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นางสาวเพียงใจ วิเศษทรัพย์
ครูที่ปรึกษา
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ก
คำนำ
โครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่
3/3 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ปีการศึกษา 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการ
ระดมความคิดเห็นของเด็ก ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 โดยนางสาวเพียงใจ วิเศษทรัพย์ เป็นครูที่ปรึกษา ซึ่งเด็กชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3/3 ส่วนมากบอกว่าห้องเรียนไม่สะอาดเพื่อนๆ ขีดเขียนโต๊ะ ฝาผนัง พื้นห้อง กระจก และขาด
จิตสำนึกเรื่องของการรักษาความสะอาดดังนั้นจึงได้เลือกปัญหานี้ขึ้นมาทำโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรมจัดทำมาเพื่อพัฒนาเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ให้มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
ภายในห้องและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของเด็กโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุว รรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อเปิด
ได้รับการพัฒนาตนเองดียิ่งขึ้นไป
เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม เด็ก ๆ เชื่อว่าโครงงาน
คุณธรรม“เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอ
ความกรุณาจากท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
นางสาวเพียงใจ วิเศษทรัพย์ เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ

ข
สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คำนำ
ก
สารบัญ
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- โครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”
1
- สรุปผลการดำเนินงาน
4
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
5
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”
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- ข้อเสนอแนะสำหรับโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน” 6
- สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ
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- แบบสอบถามความพึงพอใจ
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- สรุปผล
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- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
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- ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
- ประมวลภาพโครงงานแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
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โครงงานคุณธรรมระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 โรงเรียนมารีพิทักษ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2564

1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”
2. ผู้รับผิดของโครงงาน เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 จำนวน 31 คน
3. ที่ปรึกษา
3.1 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.2 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา
3.3 ครูประจำชั้น

ซิสเตอร์บุญสม
ซิสเตอร์ศรีคำ
บาดหลวง ดร.เอกชัย
นางสาวเพียงใจ

ปิ่นสุวรรณ
ปอดอ
ชิณโคตร
วิเศษทรัพย์

4. ปัญหา คือ เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 ขีดเขียนทุกพื้นที่ในห้องเรียนเช่น โต๊ะเรียน ฝาผนังห้อง พื้นห้อง
ห้องน้ำ กระเป๋า สมุด หนังสือเรียน เป็นต้น
5. สาเหตุ คือ
5.1 เด็กขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบในการรักษาพื้นที่ต่างๆ และสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของตนเองและ
ส่วนรวม
5.2 เด็กไม่รู้จักวิธีการรักษาความสะอาดพื้นที่นั่งของตนและรอบๆ ห้องภายในบริเวณห้องเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องเรียน
และสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ
6.2 เพื่อให้เด็กรู้วิธีการการรักษาความสะอาดเบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับวัยเพื่อเชื่อมโยงและต่อยอด
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
6.3 เพื่อให้เด็กเกิดความความพึงพอใจที่ได้ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนอยู่เสมอ
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ร้อยละ 100 ของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 ทุกคนข้าร่วมโครงการ
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 ทุกคนสามารถรู้จักการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนได้
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 ประชุมวางแผนร่วมกับเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 เกี่ยวกับการทำโครงงาน (Plan)
8.2 กำหนดปัญหาและประชุมชี้แจงการทำโครงงาน (Plan)
8.3 กำกับ ติดตาม การบันทึกผล เพื่อประเมิน (Do)
8.4 รวบรวมบันทึกผลการดำเนินโครงงาน (Do)
8.5 รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 (Check)
8.6 ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3(Act)
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ 95 มีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ
ในการรักษาความสะอาดห้องเรียนและสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ
9.2 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ 95 รู้วิธีการการรักษาความสะอาดเบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับวัย
เพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
9.3 เด็กระดับปฐมวัยปีที่3/3 ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจชวยทำความสะอาดห้องเรียนอยู่เสมอ
10. วิธีการประเมิน
10.1 การสังเกต
10.2 การสอบถาม
11. เครื่องมือประเมิน
11.1แบบบันทึกการสังเกต
11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดำเนินการ
12.1 ช่วงเวลา :
1 ตุลาคม 2563 ถึง 1 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ
13.2 แหล่งที่มา
-

