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นางสาวกาญจนา   ศรเีมือง 
ครูที่ปรึกษา 

เด็กช้ันปฐมวัยปีที่ 3/1 
ผู้รับผิดชอบโครงงาน 

 

โครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2563 
“เด็กดีมีวินัย  ใส่ใจการเดินแถว” 
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ค าน า 

 
 โครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1   โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของเด็กชั้น
ปฐมวัยปีที่ 3/1  โดยมีนางสาวกาญจนา  ศรีเมือง เป็นที่ปรึกษา ซ่ึงเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1  ส่วนมากเห็นว่า
ปัญหาของเด็กห้องนี้คือการเดินแถว การเก็บมือขณะเดินแถวยังไมเ่ป็นระเบียบ จึงได้เลือกประเด็นเหล่านี้มา
สร้างเป็นโครงงานคุณธรรม 
 โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ให้มีจิตส านึกในการรักษาระเบียบ
วินัยการเดินแถวเป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของเด็กโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 
 ขอขอบพระคุณบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร  ผู้จัดการโรงเรียน  ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดท าโครงงานคุณธรรมนี้และได้
เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมผ่านทางการฝึกระเบียบแถว 
           อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกท่ีเด็ก ๆ ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม เด็ก ๆ 
เชื่อว่าโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างจึงขอความกรุณาจาก
ท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
   
 
 
            เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 
                                                                 นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง เป็นที่ปรึกษา 
                    ผู้จัดท า 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 
 
ค าน า              ก 
สารบัญ              ข 

- โครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”    1 
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- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน     3 
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”     3 
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- สรุปผลการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”   11 
- ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”   18 
- ประมวลภาพโครงงาน“เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1                   21 
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 

อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2563/2564 

1. ชื่อโครงงานคุณธรรม  “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” 
 

2. ผู้รับผิดของโครงงาน เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1   จ านวน 24 คน  
2.1 ด.ญ. พิมพ์ชญาณ์     นวะมะรัตน์  ประธาน 
2.2 ด.ญ. นภัสนันท ์ คู่แก้ว    รองประธาน 
2.3 ด.ญ. ปภาวรินทร์ บูลย์เดช   เลขานุการ 
2.4 ด.ช. ณัฐชนน อะร่าม   ปฏิคม 
2.5 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1   จ านวน 24 คน สมาชิก 

 
3. ที่ปรึกษา 

3.1 ครูที่ปรึกษา    ครกูาญจนา  ศรีเมือง 
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา  ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่นสุวรรณ 

ซิสเตอร์ศรีค า    ปอดอ 
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา บาดหลวง ดร.เอกชัย   ชิณโคตร 

 
4.  ปัญหา คือ เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1 เดินแถวไม่เป็นระเบียบ  
  
5.  สาเหตุ คือ  

5.1 เด็กขาดจิตส านึกในการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ  
     5.2 เด็กไม่เข้าใจและขาดทักษะในการเดินแถวอย่างถูกต้อง 
      

6.  วัตถุประสงค์    
6.1 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีจิตส านึกในการเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบ 

       6.2 เพ่ือฝึกฝนให้เด็กเดินแถวได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 6.3 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง)  

7. เป้าหมาย  

 7.1  เชิงปริมาณ    
7.1.1 ร้อยละ 100 ของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ  

 7.2  เชิงคุณภาพ    
7.2.1 เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1 ทุกคนสามารถเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A) 
8.1 ประชุม/วางแผนสร้างจิตส านึกและข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบวินัยดังต่อไปนี้ (Plan) 
  8.1.1 ครูฝึกอบรมเด็กในเรื่องระเบียบแถว : เข้าแถวเป็นคู่ เดินเงียบ ถือของด้วยมือด้านนอก 
  8.1.2 ครูอบรมเด็กในเรื่องการวางรองเท้า การถอดรองเท้า : วางรองเท้าให้เป็นแถว 
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  8.1.3 ครูอบรมเด็กในเรื่องการเข้า – ออกจากห้องเรียน  
 8.1.3.1 การเข้าห้อง : เดินเข้าห้องเป็นคู่ชาย-หญิง และในตอนเช้าหลังจากวาง 

รองเท้าไหว้ท าความเคารพคุณครูก่อนเข้าห้องเรียนเป็นคู่  
 8.1.3.2 การออกจากห้องเรียน : ตั้งแถวในห้องให้เรียบร้อย เดินออกมาหยิบรองเท้า 

