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ชื่อโครงงาน บ๊าย บาย ขยะ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช
ครูที่ปรึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ก2

คำนำ
โครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 โดยมีนางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช เป็นที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนปีที่ 1/2 ส่วนมากเห็นว่า
ปัญหาของนักเรียนห้องนี้คือนักเรียนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะภายในห้องเรียน จึงได้เลือกประเด็นนี้มาสร้าง
เป็นโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ให้มีจิตสำนึกในการ
ทิ้งขยะ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของเด็กโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง ”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมนี้และ
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่นักเรียน ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม
นักเรียนเชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“บ๊าย บาย ขยะ”นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอความกรุณาจาก
ท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช
เป็นที่ปรึกษาผู้จัดทำ
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สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
สารบัญ
- โครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ”
- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ”
- จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ”
- ข้อเสนอแนะสำหรับโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ”
ภาคผนวก
- แบบบันทึกการทิ้งขยะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
- แบบประเมินการทิ้งขยะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ
- ประมวลภาพโครงงาน“บ๊าย บาย ขยะ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
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โครงงานคุณธรรมนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อ “โครงงานคุณธรรม บ๊ายบายขยะ”
2. ผู้รับผิดของโครงงาน นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1/2
2.1 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์
หาดยาว
2.2 เด็กชายสหรัฐ
คะเชนทร
2.3 เด็กหญิงจริยาวดี
จีนโน
2.4 เด็กชายวรเมธ
ชูคงคา
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 35 คน
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา

ครูธนทร
ซิสเตอร์บุญสม
ซิสเตอร์ศรีคำ
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา บาทหลวง ดร.เอกชัย

จำนวน 35 คน
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ปฏิคม
สมาชิก

กลมวงศ์ธนาเดช
ปิ่นสุวรรณ
ปอดอ
ชิณโคตร

4. ปัญหา (มีพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่ดี) คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสำนึก)
5.1 นักเรียนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
5.2 นักเรียนขาดทักษะในการจัดการกับขยะ
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างวินัย)
6.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
6.2 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการจัดการกับขยะอย่างถูกวิธี
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯ) สามารถทำอะไรได้
7.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ร้อยละ 100 ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 ขั้นวางแผน (P : PLAN)
8.1 อบรมนักเรียนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการไม่ทิ้งขยะลงพื้น (Plan)
8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกันดังนี้ (Plan)
8.2.1 นักเรียนทุกคนทิ้งขยะลงถัง โดยไม่นำขยะทิ้งใต้โต๊ะ
8.2.2 นักเรียนแบ่งหน้าที่และมีเวรทำความสะอาดในห้องเรียน
8.3 นักเรียนทุกคนนำข้อตกลงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do)
8.4 ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check)
8.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น (Act)
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ร้อยละ 100 ทิ้งขยะลงถัง
9.2 ห้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 สะอาดทุกวัน
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้บริหาร) มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การสังเกตพฤติกรรม
10.2 การสอบถามความพึงพอใจ
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดำเนินการ
12.1 ช่วงเวลา : 1/สิงหาคม/2563 ถึง 30 /พฤศจิกายน /2563
12.2 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ
- บาท
13.2 แหล่งที่มา
- บาท
14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์
14.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนทิ้งขยะถูกที่ เป็นการรักษาความสะอาด ถือว่า
นักเรียนรักความสะอาด รักห้องเรียนของตนเองและรักสถาบันของตนเอง
14.2 ซื่อสัตย์ ( Integrity) คือ เมื่อนักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่อง
การรักษาความสะอาดห้องเรียน ถือได้ว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนๆ
14.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อนักเรียนทิ้งขยะถูกที่ ทำให้ห้องเรียนและโรงเรียนสะอาด
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียนก็ถือ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันของนักเรียน
14.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) คือ การมีระเบียบ วินัย เป็นลักษณะนิสัยที่ดีถือว่า
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักควบคุมตนเองให้เลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

..................................................
(เด็กชายวรเมธ ชูคงคา)
ประธาน

...............................................
(นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช)
ครูที่ปรึกษา
...............................................
(ซิสเตอร์ศรีคำ ปอดอ)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพทิ ักษ์
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สรุปผลการดำเนินงาน
1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ก่อนการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ” นักเรียนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ
ภายในห้องเรียน ไม่สนใจช่วยกันเก็บขยะที่หล่นกับพื้นห้อง ทำให้ห้องเรียนสกปรก ครูผู้สอนต้องกวาดห้อง
อยู่เสมอที่เข้าสอนและวิชาอื่นที่ไม่ใช่ครูประจำชั้นสอน นักเรียนจะฉีกกระดาษมาพับจรวด และวาดรูป จากนั้น
ก็ทิ้งลงใต้โต๊ะ หรือเปลือกขนมทอฟฟี่ อมแล้วก็ทิ้งลงพื้น การเหลาดินสอ เศษดินสอ เศษสี จะเป็นขยะที่ตก
เกลื่อนกลาดรอบห้องเรียน
ทั้งนี้การจัดทำโครงงานได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ รักเมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ของในหลวงรัชกาลที่
10 ของพวกเรา มาเป็นแนวทางในการทำกิจกรรม
หลั ง จากนำโครงงานคุ ณ ธรรม“บ๊ า ย บาย ขยะ” ไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ แ ล้ ว ปรากฏผล ตามตั ว ชี ้ วั ด
ความสำเร็จดังต่อไปนี้
ที่
1.
2.

