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ชือ่ โครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
“ทีน่ อนหนู พับสวยด้วยตนเอง”

นางสาวรัชฎากรณ์ ภูวรางกูล
ครูที่ปรึกษา
เด็กชัน้ ฐมวัยปี ที่ 1/3
ผูร้ บั ผิดชอบโครงงาน

ก2
คานา
โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 โรงเรียนมารีพิทักษ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานที่เกิดจากการสังเกตของนางสาวรัชฎากรณ์ ภูวรางกูล
ที่ปรึกษา เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ซึ่งพบว่าหลังจากตื่นนอนเด็กไม่พับเก็บที่นอนของตัวเองและเด็กยังขาด
ทักษะในการพับเก็บที่นอนจึงได้นาปัญหานี้มาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โครงงานคุณธรรมนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชั้นปฐมวัยปีที่1/3ให้เด็กมีจิตสานึกรับผิดชอบในการ
พับเก็บที่นอนของตนเองเป็นพัฒนาคุณธรรมความรักความซื่อสัตย์ตามอัตลักษณ์ 4 คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณ บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้ เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3ได้จัดทา
โครงงานและได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็น
ประสบการณ์ครั้งแรกของเด็ก ๆ การดาเนินการอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างจึงขอท่านผู้รู้ได้ให้คาแนะนาเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
นางสาวรัชฎากรณ์ ภูวรางกูล เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทา

ข3
สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
- โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเด็ก
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
- จุดควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
- ข้อเสนอแนะของโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคผนวก
- แบบบันทึกพฤติกรรมการมาเรียนเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
- ผลสารวจความพึงพอใจโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
- ประมวลภาพโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม โครงงาน “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
2. ผู้รบั ผิดชอบโครงงาน เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 1/3 จานวน 26 คน
2.1 ด.ญ. พิณณารา ขบวนฉลาด ประธาน
2.2 ด.ช. พิตตินันท์ วรนุช
รองประธาน
2.3 ด.ญ. ณัฐธิดา ชัยอาจ
เลขานุการ
2.4 ด.ญ. นงนภัส มะเลียบ
ปฏิคม
2.5 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 จานวน 26 คน สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆ์ที่ปรึกษา

นางสาวรัชฎากรณ์ ภูวรางกูล
ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ซิสเตอร์ศรีคา ปอดอ
บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ เด็กปฐมวัยปีที่ 1/3 ไม่มีวินัยในการจัดเก็บที่นอนเอง
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสานึก / ทักษะการทางาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)
5.1 เด็กไม่มีจิตสานึกความรับผิดชอบในการพับเก็บที่นอนของตนเอง
5.2 เด็กยังไม่รู้วิธีพับที่นอนและที่นอนมีขนาดใหญ่เกินกาลังของเด็ก
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบในการพับเก็บที่นอนของตนเอง
6.2 เพื่อฝึกให้เด็กมีทักษะในการพับเก็บที่นอนของตนเองได้อย่างเป็นระเบียบ
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้ปกครอง)
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จานวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯสามารถทาอะไรได้)
7.2.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ 90 สามารถพับเก็บที่นอนได้ด้วยตนเอง
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 อบรมให้เด็กมีความรับผิดชอบในการพับเก็บที่นอนและฝึกให้เด็กมีทักษะในการพับเก็บที่ของตนเอง
(Plan)
8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ (Plan)
8.2.1 เมื่อตื่นนอนเด็กทุกคนต้องพับที่นอนของตนเอง
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8.2.2 หลังพับที่นอนแล้วให้เด็กทุกคนนาที่นอนไปเก็บที่ที่จัดเตรียมไว้
8.3 เด็กทุกคนนาข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do)
8.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check)
8.5 นาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)ให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ 90 เด็กสามารถพับที่นอนด้วยตนเองได้
9.2 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบและการเก็บของเข้าที่
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้ปกครอง) ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การสังเกต
10.2 การสอบถามความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง)
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการสังเกต
11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ (นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง)
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดาเนินการ
12.1 ช่วงเวลา : 1 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ - บาท
13.2 แหล่งที่มา - บาท
14. สอดคล้องกับอัตลัษณ์ (เฉพาะที่สอดคล้องจริง ๆ ไม่จาเป็นต้องครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตา คือ เด็กมีระเบียบวินัยในการพับจัดเก็บที่นอนเป็นการแสดงความรักเมตตาต่อครู
และรักตนเอง
14.1.1 รักตนเองเพราะ การเก็บที่นอนทุกวันทาให้ที่นอนไม่เกิดความเสียหายซึ่งเป็นการ
สร้างหลักประกันในชีวิตของนักเรียนเอง
14.1.2 รักเมตตาครู เพราะ การเก็บที่นอนเองทุกวันทาให้เป็นการแบ่งเบาภาระของครู พ่อ
แม่ผู้ปกครองได้
14.2 ซื่อสัตย์ คือ เด็กทีจ่ ัดเก็บที่นอนด้วยตัวเองทุกวัน ถือเป็นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง
14.3 กตัญญู คือ เมื่อเรารักหวงแหนและดูรักษาสมบัติของของตัวเองก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญู
14.4 พอเพียง คือ รู้จักใช้ที่นอนและรักษาที่นอนให้ใช้ได้นานที่สุด
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 จานวน 26 คน ประจาปีการศึกษา 2563
1.สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ก่อนการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ยัง
ไม่สามารถพับที่นอนได้ด้วยตนเอง จัดเก็บเละเรียงสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองไม่เข้าที่
แต่หลังจากนาปัญหาดังกล่าวมาสร้างเป็น โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” เด็ก
ส่วนมากมาสามารถพับที่นอนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น โดยจัดเก็บเข้าที่เรียบร้อย
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จดังนี้
ที่
1.