ไปยืนที่แถวตนเองทีละคน โดยให้ผู้ชายเดินออกมาก่อน 
   8.2 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check) 
   8.3 น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือน ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act) 
 

9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
9.1 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ร้อยละ 90 มีจิตส านึกในการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 
9.2 เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ร้อยละ 90 สามารถเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบ 
9.3 ผู้เกี่ยข้องมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  
  

    10.  วิธีการประเมิน  
10.1 การสังเกต 
10.2 การสอบถาม 
 

    11.  เครื่องมือประเมิน  
11.1  แบบบันทึกการเดินแถว 

    11.2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

    12.  ช่วงเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
           12.1 ช่วงเวลา :    เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 
           12.2 สถานที่ด าเนินการ           โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    
 
        13.  งบประมาณและแหล่งที่มา 
            13.1 งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ 
            13.2 แหล่งที่มา  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
       14.  สอดคล้องกับอัตลักษณ์    

14.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อเด็กพยายามเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบ ถือว่าเด็กรักรักเบียบ รัก
ตนเอง รักเพ่ือน รักคุณครู 

  
14.2 ซื่อสัตย ์(Integrity) คือ เมื่อเด็กพยายามเดินแถวตามระเบียบของโรงเรียน แสดงว่าเด็กมีความ

ซื่อสัตย์ต่อระเบียบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย   
14.3 กตัญญ ู(Gratitude) คือ เมื่อเด็กเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยท าให้ในโรงเรียนมี

ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่น่าชื่นชมของคนทั่วไป ถือว่าเด็กได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันของตนเอง 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

 
ก่อนการด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” เด็กขาดระเบียบวินัย 

ในการเดินแถว การเก็บมือขณะเดินแถวยังไม่เป็นระเบียบ เนื่องจาก เด็กยังไม่เข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระเบียบวินัยต่าง ๆ และเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไปท าให้เด็กไม่มี
ระเบียบวินัย 

แต่หลังจากน าโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ไปสู่การปฏิบัติแล้วเด็กได้ 
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงคือการเดินตามใจตนเอง และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้นคือการเดิน
แถวอย่างเป็นระเบียบ เก็บมืออย่างเรียบร้อย ตามตัวชี้วัดความส าเร็จดังต่อไปนี้ 
           

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ สรุปผลการด าเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จโดยสังเขป บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ร้อยละ 90 มี

จิตส านึกในการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 
 

   เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ร้อยละ 
94.88  มีจิตส านึกในการเดิน
แถวอย่างเป็นระเบียบ 

2. เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ร้อยละ 90 สามารถ
เดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบ 
 

   เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ร้อยละ
94.88 สามารถเดินแถวได้อย่าง
เป็นระเบียบ 

3 ผู้เกี่ยวช้องมีมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึน
ไป 

  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับมากข้ึนไป (X=4.66) 

 
2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้   

 14.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อเด็กพยายามเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบ ถือว่าเด็กรักรักเบียบ รัก
ตนเอง รักเพ่ือน รักคุณครู 

14.2 ซื่อสัตย ์(Integrity) คือ เมื่อเด็กพยายามเดินแถวตามระเบียบของโรงเรียน แสดงว่าเด็กมีความ
ซื่อสัตย์ต่อระเบียบ ซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย   

14.3 กตัญญ ู(Gratitude) คือ เมื่อเด็กเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยท าให้ในโรงเรียนมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่น่าชื่นชมของคนทั่วไป ถือว่าเด็กได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันของตนเอง 
 
     3. สรุปผลในภาพรวม 

3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย  ใส่ใจการเดินแถว”  ครั้งนี้ 
     3.1.1 โครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” เป็นผลมาจากการระดมความ 

คิดเห็นกันของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ทั้ง 24 คน โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า โดยมุ่งไปที่ “ปัญหาที่
อยากจะแก้และความดีที่อยากท า” และได้มีการด าเนินการตามวงจร PDCA ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม (Participative management) และเป็นไปอย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ (Quality circle) 
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ตามล าดับ อีกท้ังผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็นคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของ
นักเรียนแต่ละคน คือ นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาระเบียบของโรงเรียนในเรื่องการเดินแถว 
   3.1.2 โครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุมาก
นัก แต่ใช้จิตใจที่มุ่งมั่นทั้งเด็กและครูส่งผลให้โครงงานประสบความส าเร็จ 