สภาพความสำเร็จ
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ร้อย
✓
ละ 100 มีจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่
ผู้เกี่ยวข้อง(นักเรียน ครู ผู้บริหาร) มี
✓
ความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

สรุปผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ร้อยละ 65.89 ทิ้งขยะลงถัง
ผู้เกี่ยวข้อง(นักเรียน ครู ผู้บริหาร)
มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป

2.ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
2.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนทิ้งขยะถูกที่ เป็นการรักษาความสะอาด ถือว่านักเรียนรักความ
สะอาด รักห้องเรียนของตนเองและรักสถาบันของตนเอง
2.2 ซื่อสัตย์ ( Integrity) คือ เมื่อนักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการรักษา
ความสะอาดห้องเรียน ถือได้ว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อเพื่อนๆ
2.3 กตัญญู (Gratitude) คือ เมื่อนักเรียนทิ้งขยะถูกที่ ทำให้ห้องเรียนและโรงเรียนสะอาดเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียนก็ถือ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันของนักเรียน
2.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) คือ การมีระเบียบ วินัย เป็นลักษณะนิสัยที่ดีถือว่านักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักควบคุมตนเองให้เลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ”เป็นผลมาจากการระดมความคิดเห็นกั น ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ 1/2 ทั้ง 35 คน โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ โดยมุ่งไปที่
“ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ” และได้มีการดำเนินการตามวงจร PDCA ซึ่งถือว่าเป็นการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม(Participative management) และเป็นไปอย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ
(Quality circle) ตามลำดับ อีกทั้งผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่เป็นคุณธรรมที่ถูก
ปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคน
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ” ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม นักเรียนจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่
ปรึกษา โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” และทุกคนได้ร่วมมือกันนำโครงงานไปสู่
การปฏิบัติจนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ” ครั้งนี้
3.2.1 ในปีแรกของการนำโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนมีจิตใต้สำนึกที่ดีในการ
ทิ้งขยะได้ทุกวันเพราะมีครูดูแ ลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือ ว่าเป็นความสำเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็น
หน้าหัวหน้าและรองหัวหน้าจะต้องดูแลสมาชิกส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่ห่างๆ และขั้นต่อไปที่ถือว่าเป็น
ขั้นสุดคือ นักเรียนจะต้องรู้หน้าที่และมีวินัยต่อตนเอง และให้มีจิตอาสาคือทำความดีโดยไม่ต้องมีใคร
บอก
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ” ครั้งต่อไป
3.3.1 ในการทำโครงงานคุณธรรมอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยใจ
3.3.2 ในการนำโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง และจำเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทุกครั้งที่มี
การประเมินเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 การกำหนดค่าตั วชี้วัดความสำเร็จ ควรกำหนดให้เหมาะสมกับบริบท ไม่ต่ำหรือสูง
จนเกินไป
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ลงชื่อ..................................................
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ ..................................................
(นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช)
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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ภาคผนวก
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แบบบันทึกโครงงาน“บ๊าย บาย ขยะ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินการทิ้งขยะของนักเรียน โครงงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เรือ่ ง “บ๊าย บาย ขยะ”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ประจำเดือน ................................ พ.ศ. .........................
โรงเรียนมารีพิทักษ์ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรรี ัมย์
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
ด.ญ. อภิณพร
ด.ช. ปัณณธร
ด.ช. ศุภวริษฐ์
ด.ญ. ชนัญดา
ด.ช. ภูรวิชญ์
ด.ญ. สุพิชญา
ด.ช. วรเมธ

ญาณวุฒิวงศ์
ภูบานชื่น
กิตติยศยิ่งยง
บุญโชติวิวัฒน์
แขงขัน
จำเริญพัฒน์
ชูคงคา

วันที่

รวม
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ – สกุล
ด.ช. ปุณณะ
ด.ญ.ณัฐปภัสร์
ด.ช. ปุญยากร
ด.ญ. เพชรตา
ด.ช. ภรภพ
ด.ช. ภูวิศ
ด.ญ. ไอรินดา
ด.ช. วุฒิภัทร
ด.ญ. อัชิษฐา
ด.ช. กฤตชนพัตน์
ด.ญ. วรรณดา
ด.ญ. นันท์ภัส
ด.ญ. จริยาวดี
ด.ญ. พิชชาภา
ด.ญ. ณัฐชา
ด.ช. พีรณัฐ
ด.ญ. นัชภรณ์
ด.ญ. ภัทนิษฐ์
ด.ญ. กิติญกร

ใหม่สารี
คงบุรี
จันทนันท์
โล่ห์นารายณ์
สุวรรณหงษ์
บุญมี
จันทพันธ์
พลแสน
นอกลาง
รักมณี
ละมัยกุล
คำสุวิมลชัย
จีนโน
ด้วงนางรอง
ชมภูทิพย์
ชาติประสพ
ชิดสุข
หาดยาว
จันทร์พวง

