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ชื่อโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
“รองเท้าน้อย ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”

นางชวัลกร เม็ดฝ้าย
ครูที่ปรึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ผู้รับผิดชอบโครงงาน
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คำนำ
โครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย…ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ” ของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความ
คิดเห็นของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โดยมี นางชวัลกร เม็ดฝ้าย เป็นที่ปรึกษา ซึ่งเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่
1/4 ส่วนมากเห็นว่าปัญหาของเด็กห้องนี้คือการวางรองเท้าระเกะระกะไม่เรียบร้อยทำให้ดูไม่เป็นระเบียบ จึง
ได้เลือกประเด็นนี้มาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ให้มีจิตสำนึกในการวางรองเท้า
ให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของเด็กโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รัก
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ
โรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดทำโครงงานคุณธรรมนี้และได้เปิดโอกาส
ให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม เด็ก ๆ
เชื่อว่าโครงงานคุ ณธรรม“รองเท้ าน้อ ย…ร้อ ยดวงใจเป็นระเบีย บเรี ยบร้ อยดี ”นี้ อาจยัง มีข้อบกพร่อ งอยู่
พอสมควรจึงขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อไป

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
นางชวัลกร เม็ดฝ้าย เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ
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โครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง รองเท้าน้อย… ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม รองเท้าน้อย… ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ เรียบร้อยดี
2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 29 คน
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา ครูชวัลกร เม็ดฝ้าย
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
3.3 พระสงฆ์ที่ปรึกษา บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร
4. ปัญหา คือ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ
5. สาเหตุของปัญหา
5.1 นักเรียนขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบในการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
5.2 นักเรียนขาดทักษะการจัดวางรองเท้าหน้าห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
6.2 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ร้อยละ 100 สามารถวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
8. วิธีแก้ไขปัญหา (P-D-C-A)
8.1 อบรมปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการวางรองเท้าเพื่อความเป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง
และฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (Plan)
8.2 สร้างข้อตกลงร่วมกันดังนี้ (Plan)
8.2.1 ทุกคนจะต้องวางรองเท้าโดยให้ส้นรองเท้าติดเส้นทุกคู่
8.2.2 หากมีใครไม่ปฏิบัติ เพื่อนที่เห็นหรือที่อยู่ใกล้ๆจะต้องตักเตือนเพื่อนที่ทำผิดข้อตกลง
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8.2.3 นักเรียนจิตอาสาจะต้องติดตามและดูความเรียบร้อยของรองเท้าหน้าห้องเรียนพร้อมตักเตือน
คนที่ทำผิดข้อตกลง
8.3 นักเรียนทุกคนนำข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (D0)
8.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Check)
8.5 นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุง(Act) อย่างต่อเนื่อง
9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ร้อยละ 100 วางรองเท้าได้เป็นระเบียบสวยงามทุกวัน
9.2 ผู้เกี่ยวข้อง(นักเรียน ครู ผู้บริหาร) ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมินผล
10.1 การสังเกตการวางรองเท้าของนักเรียน
10.2 การสอบถามความพึงพอใจ
11. เครื่องมือการประเมินผล
11.1 แบบบันทึกการสังเกต
11.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
12. ช่วงเวลาและสถานที่ในการดำเนินงาน
12.1 ช่วงเวลา : ประเมินทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน ส.ค. พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 28 เดือน
ก.ย. พ.ศ. 2563
12.2 สถานที่ : ห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง บุรีรัมย์
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ - บาท
14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 4
14.1 (Love/Compassion) รักเมตตา คือ เมื่อนักเรียนจัดวางรองเท้าของตนให้เป็นระเบียบ แสดงว่า
นักเรียนรักความเป็นระเบียบ รักรองเท้าของตน และรักห้องเรียนของตน
14.2 (Integrity) ซื่อสัตย์ คือ เมื่อนักเรียนวางรองเท้าของตนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้อตกลง แสดง
ว่านักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมห้อง
14.3 (Sufficiency) อยู่อย่างพอเพียง คือเมื่อนักเรียนจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ไม่ทิ้งระเกะระกะ
รองเท้าไม่สูญหายและไม่เสียหาย ไม่ต้องเปลืองเงินของพ่อแม่ที่ต้องจัดซื้อรองเท้าให้ใหม่ แสดงว่านักเรียน เป็น
คนที่รู้จักใช้สิ่งของอย่างระมัดระวัง ประหยัด ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
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สรุปผลการดำเนินงาน
โครงงานคุณธรรม “ รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 29 คน ประจำปีการศึกษา 2563
1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
ก่อนการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี” นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/4 นักเรียนขาดจิตสำนึกในการวางรองเท้ าให้เ ป็นระเบี ยบนัก เรี ยนถอดรองเท้ า
ระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีความสวยงาม
แต่หลังจากนำปัญหาดังกล่าวมาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี” ไปสู่การปฏิบัติแล้วเด็กได้ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้นคือ
นักเรียนวางรองเท้าเป็นระเบียบมากขึ้นตามตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ร้อยละ
100 มีจิตสำนึกในการวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบวางรองเท้าทุกคู่ชิดเส้นสวยงาม
ที่