   3.1.3  ในการน าโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”ไปสู่การปฏิบัติมีการเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ท าให้เห็นการติดตามประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงงานประสบความส าเร็จ 

3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ครั้งนี้ 
3.2.1 ในปีแรกของการน าโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนเรียบร้อยเพราะมีครู 

ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นความส าเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหน้าหัวหน้าและรองหัวหน้าจะต้องดูแล
สมาชิกส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่ห่าง ๆ และขั้นต่อไปที่ถือว่าเป็นขั้นสุดคือ เด็กนักเรียนจะต้องมีวินัยในตัวเอง
และควบคุมตัวเองในการเดินแถว ระเบียบแถวเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ 
  3.2.2 ควรมีการขยายกิจกรรมไปสู่การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเพ่ือเป็นการต่อยอดไปสู่
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เด็กต้องปฏิบัติ 

 3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “เดก็ดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ครั้งต่อไป 
   3.3.1 ในการท าโครงงานคุณธรรมอยากให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยใจ ด้วยแรงระเบิดจากภายใน 

 โดยไม่ต้องมี คะแนนหรือรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องล่อใจ 
   3.3. เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต (way of life) ควรส่งเสริมให้เด็กน าโครงงานนี้ไป
ปฏิบัติที่บ้านและท่ีอ่ืน ๆ ด้วย 
 
 

 
 

ลงชื่อ..................................................      ลงชื่อ ...........................................................                                                  
(เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1)                                       (นางสาวกาญจนา  ศรีเมือง) 

                 ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม                       ต าแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
 
 
หมายเหตุ  ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว 
 
สรุปผลการพิจารณา 
  เห็นสมควรให้ด าเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป 
   ไม่สมควรให้ด าเนินการต่อ  เนื่องจาก
............................................................................................................................. .................................................
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
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 ทั้งนี้ให้น าผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….     

(....................................................) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 
บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….     

   (…………………………………………) 
           ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
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ภาคผนวก 
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รายงานสรุปสังเกตพฤติกรรมโครงงาน “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” 
                                     ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ครูประจ าชั้น นางสาวกาญจนา   ศรีเมือง ระดับปฐมวัยปีท่ี 3/1 
 

วันที่………..........เดือน ………………..………………………. พ.ศ.  2563 

 

 
ที ่

 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 

 
ชื่อเล่น 

พฤติกรรม 
มีจิตส านึก
ในการเดิน
แถวได้อย่าง
เป็นระเบียบ 

เดินแถวได้
อย่างเป็น
ระเบียบทุก
วัน 

มีมีความพึง
พอใจต่อ
การการเดิน
แถว 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 เด็กชายกฤษณพันธ์    ชาติประสพ คิม          
2 เด็กหญิงนภัสนันท์      คู่แก้ว สโนว ์          
3 เด็กหญิงพิมพ์ชญาณ์    นวะมะรัตน์ ณดา          
4 เด็กชายณัฐชนน         อะร่าม มิดฟิวส์          
5 เด็กชายเสฎฐวุฒ ิ       บุญถึง ไออุ่น          
6 เด็กชายเกียรติยศ       ภูอ่าว อาร์มี่          
7 เด็กชายวรโชต ิ          ภูนาด ี โชต ิ          
8 เด็กหญิงลัลน์ญดา       บรรเทา อะตอม          
9 เด็กชายปวริศ            แชนประโคน กัปตัน          
10 เด็กหญิงปณิชา       ปรีชามานะเอก เก้า          
11 เด็กชายชินภัทร         สุขสบาย ซัน          
12 เด็กหญิงวิชญาวรรณ   กลีบกลาง ไบโอ          
13 เด็กชายกวินภพ         แต้มฤทธิ์ มาวิน          
14 เด็กหญิงชลิดา           การรมัย ์ อลิส          
15 เด็กชายฌาน             วงศ์อ ามาตย์ คุณ          
16 เด็กหญิงปิยธิดา          มีแก้ว ไนท์          
17 เด็กชายภูดินันท์          สารธมิา กัปตัน          
18 เด็กหญิงฐิติวรดา         ติยะวานิช ใยไหม          
19 เด็กหญิงปภาวรินท์      บูลย์เดช กล้วยหอม          
20 เด็กหญิงวรรณวนัช      แก้วอ าไพ ฟักแฟง          
21 เด็กหญิงวิรัลพัชร        กัญญาโภค ลาเฟอร์          
22 เด็กชายณัฐพัฒน์        วรนุช กิลล์          
23 เด็กชายเพชราวุธ        บุญยงค์ ไฮคิว          
24 เด็กชายอภินันท์       วรศักดิ์กัญญา กัปตัน          
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เกณฑ์การให้คะแนน 