2.
3.

สภาพความสาเร็จ สรุปผลการดาเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยสังเขป
จากผลสรุปการพับที่นอนด้วย

ตนเองชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3
ร้อยละ 95.00 เด็กสามารถพับ
ที่นอนด้วยตนเองได้
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ 90
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ

มีความรับผิดชอบและการเก็บของเข้าที่
92.50 มีความรับผิดชอบและ
การเก็บของเข้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้ปกครอง) ร้อยละ 95
ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เด็ก ครู

มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ผู้ปกครองเฉลี่ย ร้อยละ 100
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 ร้อยละ 90 เด็ก
สามารถพับที่นอนด้วยตนเองได้

2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเด็กดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love/Compassion) คือ เด็กมีระเบียบวินัยในการพับจัดเก็บที่นอนเป็นการแสดง
ความรักเมตตาต่อครู และรักตนเอง
2.1.1 รักตนเองเพราะ การเก็บที่นอนทุกวันทาให้ที่นอนไม่เกิดความเสียหายซึ่งเป็นการ
สร้างหลักประกันในชีวิตของนักเรียนเอง
2.1.2 รักเมตตาครู เพราะ การเก็บที่นอนเองทุกวันทาให้เป็นการแบ่งเบาภาระของครู พ่อ
แม่ผู้ปกครองได้
2.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เด็กทีจ่ ัดเก็บที่นอนด้วยตัวเองทุกวัน ถือเป็นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของ
ตนเอง
2.3 กตัญญู คือ เมื่อเรารักหวงแหนและดูรักษาสมบัติของของตัวเองก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญู
2.4 พอเพียง คือ รู้จักใช้ที่นอนและรักษาที่นอนให้ใช้ได้นานที่สุด
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3.สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”เป็นการทาให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
และมีทักษะ ในชีวิตประจาวัน คือ สามารถพับที่นอนได้ด้วยตนเอง เป็นการปลูกฝังวินัยการช่วยเหลือตนเอง
ให้กับตัวเด็กอย่างแท้จริง
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” เด็กที่จัดเก็บที่นอนด้วยตัวเองทุก
วัน ถือเป็นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง ร่วมถึงการ มีความรับผิดชอบ
3.1.3 โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” เมื่อเรารักหวงแหนและดูรักษา
สมบัติของของตัวเอง รู้จักใช้ที่นอนและรักษาที่นอนให้ใช้ได้นานที่สุด (ประหยัด)
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม“ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” ครั้งนี้
3.2.1. การใช้โ ครงงานคุณธรรมมีจุดประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่ม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”จะต้องฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง
และมีทักษะในชีวิตประจาวัน
3.2.2 เด็กบางคนอาจจะยังไม่เห็นความสาคัญของการจัดโครงงานคุณธรรมครูควรมีการ
ส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้มากยิ่งขึ้น
3.2.3 การจัดทาโครงงานคุณธรรมเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเด็ก ๆ โครงงานคุณธรรม ที่
นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง มีส่วนน้อยที่ยังต้องเน้นย้าให้ทาได้ด้วยตนเอง
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน ครั้งต่อไป
3.3.1. การสอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง ในการเขียนประเด็นเพื่อสอบถามต้องสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการบันทึกการสังเกต โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น
ก) เด็กกระตือรือร้นในการเก็บที่นอนคิดเป็นร้อยละ......
ข) เด็กสามารถพับที่สอนได้เองคิดเป็นร้อยละ.....
ค) เด็กนาที่นอนไปเก็บในช่องจัดเก็บที่นอนคิดเป็นร้อยละ.....
ง) เด็กมีจิตอาสาช่วยเพื่อน ๆ เก็บที่นอนคิดเป็นร้อยละ....
3.3.3 ในการกาหนดตัว ชี้วัดความส าเร็จจะต้องพิจารณาให้ เหมาะสมกับแต่ล ะปัญหาและ
เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมายด้วย สาหรับเด็กจะกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จร้อยละ 100 คงยากที่จะ
บรรลุ ฉะนั้นควรจะกาหนดไม่ให้สูงหรือต่าเกินไป
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ลงชื่อ......................................................
(เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวรัชฎากรณ์ ภูวรางกูล)
ตาแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า
 ไม่สมควรให้ดาเนินการต่อ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นาผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
เด็กในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวบุญสม ปิ่นสุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ภาคผนวก

