ชือ่ โครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
“แต่งตัวดีเป็ นศรีแก่ตน”

นางสาวรัชฎาภรณ์ สุรยิ พั
ครูทป่ี รึกษา

เด็กชัน้ ฐมวัยปี ท่ี 2/3
ผูร้ บั ผิดชอบโครงงาน

ก
คำนำ
โครงงำนคุณธรรม “แต่งกำยดีเป็นศรีแก่ตน” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 โรงเรียนมำรีพิทักษ์ อำเภอ
นำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงำนที่เกิดจำกกำรสังเกตของนำงสำวรัชฎำภรณ์ สุริยัพ ที่ปรึกษำ
เด็กชั้น ปฐมวัย ปี ที่ 2/3 ซึ่งพบว่ำเด็ก มำโรงเรียนแต่งกำยไม่ค่อยเรียบร้อย เครื่องแต่งกำยไม่ถูกต้องตำม
กฎระเบี ยบของโรงเรี ยน จึ งได้น ำปัญหำนี้มำสร้ำงเป็นโครงงำนคุณธรรม “แต่งกำยดีเป็นศรีแก่ตน”เพื่อ
แก้ปัญหำดังกล่ำว
โครงงำนคุณธรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนำเด็กชั้นปฐมวัยปีที่2/3 ให้แต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบ
ของโรงเรียนและให้เด็กเห็นคุณค่ำของกำรแต่งตัว เป็นกำรพัฒนำคุณธรรม รักเมตตำ อยู่อย่ำงพอเพียง
ตำมอัตลักษณ์ 4 คือ “รักเมตตำ ซื่อสัตย์ กตัญญู และอยู่อย่ำงพอเพียง”
ขอขอบพระคุณ บำดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดกำรโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรีพิทักษ์ และคณะผู้บริหำรทุกท่ำนที่ได้เปิดโอกำสให้ เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ได้จัดทำ
โครงงำนและได้พัฒนำตนเองให้มีคุณธรรมเพิ่มมำกขึ้น
อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้โครงงำนคุณธรรมเป็นเครื่องมือในกำรปลูกฝังคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็น
ประสบกำรณ์ครั้งแรกของเด็ก ๆ กำรดำเนินกำรอำจมีข้อผิดพลำดอยู่บ้ำงจึงขอท่ำนผู้รู้ได้ให้คำแนะนำเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำให้ดีขึ้นในโอกำสต่อไป

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
นำงสำวรัชฎำภรณ์ สุริยัพ เป็นที่ปรึกษำ
ผู้จัดทำ

ข
สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
- โครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
- สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ควำมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
- จุดเด่นของโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
- จุดควรพัฒนำของโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
- ข้อเสนอแนะของโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
- ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ภำคผนวก
- แบบบันทึกพฤติกรรมกำรแต่งกำยนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
- ผลสำรวจควำมพึงพอใจโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
- ประมวลภำพโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
2. ผู้รับผิดของโครงงาน เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2/3 จำนวน 30 คน
2.1 เด็กชำยธนภ้ทร์ สุ่มมำตย์
2.2 เด็กหญิงชนิดำภำ จำลองชำติ
2.3 เด็กหญิงสโรชำ สกลกูล
2.4. เด็กหญิงชมพูนุช นพธรรม
2.5 เด็กหญิงบัณฑิตำ ยอดสะเทิ้น
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษำ
3.2 ผู้บริหำรที่ปรึกษำ

ครูรัชฏำภรณ์
ซิสเตอร์บุญสม
ซิสเตอร์ศรีคำ
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษำ
บำดหลวง ดร.เอกชัย
4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ เด็กแต่งตัวไม่เรียบร้อย