3 =  เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ 
2 =  เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์เม่ือมีการกระตุ้น 
1 =  ไม่เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ 

 
 

 
ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก 
       (นางสาวกาญจนา   ศรีเมือง)    (ซิสเตอร์ศรีค า  ปอดอ) 

     ครูประจ าชั้น               ผู้ให้ค าปรึกษาโครงงาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงงานคุณธรรม “เด็กดมีีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” 

ของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1  จ านวน  24  คน ประจ าปีการศึกษา  2563 
 จากจุดประสงค์ของการจัดท าโครงงาน “เดก็ดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ข้อ คือ  

1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้เด็กมีจิตส านึกในการเดินแถว  
       2. เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจและสามารถเดินแถวได้อย่างถูกต้อง  

ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ เด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1  
จ านวน 24 คน ร้อยละ 90 มีจิตส านึกในการเดินแถว มีความเข้าใจและสามารถเดินแถวได้อย่างถูกต้อง 
ผลการประเมินได้จากแบบบันทึกการเดินแถว สามารถสรุป ระเบียบวินัยการเดินแถวเป็นเวลา 5 เดือนได้แก่ 
 เดือนที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวคิดเป็นร้อยละ 93.33 
 เดือนที่ 2 เดือนธันวาคม 2563 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวคิดเป็นร้อยละ 93.75 
 เดือนที่ 3 เดือนมกราคม 2564 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวคิดเป็นร้อยละ 95.56 
 เดือนที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2564  ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวคิดเป็นร้อยละ 99.72 
 เดือนที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวคิดเป็นร้อยละ 92.03 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการจัดท าโครงงานคุณธรรม “เดก็ดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” ของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1 
จ านวน 24 คน  มีสภาพความส าเร็จโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 94.88  ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์  

1. รักเมตตา (Love) คือ เมื่อเด็กรักตัวเอง รักเพ่ือน และรักโรงเรียน ทุกคนเดินแถวได้อย่างเป็น
ระเบียบ  

2. ซื่อสัตย์ (Integrity) คือ เมื่อเด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ  
3. กตัญญ ู(Gratitude) คือ เมื่อเด็กเดินแถวได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยท าให้สังคมในโรงเรียนมี

ความสงบเรียบร้อย เป็นที่น่าชื่นชม เป็นการแสดงความกตัญญูต่อสถาบันของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

สรุปแบบประเมินโครงงานคุณธรรม 
“เด็กดีมวีินัย  ใส่ใจการเดินแถว” 

ของเด็กระดับปฐมวัยปีที่ 3/1 
(ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 30 มีนาคม 2564) 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถว 
วันที่ คะแนน ร้อยละ 

1 2 16 88.89 
2 3 18 100 
3 4 17 94.44 
4 5 17 94.44 
5 6 17 94.44 
6 9 17 94.44 
7 10 16 88.89 
8 11 16 88.89 
9 12 17 94.44 
10 13 17 94.44 

รวม 168  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.33 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถว 
วันที่ คะแนน ร้อยละ 

1 2 17 94.44 
2 3 16 88.89 
3 6 17 99.44 
4 7 16 88.89 
5 8 18 100 
6 9 17 94.44 
7 14 15 83.33 
8 15 17 94.44 
9 16 16 88.89 
10 17 17 94.44 
11 18 18 100 
12 21 16 88.89 
13 22 18 100 
14 23 18 100 
15 28 18 100 
16 29 16 88.89 

รวม 270  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.75 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถว 
วันที่ คะแนน ร้อยละ 

1 21 18 100 
2 22 18 100 
3 23 17 94.44 
4 25 16 88.89 
5 26 17 94.44 
6 27 17 94.44 
7 28 17 94.44 
8 29 18 100 
9 30 17 94.44 
10 31 17 94.44 

รวม 172  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.56 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถว 
วันที่ คะแนน ร้อยละ 

