ชื่อโครงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
“โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”

นางสาวภาวิณี ศรีทน
ครูที่ปรึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ก
คานา
โครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนมารี
พิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยมีนางสาวภาวิณี ศรีทน เป็นที่ปรึกษา ซึง่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ส่วนมาก
เห็นว่าปัญหาของนักเรียนห้องนี้คือโต๊ะเรียนไม่สะอาด นักเรียนชอบขีดเขียนโต๊ะ และโต๊ะเรียนเป็นสีขาวจึงทาให้เห็น
รอยสกปรกได้ชัดเจน จึงได้เลือกประเด็นเหล่านี้มาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ให้มีจิตสานึกในการรักษาความ
สะอาดและความเป็นเจ้าของ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของนักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รัก
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ ผู้อานวยการ
โรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียน ได้จัดทาโครงงานคุณธรรมนี้และได้เปิดโอกาสให้
นักเรียน ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ นักเรียนได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม นักเรียน
เชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”นี้ อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่พอสมควรจึงขอความ
กรุณาจากท่านผู้รู้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวภาวิณี ศรีทน เป็นที่ปรึกษา
ผู้จัดทา

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
- โครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
- จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
- ข้อเสนอแนะสาหรับโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
ภาคผนวก
- แบบประเมินโครงงาน “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
- แบบสารวจความพึงพอใจ “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
- ประมวลภาพโครงงาน “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
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โครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
1. ชื่อโครงงาน โต๊ะสะอาดปราศจากรอยขีดเขียน
2. ผู้รับผิดของโครงงาน นักเรียนระชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
2.1 ด.ญ. ชนาภา
วิเศษชาติ
ประธาน
2.2 ด.ช. เจษฎา
ทุมยา
รองประธาน
2.3 ด.ญ. ชุติกาญจน์
ทิพย์นางรอง เลขานุการ
2.4 ด.ช. ภคภัทร
อภัยจิตต์
ปฏิคม
2.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 26 คน สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา

ครูภาวิณี
ศรีทน
ซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ
ซิสเตอร์ศรีคา ปอดอ
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

4. ปัญหา (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ โต๊ะเรียนไม่สะอาดเพราะมีแต่รอยขีดเขียน
5. สาเหตุ (เกี่ยวข้องกับจิตสานึก/ทักษะการทางาน/ทักษะการบริหารจัดการ/ปัจจัยภายนอก)
5.1 นักเรียนขาดจิตสานึกในการดูแลรักษาโต๊ะเรียน
5.2 นักเรียนขาดทักษะในการดูแลรักษาโต๊ะเรียน
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 มีจิตใต้สานึกที่ดีในการเป็นเจ้าของ
6.2 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ทุกคนรู้วิธีการรักษาโต๊ะเรียนให้สะอาด
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้บริหาร)
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ร้อยละ 100 รักษาโต๊ะเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 ขั้นวางแผน (P : PLAN)
8.1.1 ประชุม / วางแผนร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2/2 เกี่ยวกับการทาโครงงาน
8.2 ขั้นดาเนินการ (D : DO)
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8.2.1 กาหนดปัญหา
8.2.2 ประชุมชี้แจงการทาโครงงานห้องเรียน
8.2.3 กากับ ติดตาม การบันทึกผล เพื่อประเมิน
8.2.4 รวบรวมบันทึกผลการดาเนินโครงงาน
8.3 ขัน้ ตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK)
8.3.1 รวบรวมสรุปผลการดาเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
8.32 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
8.4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT)
8.4.1 ส่งรายงานสรุปผลการดาเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ร้อยละ 95 สามาถรักษาความสะอาดของโต๊ะเรียนอยู่เสมอ
9.2 โต๊ะเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ร้อยละ 95 ปราศจากรอยขีดเขียน
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปครอง) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
10. วิธีการประเมิน
10.1 การตรวจความสะอาดโต๊ะเรียน
10.2 การสอบถามความพึงพอใจ
11. เครื่องมือประเมิน
11.1 แบบบันทึกการตรวจความสะอาดโต๊ะเรียน
11.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดาเนินการ
12.1 ช่วงเวลา : 1/สิงหาคม/2563 ถึง 31/ตุลาคม /2563
12.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ
- บาท
13.2 แหล่งที่มา
- บาท
14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 4
14.1 รักเมตตา คือ เมื่อนักเรียนเห็นโต๊ะเรียนของตนสกปรก มีรอยขีดเขียนและได้เช็ดทาความสะอาด ถือว่า
นักเรียนรักความสะอาด รักโต๊ะเรียนซึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงเรียน
14.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาโต๊ะเรียนของตนไม่ให้มีรอยขีดเขียนอย่างต่อเนื่อง ถือว่า
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนที่ต้องรักษาโต๊ะเรียนให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง
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14.3 กตัญญู คือ เมื่อนักเรียนรักหวงแหนและดูรักษาสมบัติของโรงเรียนถือว่านักเรียนได้แสดงถึงความ
กตัญญูต่อสถาบันการศึกษาของตนเอง
14.4 พอเพียง คือ เมื่อนักเรียนรู้จักดูแลรักษาโต๊ะเรียนให้สะอาดพร้อมใช้และคงสภาพเดิมอยู่เสมอ หรือนา
โต๊ะเก่ามาซ่อมแซมและทาสีโต๊ะให้สภาพดีขึ้นจนสามารถใช้งานได้ ทาให้โรงเรียนไม่จาเป็นต้องซื้อโต๊ะใหม่ เป็นการ
ช่วยโรงเรียนประหยัดและพอเพียง
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 26 คน ประจาปีการศึกษา 2563
1. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ก่อนการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2/2 ไม่รู้จักการรักษาความสะอาดของโต๊ะเรียนและขาดจิตสานึกในการเป็นเจ้าของ
แต่ห ลั งจากน าปั ญหาดังกล่ าวมาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดของโต๊ะเรียน และไม่มีรอยขีดเขียน ตามตัวชี้วัดความสาเร็จดังนี้
ที่
1.