วันที่

รวม
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ – สกุล
ด.ช. สหรัฐ
ด.ช. ฐากูร
ด.ช. บารมีอนันต์
ด.ช. พศวัต
ด.ช. รชพงษ์
ด.ช. กิติเชษฐ์
ด.ช. เกียรติกวิน
ด.ญ. อภิสรา
ด.ช. พิชาภพ

วันที่

รวม

คะเชนทร
ละมัยกุล
วันไธสง
เขียวเล็ก
ธะนะคำ
เจริญศิริ
วงค์สัมพันธ์ชัย
มีทรัพย์
พิรักษา

หมายเหตุ ขาด/ลา/ป่วย ใส่สัญลักษณ์ตัวย่อ ( ข/ล/ป ) ทิ้งขยะลงถัง ใส่สัญลักษณ์ ( P ) ด้วยปากกาสีดำ ไม่ทิ้งขยะลงถัง ใส่สัญลักษณ์ (X) ด้วยปากกาสีแดง
สรุปผลการทิ้งขยะ
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด ................. คน
ทิ้งขยะลงถัง
จำนวน ................ ครั้ง
คิดเป็น ................. %
ไม่ทิ้งขยะลงถัง
จำนวน ................ ครั้ง
คิดเป็น ................. %
ขาด / ลา / ป่วย / สาย
จำนวน ................ ครั้ง
คิดเป็น ................. %
………………………………………………….
(เด็กชายวรเมธ ชุคงคา)
ผู้ประเมิน

…………………………………………………….
(นางธนทร กลมวงศ์ธนาเดช)
ครูประจำชั้น
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แบบประเมินการทิ้งขยะของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เดือน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

รวมเฉลี่ย

ทิ้งขยะลงถัง (%)

41

50.14

60.11

58.03

88.42

97.63

65.89

ทิ้งขยะไม่ลงถัง (%)

59

48.45

39.88

41.14

7.14

2.36

33.00

ขาด/ลา/ป่วย/มาสาย

0

1.4

0

0.81

4.42

1.31

1.32

รวมเฉลี่ย

33.33

33.33

33.33

33.33

33.33

33.77

33.40

แบบประเมินการทิ้งขยะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
120
100
80
60

59

0

60.11

50.1448.45

41

33.33

40
20

97.63

88.42

33.33
1.4

0

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ทิ้งขยะลงถัง (%)

65.89

58.03

39.88

33.33

41.14

0.81

0

ธันวาคม

33.33

มกราคม

ทิ้งขยะไม่ลงถัง (%)

33.77

33.33
7.14 4.42

2.36 1.31

กุมภาพันธ์

มีนาคม

ขาด/ลา/ป่วย/มาสาย

33.00 33.40
1.32

รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

จากตาราง เดือนที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ผลการประเมินการทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 41.00
การไม่ทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 59.00
เดือนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการประเมินการทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 50.14
การไม่ทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 48.45
เดือนที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 ผลการประเมินการทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 60.11
การไม่ทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 39.88
เดือนที่ 4 เดือนมกราคม 2564 ผลการประเมินการทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 58.03
การไม่ทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 41.14
เดือนที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการประเมินการทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 88.42
การไม่ทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 7.14
เดือนที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 ผลการประเมินการทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 97.63
การไม่ทิ้งขยะลงถัง คิดเป็นร้อยละ 2.36
สรุป นักเรียนร้อยละ 65.89 ทิ้งขยะลงถัง
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ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
“โครงงานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เรื่อง บ๊าย บาย ขยะ”
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
รวม

จำนวน
7
10
13
30

ร้อยละ
23.33
33.33
43.33
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมาก ร้อยละ 43.33 เป็นนักเรียน รองลงมาคือ ร้อยละ 33.33 เป็น
ครู ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 23.33 เป็นผู้บริหาร
ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงาน “บ๊าย บาย ขยะ”

กิจกรรม

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.)

แปลความ

1. ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่

4.33

86.67

0.55

มาก

2. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ

4.43

88.67

0.50

มาก

3. นักเรียนรู้จัก คัด แยก ย่อ ขยะ

4.50

90.00

0.51

มากที่สุด

4. ลดภาวะโลกร้อนโดยการงดฉีดกระดาษ

4.67

93.33

0.48

มากที่สุด

5. มีความรับผิดชอบต่อบริเวณของตนเอง

4.60

92.00
90.13

0.50

มากที่สุด

0.02

มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์โดยรวม

4.51

จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงงาน “บ๊าย บาย
ขยะ” อยู่ในระดับมากที่สุด
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ประมวลภาพ
การดำเนินการโครงงานคุณธรรม “บ๊าย บาย ขยะ”

ก่อนทำโครงงาน บ๊าย บาย ขยะ ขยะเกลือนกกลาดพื้น
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นักเรียนร่วมกันทำโครงงาน “บ๊าย บาย ขยะ”
นำเสนอโครงงานต่อผู้บริหาร

นักเรียนปลูกจิตสำนึกร่วมกันทำความสะอาด

ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ