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ร้อยละ
100 วางรองเท้าเป็นระเบียบสวยงาม

3. ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง)
ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ้นไป

สภาพความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยสังเขป
จากการประเมินผลพบว่า
✓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1/4 ร้อยละ 100 มีจิตสำนึก
ในการวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบ
จากการประเมินผลพบว่า
✓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1/4 ร้อยละ 100 วางรองเท้า
เป็นระเบียบวางเป็นคู่สวยงาม
ผู้เกี่ยวข้องได้แก่ นักเรียน ครู
✓
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจการดำเนินการ
โครงงานคุณธรรม “รองเท้า
น้อย...ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี” ในระดับมากขึ้น
ไป
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2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love) คือเมื่อนักเรียนรู้จักการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบถือว่านักเรียนรักความเป็น
ระเบียบสวยงาม รักตนเอง รักเพื่อน รักคุณครูเพราะเด็กรู้หน้าที่ไม่ต้องบอกซ้ำๆ
2.2 ซื่อสัตย์ (Integrity) คือเมื่อนักเรียนวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ถือว่านักเรียนซื่อสัตย์ต่อ
ข้อตกลงและหน้าที่ของตนเอง
2.3 กตัญญู ( Gratitude) คือเมื่อนักเรียนวางรองเท้าให้เป็นระเบียบทำให้เกิดความเรียบร้อยไม่ต้อง
ให้ครูหนักใจต้องคอยกำชับบ่อยๆนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรักความกตัญญูต่อครูด้วย
2.4 อยู่อย่างพอเพียง(Sufficiency) คือการวางรองเท้าทำให้เป็นระเบียบย่อมเป็นการรักษารองเท้า
ไม่ให้สูญหายหรือเกิดการชำรุดเสียหายถือเป็นการใช้อย่างประหยัดและในขณะเดียวกันการวาง รองเท้าได้
ด้วยตนเองอย่างมีสติถือเป็นการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ” เป็นผลมาจากการ
ระดมความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4ทั้ง29คนโดยมีคุณครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำโดยมุ่งไปที่
การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนมาสร้างเป็นโครงงานตามวิธีการสร้างองค์กรคุณธรรมซี่งมองไป
ที่ “ปัญหาที่อยากจะแก้ และความดีที่อยากทำ” โครงงานคุณธรรมนี้ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ PDCA จนทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นคือเห็นความสำคัญของการวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบ
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี” ไม่ได้ใช้งบประมาณ
ใหม่ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี” ได้ทำให้
เด็กลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คือการวางรองเท้าไม่ถูกต้องและเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือ การวาง
รองเท้าให้เป็นระเบียบมีวินัย ความรับรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนและ
ครู
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม“รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”
ครั้งนี้
3.2.1 การใช้โครงงานคุณธรรมมีจุดประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่มพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ โครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ” นักเรียนมีระเบียบวินัย
เพราะครูดูแลอย่างใกล้ชิดในขั้นต่อมามีหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องคอยสังเกตการวางรองเท้ า และเด็ก
นักเรียนจะต้องมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ในการวางรองเท้าของตนเองโดยไม่มีใครคอยบอก
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม“รองเท้าน้อย.. ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี” ครั้งต่อไป
3.3.1 ในการทำโครงงานคุณธรรมอยากให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยใจและแรงกระตุ้นจากภายในโดยไม่
ต้องมีคะแนนหรือรางวัล
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3.3.2 ในการนำโครงงานมาทำโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง
ลงชื่อ......................................................
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวพุธณีย์ เสือชุมแสง)
ตำแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า
 ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวบุญสม ปิ่นสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาทหลวงดร.เอกชัย ชิณโคตร)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ภาคผนวก
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แบบประเมินการวางรองเท้าเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
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ผลสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี”
จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็น
ระเบียบเรียบร้อยดี” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบจึงขอ
สำรวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง)
ตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสำรวจ
ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 30 คน เป็นนักเรียน ครูและผู้ปกครองโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนตามเพศ
เพศ
จำนวน
ร้อยละ
ชาย
10
33.33
หญิง
20
66.67
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 66.67 เป็นเพศหญิง และที่เหลือร้อยละ
33.33 เป็นเพศชาย
ตารางที่ 2 : จำนวนและร้อยละของผู้ตอบรับแบบสำรวจ ความพึงพอใจ จำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ

จำนวน

นักเรียน
ครู
ผู้ปกครอง
รวม

ร้อยละ
15
10
5
30

50
33.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 50 เป็น นักเรียน ร้อยละ 33.33 เป็น
ครูและร้อยละ 16.67 ผู้ปกครอง
ตอนที่ 3 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับในการจัดทำโครงงาน“รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี”
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
1.การจัดทำโครงงาน
“รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี”

1
น้อยที่สุด

2
น้อย

0
(0.00)

0
(0.00)

3

4

5

ปาน
กลาง

มาก

มากที่สุด

0
(0.00)

2
(6.67)

28
30
(93.33) (100.0)

รวม
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น

1
น้อยที่สุด

2
น้อย

2. นักเรียนมีจิตสำนึกในการจัดวาง
รองเท้าให้เป็นระเบียบ
3.นักเรียนมีทักษะการวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

0
(0.00)
0
(0.00)

รวม

0
(0.00)

3

4

5

ปาน
กลาง

มาก

มากที่สุด

รวม

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
0
(0.00)

20
(66.66)
13
(43.33)

10
(33.34)
17
(56.67)

30
(100.0)
30
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

35
(38.89)

55
90
(61.11) (100)

จากตารางตอนที่ 2 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 100 (ระดับมากร้อยละ 38.89
ระดับ 61.11 มากที่สุด) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจ
เป็นระเบียบเรียบร้อยดี” ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม“รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”
เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ
100 อยู่ในอันดับที่หนึ่ง
2. ประเด็นที่ 2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
3. ประเด็นที่ 3 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี”

โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงงาน “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจ
เป็นระเบียบเรียบร้อยดี”
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. แบบประเมินนี้ ประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง : โปรดอ่านและกาเครื่องหมาย ✓ใน หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 สถานะ
 เด็ก ครู
ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ ในการจัดทำโครงงาน “รองเท้าน้อย..ร้อ ยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี”
คำชี้แจง: โปรดอ่านและทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับของการประเมินมี 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. การจัดทำโครงงาน “รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการจัดวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
3. นักเรียนมีทักษะการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
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16

17
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การวางรองเท้าก่อนการจัดทำโครงงานคุณธรรม“รองเท้าน้อย ร้อยดวงใจเป็นระเบียบ
เรียบร้อยดี”

การวางรองเท้า หลังการทำโครงงานคุณธรรม“รองเท้าน้อย..ร้อยดวงใจเป็นระเบียบเรียบร้อยดี”