7
แบบบันทึกโครงงาน“ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” ระดับปฐมวัยปีที่ 1/3
ปีการศึกษา 2563
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10
การสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
จากการที่นักเรียนชั้น อนุบาลปีที่ 1/3 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
เพื่อให้เด็กสามารถพับที่นอนได้ด้วยตนเอง จัดเก็บเละเรียงสิ่งของเครื่องใช้ของตนเองเข้าที่ บัดนี้การดาเนินงาน
ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู /ผู้ปกครอง)
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ
ผู้ตอบแบบสารวจจานวน 40 คน เป็นนักเรียน ครูและผู้บริหารที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จานวนตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
17
23
40

ร้อยละ
42.50
57.50
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 57.50 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ
42.50 เป็นเพศชาย
ตารางที่ 1.2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
เด็ก
ครู
ผู้ปกครอง
รวม

จานวน
33
7
40

ร้อยละ
82.50
17.50
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมากเป็นครู ร้อยละ 82.50 เป็น รองลงมา ร้อยละ 17.50
เป็นผู้ปกครอง
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ตอนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
มีประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 1 ประเด็น คือ
1. ผลการวิเ คราะห์ ร ะดั บ ความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บการด าเนิ นการโครงงานคุ ณ ธรรม “ที่ น อนหนู
พับสวยด้วยตนเอง”
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู
พับสวยด้วยตนเอง”
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”
ประเด็น
1.เด็กสามารถพับที่นอนของตนเองได้
(พบว่าบรรลุเป้าหมาย 90%)
2.เด็กมีความรับผิดชอบและการเก็บของ
เข้าที่ (พบว่าบรรลุเป้าหมาย 90%)
3.ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้ปกครอง)
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป(พบว่า
บรรลุเป้าหมาย 95%)
รวม

ระดับความพึงพอใจ
น้อย ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

2
(5.00)
3
(7.50)

6
(15.00)
9
(22.50)

32
(80.00)
28
(70.00)

40
(100.0)
40
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

4
(10.00)

36
(90.00)

40
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

5
(4.17)

19
(15.83)

96
(80.00)

120
(100.0)

น้อยที่สุด

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจร้อยละ 95.83 (ระดับมากร้อยละ 15.83 และ ระดับมาก
ที่สุด 80.00 ) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง” ใน
ระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ประเด็นที่ 1 เด็กสามารถพับที่นอนของตนเองได้ เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจใน
ระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.00
ประเด็นที่ 2 เด็กมีความรับผิดชอบและการเก็บของเข้าที่ เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 92.50
ประเด็นที่ 3 ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้ปกครอง) มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป เป็นประเด็นที่
ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
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ประมวลภาพ
การดาเนินการโครงงานคุณธรรม“ที่นอนหนู พับสวยด้วยตนเอง”

เด็กเรียนรู้การพับที่นอน

เด็กฝึกพับที่นอนด้วยตนเอง

เด็กสามารถพับที่นอนเองได้

เด็กมีความพึงพอใจที่พับที่นอนด้วยตนเอง

เด็กมีทักษะและช่วยเหลือตนเอง

เด็กเก็บที่นอนเข้าที่อย่างเป็นระเบียบ