สุริยัพ
ปิ่นสุวรรณ
ปอดอ
ชิณโคตร

5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสำนึก / ทักษะกำรทำงำน / ทักษะกำรบริหำรจัดกำร / ปัจจัยภำยนอก)
5.1 เด็กขำดจิตสำนึกควำมรับผิดชอบในกำรแต่งตัวตำมระเบียบ
5.2 เด็กไม่เห็นคุณค่ำกำรแต่งตัวตำมระเบียบ
5.3 เด็กขำดทักษะในกำรแต่งตัวให้ถูกต้องตำมระเบียบ
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหำ / สร้ำงคุณภำพ / สร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีควำมสำนึกรับผิดชอบแต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
6.2 เพื่อปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่ำของกำรแต่งตัวตำมระเบียบ
6.3 เพื่อฝึกฝนให้เด็กมีทักษะในกำรแต่งตัวให้ถูกต้องตำมระเบียบ
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7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงงำนฯ)
7.1.1 เด็กระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 2/3 ทุกคน ร้อยละ 100 เข้ำร่วมโครงกำร
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องกำรให้ผู้เข้ำร่วมโครงงำนฯสำมำรถทำอะไรได้)
7.2.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 2/3 ทุกคนสำมำรถแต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตำมวงจรคุณภำพ P-D-C-A)
8.1 ครูอบรมปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในกำรแต่งตัวให้สะอำด (plan)
8.2 ครูและเด็กสนทนำเพื่อสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน (plan)
8.3 ครูสำธิตวิธีกำรแต่งตัวให้เรียบร้อยถูกกฎระเบียบของโรงเรียน (plan)
8.4 เด็กนำข้อตกลงไปปฏิบัติ
8.5 ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง (Check)
8.6 นำผลกำรประเมินมำเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ)
9.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 2/3 ร้อยละ 100 สำมำรถแต่งตัวให้ถูกต้องตำมกฎระเบียบวินัย
ของโรงเรียน
9.2 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 2/3 ร้อยละ 100 เห็นคุณค่ำกำรแต่งตัวตำมระเบียบ
9.2 ผู้เกี่ยวข้อง(ครู ผู้ปกครอง) ร้อยละ 90 มีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมสำเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ)
10.1 กำรสังเกต
10.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจเด็ก ครู ผู้ปกครอง
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีกำรประเมิน)
11.1 แบบบันทึกกำรสังเกต
11.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง ( ครู ผู้ปกครอง )
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดาเนินการ
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12.1 ช่วงเวลำ :ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนำคม 2564
12.2 สถำนทีด่ ำเนินกำร ห้องเรียนเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 โรงเรียนมำรีพิทักษ์ อำเภอ
นำงรอง
จังหวัดบุรีรัมย
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ

-

บำท

13.2 แหล่งที่มา

-

บำท

14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (เฉพำะที่สอดคล้องจริง ๆ ไม่จำเป็นต้องครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตำ (Love) รักเมตตำ คือ เมื่อเด็กแต่งตัวถูกระเบียบวินัย ก็แสดงว่ำเด็กมี
ควำมรักต่อระเบียบวินัย รักตนเองและรักโรงเรียน
14.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อเด็กแต่งตัวถูกระเบียบวินัย ก็แสดงว่ำเด็กมีควำมซื่อสัตย์ต่อระเบียบ
วินัยและ
ข้อตกลงร่วมกัน
14.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เด็กมีระเบียบวินัยอยู่เสมอเป็นควำมกตัญญูต่อสถำนที่นั้น
คือโรงเรียน
14.4 อยู่อย่ำงพอเพียง (Sufficiency) เมื่อเด็กแต่งกำยมีระเบียบวินัยตำมที่โรงเรียน
กำหนด ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องกำรแต่งกำย
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงงานคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 จานวน 30 คน ประจาปีการศึกษา 2563
1.สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ก่อนกำรดำเนินกำรโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน” เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3
แต่งตัวไม่เรียบร้อย เครื่องแบบไม่ครบ ใส่เสื้อผ้ำหลุดลุ่ย เด็กชอบแต่งตัวตำมใจตนเอง ผู้ปกครองขำด
ควำมเอำใจใส่กำรแต่งตัวของเด็ก
แต่หลังจำกนำปัญหำดังกล่ำวมำสร้ำงเป็นโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่เด็ก” เด็ก
ส่วนมำกแต่งตัวได้เรียบร้อยถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน เด็กได้เห็นคุณค่ำของกำรแต่งตัวซึ่ง
ตรงกับตัวชี้วัดควำมสำเร็จดังนี้
ที่
1.

ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ร้อยละ 100
แต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของ
โรงเรียน

2.

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ร้อยละ 100 เห็น
คุณค่ำของกำรแต่งตัว

3.

ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก ครู ผู้ปกครอง) ร้อยละ 90
มีควำมพึงพอใจในระดับมำกขึ้นไป

สภาพความสาเร็จ สรุปผลการดาเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยสังเขป
จำกผลสรุปกำรมำเรียนของเด็ก

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ร้อยละ
100 แต่งตัวถูกกฎระเบียบของ
โรงเรียน
 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 ร้อยละ
94.00 เห็นคุณค่ำของกำร
แต่งตัว
ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ เด็ก ครู

ผู้ปกครองเฉลี่ย ร้อยละ 97.33
มีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ขึ้นไป

2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตำ (Love) รักเมตตำ คือ เมื่อเด็กแต่งตัวถูกระเบียบวินัย ก็แสดงว่ำเด็กมีควำมรัก
ต่อระเบียบวินัย รักตนเองและรักโรงเรียน
2.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อเด็กแต่งตัวถูกระเบียบวินัย ก็แสดงว่ำเด็กมีควำมซื่อสัตย์ต่อระเบียบวินัย
และข้อตกลงร่วมกัน
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2.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เด็กมีระเบียบวินัยอยู่เสมอเป็นควำมกตัญญูต่อสถำนที่นั้นคือ
โรงเรียน
2.4 อยู่อย่ำงพอเพียง (Sufficiency) เมื่อเด็กแต่งกำยมีระเบียบวินัยตำมที่โรงเรียนกำหนด
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่องกำรแต่งกำย
3.สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงำนคุณธรรม “แต่งตัว ดีเป็นศรีแก่ตน”เป็นกำรนำพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของเด็กคือกำรแต่งกำยไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นโครงงำนตำม
วิธีกำรสร้ำงองค์กรคุณธรรมซี่งมองไปที่ “ปั ญหำที่อยำกจะแก้ และควำมดีที่อยำกทำ” โครงงำน
คุณธรรมนี้ได้มีกำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรวงจรคุณภำพ PDCA จนทำให้กำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้
บรรลุตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ทั้งนี้ผลผลิตโครงงำนนี้เป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังในตัวเด็กแต่
ละคน
3.1.2 โครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน” ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้
ใช้งบประมำณใหม่ ถือเป็นโครงงำนคุณธรรมที่มีประสิทธิภำพ (ประหยัด)และก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 โครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน” ได้ทำให้เด็กลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์คือกำรแต่งกำยมีระเบียบ และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือ กำรแต่งกำยถูกกฎระเบียบ
ของโรงเรียน เป็นกำรปลูกฝังให้เด็กมีควำมรับผิดชอบต่อกำรแต่งตัวที่ถูกต้องตำมกฎของโรงเรียน
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม“แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน” ครั้งนี้
3.2.1. กำรใช้โครงงำนคุณธรรมมีจุดประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”ถึงแม้จะสำมำรถทำให้เด็ก
แต่งตัวได้ถูกต้องแต่ควรจะเพิ่มจำนวนเด็กให้เห็นคุณค่ำของกำรแต่งกำยให้ถูกกฎระเบียบให้มำกขึ้น
3.2.2 นักเรียนบำงคนอำจจะยังไม่เห็นควำมสำคัญของกำรจัดโครงงำนคุณธรรมครู
ควรมีกำรส่งเสริม กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจให้มำกยิ่งขึ้น
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน ครั้งต่อไป
3.3.1. ในกำรทำโครงงำนคุณธรรมไปสู่กำรปฏิบัติ ควรมีกำรประเมินและเก็บข้อมูล
อย่ ำ งละเอี ย ดต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ ห็ น กำรพั ฒ นำอย่ ำ งแท้ จ ริ ง และจ ำเป็ น ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(feedback) ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ำรประเมิ น เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ น ำไปพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและค ำนึ ง ถึ ง กำร
กำหนดค่ำตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
3.3.2 ควรกำหนดตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับบุคคลเป้ำหมำย ค่ำตัวชี้วัดควำมสำเร็จไม่
ควรต่ำหรือสูงเกินไป
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ลงชื่อ......................................................
(เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3)
ผู้รับผิดชอบโครงงำนคุณธรรม