2

3

สภาพความสาเร็จ สรุปผลการดาเนินงานตาม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยสังเขป
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

2/2 ร้อยละ 96.19 สามารถทา
ความสะอาดโต๊ะเรียนของตน
ให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง
โต๊ะเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โต๊ะเรียนทุกตัวของชั้น

2/2 ร้อยละ 95.00 สะอาดปราศจากรอย
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 ร้อยละ
ขีดเขียน
96.19 สะอาดปราศจากรอยขีด
เขียน
ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้บริหาร
ผลการประเมินพบว่า
ผู้ปกครอง) ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจใน
ผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน
การดาเนินการโครงงานนี้ในระดับมากขึ้นไป
ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง) ร้อย

ละ 91.25 มีความพึงพอใจใน
การดาเนินการโครงงานนี้ใน
ระดับมากขึ้นไป
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ร้อยละ
95.00 สามารถทาความสะอาดโต๊ะเรียน
ของตนให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง

2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา คือ เมื่อนักเรียนเห็นโต๊ะเรียนของตนสกปรก มีรอยขีดเขียนและได้เช็ดทาความสะอาด ถือว่า
นักเรียนรักความสะอาด รักโต๊ะเรียนซึ่งเป็นทรัพย์สินของโรงเรียน
2.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อนักเรียนช่วยกันดูแลรักษาโต๊ะเรียนของตนไม่ให้มีรอยขีดเขียนอย่างต่อเนื่อง ถือว่า
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนที่ต้องรักษาโต๊ะเรียนให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง
2.3 กตัญญู คือ เมื่อนักเรียนรักหวงแหนและดูรักษาสมบัติของโรงเรียนถือว่านักเรียนได้แสดงถึงความ กตัญญู
ต่อสถาบันการศึกษาของตนเอง
2.4 พอเพียง คือ เมื่อนักเรียนรู้จักดูแลรักษาโต๊ะเรียนให้สะอาดพร้อมใช้และคงสภาพเดิมอยู่เสมอ หรือนาโต๊ะ
เก่ามาซ่อมแซมและทาสีโต๊ะให้สภาพดีขึ้นจนสามารถใช้งานได้ ทาให้โรงเรียนไม่จาเป็นต้องซื้อโต๊ะใหม่ เป็นการช่วย
โรงเรียนประหยัดและพอเพียง
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3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” เป็นผลจากการระดมความคิดเห็นกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จานวน 26 คน โดยมีครูที่ปรึกษาคอยให้คาแนะนา โดยมุ่งไปที่ “ปัญหาที่
อยากจะแก้ และความดีที่อยากทา” โครงงานคุณธรรมนี้ได้มีการดาเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA
จนทาให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ ทั้งนี้ผลผลิต ของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็นวัตถุแต่
เป็นคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคน
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” ใช้ทรัพยากรที่มี อยู่เดิม จึงไม่ได้ใช้
งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และก่อให้เกิดประสิทธิผล
3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม นักเรียนจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจาชั้นเป็นที่ปรึกษา โดย
เน้น “ปัญหาที่อยากจะแก้ และความดีที่อยากทา” ซึ่งจะนาเอาเรื่องใดเรื่องที่วิกฤตและเร่งด่วนเพียงเรื่องเดียวก่อน
แต่โครงงาน “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” นี้พัฒนาหลายเรื่องไปพร้อม ๆ กัน คือ ความรับผิดชอบ ระเบียบ
วินัย จิตอาสา และการมีจิตสานึก
3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม“โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน” ครั้งนี้
3.2.1 ในปีแรกของการนาโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนรักษาความสะอาดโต๊ะเรียน
ไม่ให้มีรอยขีดเขียนเพราะมีครูดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นความสาเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหัวหน้าและ
รองหัวหน้าจะต้องดูแลสมาชิกในการดูแลรักษาความสะอาดโต๊ะเรียน ส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่ห่างๆ และขั้นต่อไป
ถือว่าเป็นขั้นสุดคือ นักเรียนจะต้องมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเอง
และมีจิตอาสาคือทาความดีโดยที่ไม่ต้องมีใครบอก
3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน ครั้งต่อไป
3.3.1. ในการทาโครงงานคุณธรรมอยากให้นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยใจ มีแรงผลักดันในการทาความดีโดย
ที่ไม่ต้องมีคะแนนหรือรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องล่อใจ
3.3.2 ในการนาโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง และจาเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทุกครั้งที่มีการประเมินเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
นาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ......................................................
(นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ.........................................................
(นางสาวภาวิณี ศรีทน)
ตาแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม
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หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า
 ไม่สมควรให้ดาเนินการต่อ เนื่องจาก
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ให้นาผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตามโครงงาน
คุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ลงชื่อ ……………………………………………….
(นางสาวบุญสม ปิ่นสุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ……………………………………………….
(บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์