บาท
บาท
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14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์
14.1 รักเมตตา คือ เมื่อเด็ก ๆ มีจิตอาสามีน้ำใจช่วยคุณครูทำความสะอาดห้องเรียน เด็กก็ได้แสดง
ความรักต่อครูและต่อเพื่อน ๆ
14.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อเด็ก ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงเรื่องการรักษาความสะอาดห้องเรียน ก็แสดงว่า
เด็ก ๆ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อเพื่อนๆ และต่อคุณครู
14.3 กตัญญู คือ เด็กรู้จักช่วยเหลือคุณครูเพี่อเป็นการแบ่งเบาภาระครูที่ต้องทำทุกวันทุกเวลา ก็เป็น
การแสดงความกตัญญูต่อครู
14.4 พอเพียง คือ เด็กมีจิตอาสาทำด้วยใจซึ่งไม่ต้องใช้ของรางวัลมาแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองในแต่ละวันซึ่งครูจะให้คำชมเชยเสมอๆ โดยไม่ต้องใช้เงินทองเป็นการประหยัดและพอเพียง

4
สรุปผลการดำเนินงาน
1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
การดำเนินการโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียนการ
เนื่องจาก เด็กยังไม่เข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาบริเวณต่าง ๆ ภายในห้องเรียน
และหลังจากนำโครงงานคุณธรรม“เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”
ไปสู่การปฏิบ ัติแล้ว เด็กได้ล งมือปฏิบัติในพื้นที่ตนเองมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่ ดี ตามตัว ชี้วัด
ความสำเร็จดังต่อไปนี้
ที่
1.

ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ 95 มีความ
ตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความ
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียนและสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของ
ตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ

สภาพความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ
✓
98.62 มีปลูกจิตสำนึกความ
รับผิดชอบในการรักษาความ
สะอาดห้องเรียนและสิ่งของซึ่ง
เป็นสมบัติของตนเองและ
ส่วนรวมอยู่เสมอ

2.

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ 95 รู้
วิธีการการรักษาความสะอาดเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสมกับวัยเพื่อเชื่อมโยงและต่อยอด
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

✓
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เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ 95 มีความ
พึงพอใจช่วยทำความสะอาดห้องเรียนอยู่
เสมอในระดับมากขึ้นไป

✓

เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ
97.53 รู้วิธีการการรักษาความ
สะอาดเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
กับวัยเพื่อเชื่อมโยงและต่อยอด
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของ
ตนเองได้
เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ร้อยละ
98.83 มีความพึงพอใจใน
โครงงานนี้ในระดับมากขึ้นไป
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2. สรุปผลในภาพรวม
2.1 ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
2.1.1 รักเมตตา คือ เมื่อเด็ก ๆ มีจิตอาสามีน้ำใจช่วยคุณครูทำความสะอาดห้องเรียน เด็กก็ได้
แสดงความรักต่อครูและต่อเพื่อน ๆ
2.1.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อเด็ก ๆ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงเรื่องการรักษาความสะอาดห้องเรียน
ก็แสดงว่าเด็ก ๆ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อเพื่อนๆ และต่อคุณครู
2.1.3 กตัญญู คือ เด็กรู้จักช่วยเหลือคุณครูเพี่อเป็นการแบ่งเบาภาระครูที่ต้องทำทุกวันทุก
เวลา ก็เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู
2.1.4 พอเพียง คือ เด็กมีจิตอาสาทำด้วยใจซึ่งไม่ต้องใช้ของรางวัลมาแลกกับการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองในแต่ละวันซึ่งครูจะให้คำชมเชยเสมอๆ โดยไม่ต้องใช้เงินทองเป็นการประหยัดและ
พอเพียง
2.2 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้องให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน” ครั้งนี้
2.2.2 โครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”เป็นผลมา
จากการระดมความคิดเห็น กัน ของเด็ กชั้นปฐมวัย ปีที่ 3/3 ทั้ง 31 คนโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้
คำแนะนำ โดยมุ่งไปที่ “ปัญหาที่อยากจะแก้และความดีที่อยาก”และได้มีการดำเนินการตามวงจร PDCA
ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม(Participative management) และเป็นไปอย่างเป็นระบบ
วงจรคุณภาพ (Quality circle) ตามลำดับ อีกทั้งผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็น
คุณธรรมที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคน
2.2.3 โครงงานคุณธรรม “เด็กดีช ่ว ยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน” ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้ใช้งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ (ประหยัด)
และก่อให้เกิดประสิทธิผล
2.2.4 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม เด็กๆจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา
โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ซึ้งจะหยิบเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่วิกฤตและ
เร่งด่วนเพียงเรื่องเดียวก่อน แต่โครงงาน “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน” นี้
พัฒนาหลายเรื่องไปพร้อม ๆ กันโดยความร่วมมือจากเด็กๆ ในห้อง
3. จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีด
เขียน” ครั้งนี้
3..1 เด็กๆ ต้องมีความตระหนักในการดูแลห้องมากขึ้นเพราะมีครูดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือ
ว่าเป็นความสำเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหน้าหัวหน้าห้องจะต้องดูแลเพื่อนๆ ภายในห้องของตนให้
มีความตระหนักมีจิตอาสาในการรักษาการทำความสะอาดในพื้นที่และที่นั่งของตนเองตลอดเวลาอย่าง
สม่ำเสมอ

6
4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้
ร่องรอยขีดเขียน” ครั้งต่อไป
4..1 ในการทำโครงงานคุณธรรมครั้งต่อไปอยากให้เด็กๆ ได้ลงมือ ด้วยใจ ด้วยตนเองโดยไม่
ต้องให้ครูบอกตลอดเวลาและทำก็เพื่อส่วนพื้นที่ของตนเองและรอบๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด น่าอยู่
น่าดู น่ามอง โดยไม่ต้องมีของรางวัล
4..2 ในการนำโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง และจำเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทุกครั้งที่มี
การประเมินเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..................................................
(เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ ...........................................................
(นางสาวเพียงใจ วิเศษทรัพย์)
ตำแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป
 ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….
(....................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์

บันทึกเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ ……………………………………………….
(…………………………………………)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงานคุณธรรม
“เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”
จากการที่เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีด
เขียน” เพื่อพัฒนาให้เด็กได้รู้จักการทำความสะอาดมากขึ้น
ตอนที่ 1 สรุปแบบสังเกตและการหาค่าร้อยละโครงงานคุณธรรมเด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้
ร่องรอยขีดเขียน” ระดับปฐมวัยปีที่ 3/3

วัน/เดือน/ปี

4-8 ม.ค 2564
11-15 ม.ค 2564
18-22 ม.ค 2564
25-29 ม.ค 2564
1-5 ก.พ 2564
8-12 ก.พ 2564
15-19 ก.พ 2564
22-26 ก.พ 2564
1-5 มี.ค 2564
8-12 มี.ค 2564
15-19 มี.ค 2564
22-26 มี.ค 2564

พฤติกรรม
มีความตระหนักและปลูก
รู้วิธีการการรักษาความ มีความพึงพอใจในการ
จิตสำนึกให้เด็กมีความ
สะอาดเบื้องต้นอย่าง
ทำห้องเรียนให้สะอาด
รับผิดชอบในการรักษา
เหมาะสมกับวัยเพื่อ
อยู่เสมอ
ความสะอาดห้องเรียนและ เชื่อมโยงและต่อยอด
สิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ ของตนเองได้
1
2
3
1
2
3
1
2
3
31
31
31
-

-

31

-

2

29

-

-

31

-

1

30

-

2

29

-

3

28

-

2

29

-

1

30

-

-

31

-

1

30

-

2

29

-

3

28

-

-

31

-

-

31

-

2

29

-

2

29

-

1

31

-

-

31

-

3

28

-

2

29

-

-

31

-

2

29

-

1

30

-

-

31

-

3

28

-

-

31

-

-

31

-

2

29

-

1

30

-

2

29

-

1

30

-

1

30

-

-

31

9
แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงงานคุณธรรม เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน”
ระดับปฐมวัยปีที่ 3/3 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ซึ่งกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพเป็น 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
มีความพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
มีความพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง
มีความพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
มีความพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
มีความพอใจน้อยที่สุด
ผู้ตอบแบบสอบถาม :  ครู  ผู้ปกครอง
ที่
1
2
3
4

