวม 

 
 
 
 