ภาคผนวก

ผลการประเมินโต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564)
ตารงที่ 1 สรุปผลการประเมินโต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5

เดือน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
เฉลี่ย

ค่าคะแนน
567
634
525
523
578
565.4

ร้อยละ
94.82
97.54
96.15
95.79
96.66
96.19

การสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงงานคุณธรรม
“โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
คาชี้แจง : จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม "โต๊ะสะอาด ปราศจาก
รอยขีดเขีย น" เพื่อพัฒ นาตนเองให้ รู้ จั กการดูแลรักษาโต๊ะเรียนของตนเองให้ ส ะอาด บัดนี้การดาเนินการตาม
โครงงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ ผู้ปกครอง / ครู / ผู้บริหาร)
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ
ผู้ตอบแบบสารวจจานวน 40 คน เป็น เด็ก ผู้ปกครอง ครูและผู้ บริห ารที่โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์ปรากฏ
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จานวนตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
8
หญิง
32
รวม
40

ร้อยละ
20.00
80.00
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 80.00 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.00
เป็นเพศชาย
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
เด็กนักเรียน
7
ครู
12
ผู้ปกครอง
17
ผู้บริหาร
4
รวม
40

ร้อยละ
17.50
30.00
42.50
10.00
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 42.50 เป็นผู้ปกครอง รองลงมาคือ ร้อยละ 30.00
เป็นครู และร้อยละ 17.50 เป็นเด็กนักเรียน ตามลาดับ ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.00 เป็นผู้บริหาร
ตอนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับดาเนินการโครงงานคุณธรรม "โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน"
การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม "โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน" มี
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผู้ตอบแบบสารวจถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม "โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน"
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
รวม
ปาน
น้อยที่สุด น้อย
มาก มากที่สุด
กลาง
1. การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม
0
2
0
19
19
40
"โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีด
(0.00) (5.00) (0.00) (47.50) (47.50) (100.0)
เขียน"
2. นักเรียนได้ดูแลโต๊ะเรียนของตน
0
0
4
19
17
40
ให้สะอาด
(0.00) (0.00) (10.00) (47.50) (42.50) (100.0)
3. นักเรียนสามารถทาความสะอาด
0
1
3
18
18
40
โต๊ะเรียนของตนให้สะอาดอย่าง
(0.00) (2.50) (7.50) (45.00) (45.00) (100.0)
ต่อเนื่อง
4.โต๊ะเรียนทุกตัวของนักเรียน
1
0
3
20
16
40
สะอาดปราศจากรอยขีดเขียน
(2.50) (0.00) (7.50) (50.00) (40.00) (100.0)
1
3
10
76
70
160
รวม
(0.62) (1.88) (6.25) (47.50) (43.75) (100.0)
จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจร้อยละ 91.25 (ระดับมากร้อยละ 47.50 และระดับมาก
ที่สุดร้อยละ 43.75) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”
ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1. ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม "โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน" เป็นประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.00 อยู่ในอันดับหนึ่ง
2. ประเด็นที่ 2 นักเรียนได้ดูแลโต๊ะเรียนของตนให้สะอาด ประเด็นที่ 3 นักเรียนสามารถทาความสะอาด
โต๊ะเรียนของตนให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง และประเด็นที่ 4 โต๊ะเรียนทุกตัวของนักเรียนสะอาดปราศจาก
รอยขีดเขียน คิดเป็นร้อยละ 90.00 อยู่ในอันดับสอง

สภาพโต๊ะเรียน ก่อนการจัดทาโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”

สภาพโต๊ะเรียน หลังการทาโครงงานคุณธรรม “โต๊ะสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน”