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
24 6
15 15
22 8
22 8

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก
เด็กได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในครั้งนี้
เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กรู้วิธีการทำความ
สะอาดเบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับวัย
5 โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่ควรตระหนักและปลูกจิตสำนึก 24 6
ให้เด็กรู้รักการทำความสะอาด
6 โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับเด็ก 17 13
ช่วยทำความสะอาดห้องเรียนขอตนให้สะอาดอยู่เสมอ
7 การดำเนินโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้จริงตามศักยภาพ
23 7

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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สรุปผล
การสรุปผลการประเมินโครงการเด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน ได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์มาตามลำดับครั้งนี้
ตารางที่ 1 แบบบันทึกการสังเกตโครงการหลังการจัดกิจกรรมเด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีด
เขียน
ลำดับ
1.

2.

3.

รายการประเมิน
ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้
เด็กมีความรับผิดชอบในการรักษา
ความสะอาดห้องเรียนและสิ่งของซึ่ง
เป็นสมบัติของตนเองและส่วนรวมอยู่
เสมอ
รู้วิธีการการรักษาความสะอาด
เบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับวัยเพื่อ
เชื่อมโยงและต่อยอดนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเองได้
ความพึงพอใจในการทำห้องเรียนให้
สะอาดอยู่เสมอ

จำนวน
นักเรียน
31

วันที่/เดือน

ร้อยละ

วันที 4-29
มกราคม 2564

98.62

31

วันที่ 1-26
กุมภาพันธ์ 2564

97.53

31

วันที่ 1-26
มีนาคม 2564

98.83

เฉลี่ย

98.32

จากตารางที่ 1 ในเดือนมกราคม 2564 เด็กร้อยละ 98.62 มีความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีความ
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องเรียนและสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของตนเองและส่วนรวมอยู่เสมอ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เด็กร้อยละ 97.53 วิธีการการรักษาความสะอาดเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสมกับวัยเพื่อเชื่อมโยงและต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้
ในเดือนมีนาคม 2564 เด็กร้อยละ 98.32 มีความพึงพอใจในการทำห้องเรียนให้สะอาดอยู่
เสมอ

ตารางที่ 2 ผลคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและผู้ปกครองต่อการเข้าร่วมโครงการ
เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน จำนวน 30 คน
ข้อ
รายการ
1. กิจกรรมโครงงานมีความเหมาะสมกับเด็ก
2. เด็กได้ความรู้จากการเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม
3. เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันของตนเองได้
4. โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่
ฝึกให้เด็กรู้วิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นอย่าง
เหมาะสมกับวัย
5. โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่
ควรตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เด็กรู้รักการ
ทำความสะอาด
6. โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่
สร้างความพึงพอใจให้กับเด็กช่วยทำความ
สะอาดห้องเรียนของตนให้สะอาดอยู่เสมอ
7. การดำเนินโครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
จริงตามศักยภาพ
เฉลี่ย

ร้อยละ
94.00
90.00
80.00

4.70
4.50
4.70

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.00

4.80

มากที่สุด

94.00

4.70

มากที่สุด

80.00

4.70

มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมผู้เกี่ยวข้อง (ครู ผู้ปกครอง)ร้อยละ 89.71มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุดเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน” ของเด็กชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3/3 เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า
1. ประเด็นที่ 4 โครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้องเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กรู้วิธีการทำความสะอาด
เบื้องต้นอย่างเหมาะสมกับวัย เป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 96.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด
2. ประเด็นที่ 2 เด็กได้ความรู้จากการเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม มีผู้เกี่ยวร้อยละ 90.00 เท่านั้นที่พึง
พอใจ ถือเป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3
ปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงงานเด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3ปีการศึกษา 2563

รวมภาพกิจกรรมดำเนินการโครงงานคุณธรรม เด็กดีช่วยกันดูแลห้อง ให้เอี่ยมอ่องไร้ร่องรอยขีดเขียน