ลงชื่อ.........................................................
(นำงสำวรัชฎำภรณ์ สุริยัพ)
ตำแหน่งครูที่ปรึกษำโครงงำนคุณธรรม

หมายเหตุ ได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินมำพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดำเนินกำรต่อไปในปีกำรศึกษำหน้ำ
 ไม่สมควรให้ดำเนินกำรต่อ เนื่องจำก
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นำผลกำรประเมิน ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนำกระบวนกำรทักษะ
ชีวิต ตำมโครงงำนคุณธรรม โดยพิจำรณำวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกำรดำเนินงำน ให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำนักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….
(นำงสำวบุญสม ปิ่นสุวรรณ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(บำดหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร)
ผู้จัดกำรโรงเรียนมำรีพิทักษ์
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ภาคผนวก
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการแต่งตัว
แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการแต่งตัวมาเรียน โครงงาน “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
ระดับปฐมวัยปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนทั้งหมด 30 คน ชำย 18 คน หญิง 12 คน ครูประจำชั้น นำงสำวรัชฎำภรณ์ สุรยิ ัพ
วันที่...............เดือน......................................................พ.ศ. ........................

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล

ด.ญ. ปัณฑิตำ
ด.ญ. เพชรพัชรำ
ด.ญ. ชนิดำภำ
ด.ญ. กำญน์สิตำ
ด.ญ. วิภำ
ด.ช. ฮ่องเต้
ด.ช. จิรฎั ฐ้
ด.ช. บำรมี
ด.ช. ธนภัทร์
ด.ช. ณัฐกฤต
ด.ช.กฤษฎำ
ด.ช. ฐำนพัฒน์
ด.ญ. พรนำ
ด.ญ. ชมพูนุช
ด.ญ. สโรชำ
ด.ช. ธีรสิทธิ์
ด.ช. กิตติวัฒน์
ด.ช. จิรภัทร์
ด.ช. พงศกร
ด.ญ.กำนดำวดี

ยอดสะเทิ้น
โล่นำรำยณ์
จำลองชำติ
มัคนำ
แซ่สง
ผลเจริญ
บุญเกิด
จันทรัตน์
สุ่มมมำตย์
กิติพันธ์
ธีรสุวรรณ
แก้วอำไพ
กำรินทร์
นพธรรม
สกลกูล
จิตติพันธุ์
แก้วปรือ
น้อมชอบ
จันทำอ่อน
เจริญดี

พฤติกรรมที่เด็กแสดง
การปฏิบัติตามข้อตกลง
แต่งกายได้ถูกต้อง
ตามกฎของ
แขวนบัตรทุกครั้ง เสื้อไม่หลุดลุ่ย
โรงเรียน
1 2
3
1
2
3
1
2
3
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ที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล

ด.ช. ปกป้อง
ด.ญ. กนิษฐำ
ด.ญ. ธิดำรัตน์
ด.ช. กิตตินันท์
ด.ช. ธนวรรธน์
ด.ช. นัฐพงศ์
ด.ช กศิธิวัฒน์
ด.ญ. วรกำนต์
ด.ช. นนทพัทธ์
ด.ช. กรกช