1 1 17 94.44 
2 2 17 94.44 
3 3 17 94.44 
5 5 17 94.44 
6 6 17 94.44 
7 7 17 94.44 
8 8 17 94.44 
9 9 17 94.44 
10 10 18 100 
11 11 16 88.89 
12 13 17 94.44 
13 15 17 94.44 
14 16 17 94.44 
15 17 17 94.44 
16 18 17 94.44 
17 20 17 94.44 
18 22 17 94.44 
19 23 17 94.44 
20 24 17 94.44 
21 25 17 94.44 
22 27 17 94.44 

รวม 356  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.72 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 ผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถว 
วันที่ คะแนน ร้อยละ 

1 2 17 94.44 
2 3 17 94.44 
3 4 16 88.89 
5 5 15 83.33 
5 8 16 88.89 
6 9 17 94.44 
7 10 17 94.44 
8 11 17 94.44 
9 12 16 88.89 
10 15 17 94.44 
11 16 16 88.89 
12 18 17 94.44 
13 19 16 88.89 
14 20 17 94.44 
15 22 17 94.44 
16 23 17 94.44 
17 24 17 94.44 
18 25 15 83.33 
19 26 16 88.89 
20 27 17 94.44 
21 29 17 94.44 
22 30 17 94.44 
23 31 17 94.44 

รวม 381  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.03 
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการประเมินระเบียบวินัยการเดินแถวประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ที ่ เดือน ค่าคะแนน ร้อยละ 

1 พฤศจิกายน 168 93.33 
2 ธันวาคม 270 93.75 
3 มกราคม 172 95.56 
4 กุมภาพันธ์ 356 99.72 
5 มีนาคม 381 92.03 

เฉลี่ย 1,347 94.88 
 

สภาพความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 94.88 
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การส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงงานคุณธรรม 
“เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว” 

 

จากการที่เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”เพ่ือ
พัฒนาให้เด็กมีจิตส านึกในการเดินแถว มีความเข้าใจและสามารถเดินแถวได้อย่างถูกต้อง บัดนี้การด าเนินงาน 

ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอส ารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ปกครอง) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 30 คน เป็นผู้ปกครองเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1   โรงเรียนมารีพิทักษ์ อ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ และสถานภาพ การ
วิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวนตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 43.33 
หญิง 17 56.67 
รวม 30 100.00 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจส่วนมาก ร้อยละ 56.67 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 
43.33 เป็นเพศชาย 
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ตารางที ่2  ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงงานคุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”ของเด็ก
ชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 
 

ข้อ ประเด็น 
 

รวม 
 

ร้อยละ 
 

ค่าเฉลี่ย 
แปล 
ความ 

1 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 143 89.38 4.77 ปานกลาง 
2 นักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนี้ 135 84.38 4.50 มาก 
3 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 138 86.25 4.60 
มากที่สุด 

4 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน 137 85.63 4.57 

มากที่สุด 

5 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการมีจิตอาสาของนักเรียน 140 87.50 4.67 

มากที่สุด 

6 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการมีความรักเมตตาของนักเรียน 143 89.38 4.77 

มากที่สุด 

7 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการมีความซื่อสัตย์ของนักเรียน 141 88.13 4.70 

มากที่สุด 

8 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความกตัญญูของนักเรียน 143 89.38 4.77 

มากที่สุด 

9 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 141 88.13 4.70 

มากที่สุด 

10 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว
วินัยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง 138 86.25 4.60 

มากที่สุด 

11 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงงานคุณธรรมนี้ 140 87.50 4.67 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 1539 87.44 4.66 มากที่สุด 

 
 จากตารางที ่2  พบว่า ในภาพรวม ผู้ปกครอง เด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 มีความพึงพอใจต่อโครงงาน
คุณธรรม “เด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถว”อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X=4.66) โดยมี 3 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ประเด็นที่ 1 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมมีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ประเด็นที่ 6 ผู้ปกครองคิดว่า
โครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถวเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการมีความรักเมตตาของนักเรียน 
และประเด็นที่ 8 ผู้ปกครองคิดว่าโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีวินัย ใส่ใจการเดินแถวเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
ความกตัญญูของนักเรียน (X = 4.77)  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ประเด็นที่ 2 นักเรียนได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมนี้ (X = 4.50) 
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ประมวลภาพ 
การด าเนินการโครงงานคุณธรรม “เด็กดมีีวินัย ใส่ใจคุณธรรม” 
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