ม่ำนทอง
ดีชื่น
รสหอม
บุญทีฆ์
แก้ววงษำ
ศรีจันทร์
กำแก้ว
ทบพักตณ์
ชิดสุข
ศรีทัศน์

พฤติกรรมที่เด็กแสดง
การปฏิบัติตามข้อตกลง
แต่งกายได้ถูกต้อง
ตามกฎของ
แขวนบัตรทุกครั้ง เสื้อไม่หลุดลุ่ย
โรงเรียน
1 2
3
1
2
3
1
2
3
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แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดทำโครงงำนคุณธรรม แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน
โรงเรียนมำรีพิทักษ์ อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์
คาชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดทำโครงงำน “แต่งตัวดีเป็นศรี
แก่ตน” เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 โรงเรียนมำรีพิทักษ์ อำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. แบบประเมินนี้ ประกอบด้วยข้อคำถำม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง : โปรดอ่ำนและกำเครื่องหมำย ใน  หน้ำข้อควำมที่ตรงกับควำมเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่ำน
1.1 เพศ
 ชำย
 หญิง
1.2 สถานะ
 เด็ก
ครู
ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับในการจัดทาโครงงาน “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
คาชี้แจง: โปรดอ่ำนและทำเครื่องหมำยลงในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน
ระดับของกำรประเมินมี 5 ระดับดังนี้
5
หมำยถึง
มำกที่สุด
4
หมำยถึง
มำก
3
หมำยถึง
ปำนกลำง
2
หมำยถึง
น้อย
1
หมำยถึง
น้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. กำรจัดทำโครงงำนแต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน
2. เด็กแต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน
3.เด็กมีจิตสำนึกเห็นควำมสำคัญของกำรมำเรียนทันเวลำ

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5

11

12

ผลสารวจความพึงพอใจการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
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ผลสารวจความพึงพอใจการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
จำกกำรที่เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 ได้สร้ำงโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน” เพื่อปลูกฝัง
ให้เด็กแต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน ผู้ปกครองขำดควำมเอำใจใส่กำรแต่งตัวกับเด็ก
บัดนี้ดำเนินงำนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก ครู ผู้ปกครอง)
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จานวนตามเพศ
ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 50 คน เป็นเด็ก ครูและผู้ปกครองโรงเรียนมำรีพิทักษ์ อำเภอนำงรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมเพศ และสถำนภำพ กำรวิเครำะห์
ปรำกฏดังต่อไปนี้
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
20
30
50

ร้อยละ
40.00
60.00
100.00

จำกตำรำงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกร้อยละ 60 เป็นเพศหญิงและร้อยละ 40 เป็นเพศชำย
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดทาโครงงานแต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน

รายการประเมิน

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

รวม

มาก +
มาก
ที่สุด

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1. กำรจัดทำโครงงำนแต่งตัวดีเป็นศรีแก่
ตน

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.00)

9
(18.00)

40
(80.00)

50
(100.0)

49
(98)

2. เด็กแต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบ
ของโรงเรียน

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
3
(6.00)
16
(8.89)

16
(32.00)
12
(24.00)
63
(24.66)

34
(68.00)
35
(70.00)
100
(72.67)

50
(100.0)
50
(100.0)
150
(100)

50
(100)
47
(94.00)
146
(97.33)

3.เด็กเห็นคุณค่ำของกำรแต่งตัว
รวม
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จำกตำรำงตอนที่ 2 พบว่ำ ในภำพรวมผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 97.33 (ระดับมำกร้อยละ
24.66 + ระดับมำกที่สุด 72.67) มีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรโครงงำนคุณธรรม “แต่งตัว
ดีเป็นศรีแก่ตน” ในระดับมำกขึ้นไป และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ
1. ประเด็น ที่ 1 กำรจั ดทำโครงงำน “แต่ งตัว ดีเป็นศรีแก่ตน” เป็น ประเด็นที่ผู้ ตอบแบบ
สำรวจมีควำมพึงพอใจในระดับมำกและมำกที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 98.00
2. ประเด็นที่ 2 เด็กแต่งตัวได้ถูกต้องตำมกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบ
สำรวจมีควำมพึงพอใจในระดับมำกและมำกที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในอันดับที่หนึ่ง
3. ประเด็นที่ 3 เด็กเห็นคุณค่ำของกำรแต่งตัว เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีควำมพึง
พอใจในระดับมำกและมำกที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 94.00
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ภาพกิจกรรมการดาเนินโครงงานคุณธรรม“แต่งตัวดีเป็นศรีแก่ตน”
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