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คำนำ 

 
 โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานที่เกิดจากการสังเกตของครูประจำชั ้นที ่ปรึกษา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ซึ่งพบว่านักเรียนไม่ท่องคำศัพท์เป็นจำนวนมากแทบทุกวันจึง ได้นำปัญหานี้มาสร้างเป็น
โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

 โครงงานคุณธรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึก 
(เห็นความสำคัญ) ในการรักการอ่านท่องคำศัพท์เป็นพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์  4 คือ “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  
กตัญญู และอยู่อย่างพอเพียง” 

ขอขอบพระคุณ บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ ์ ซิสเตอร์บุญสม   ปิ่น
สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/2ไดจ้ัดทำโครงงานและได้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์
ครั้งแรกของนักเรียน การดำเนินการอาจมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างจึงขอท่านผู้รู้ได้ให้คำแนะนำเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
 
 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

นางสาวพงษ์ลดา  พลโคกก่อง  เป็นที่ปรึกษา 
ผู้จัดทำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง                    หน้า 
คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
    -    โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”  1 

- สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ     4 
- ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียน   4 
- จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”      5 
- จุดควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”  5 
- ข้อเสนอแนะของโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”     5   
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  6  

ภาคผนวก  7 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”  8 

- ผลสำรวจความพึงพอใจโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”  9 
    -    ประมวลภาพโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”                                                       10 

    
 
 
 

 



 
 

 

โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์ 
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรรีัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2564 

 

 
1.  ชื่อ โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” 
  
2.  ผู้รับผิดของโครงงาน นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3/2         

2.1 เด็กหญิงสิรินาถ  สุทธิรักษา    
2.2 เด็กหญิงวนิกกุล                  วงศ์แฝด 
2.3 เด็กชายปุญญะ                   บุญรัมย์    
2.4 เด็กชายนวกร                     ขาวสกุล     
2.5 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง   โล่นารายณ์ 
2.6 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3/2 ทุกคน 

  
3.  ที่ปรึกษา  

3.1 ผู้บริหารที่ปรึกษา          ซิสเตอร์บุญสม  ปิ่นสุวรรณ ,  
        ซิสเตอร์ศรีคำ    ปอดอ     

3.2 พระสงฆ/์นักบวชที่ปรึกษา   บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชณิโคตร    
  

4.  ปัญหา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ไม่ท่องคำศัพท์  
 

5.  สาเหตุ   
5.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบในการท่องคำศัพท์   
               

6.  วัตถุประสงค์      
6.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ท่องคำศัพท์ทุกวัน               
6.2 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง) 

 
7. เป้าหมาย    
 7.1 เชิงปริมาณ     
  7.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 

 



 
 

7.2 เชิงคุณภาพ    
 7.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 ท่องคำศัพท์ทุกวัน   

          
    8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)  
  8.1 ขั้นวางแผน (P : PLAN) 

 8.1 ประชุม / วางแผนร่วมกับครูประจำชั้น เกี่ยวกับการทำโครงงาน 
  8.2 ขั้นดำเนินการ (D : DO) 

  1.1 กำหนดปัญหา 
    1.2 ประชุมชี้แจงการทำโครงงานกับนักเรียนชั้นป.3/2 

   1.3 กำกับ ติดตาม การบันทึกผล เพื่อประเมิน 
   1.4 รวบรวมบันทึกผลการดำเนินโครงงาน  
  8.3 ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (C : CHECK) 

    1. รวบรวมสรุปผลการดำเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    
         2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    
  8.4 ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา ( A : ACT) 

  1. ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2     
 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 ท่องคำศัพท์ทุกวัน  
9.2 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง) ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป  

 
    10. วิธีการประเมิน   
          10.1 การบันทึกการท่องศัพท์ 
          10.2 การสำรวจความพึงพอใจ    

 
    11. เครื่องมือประเมิน    

11.1 แบบบันทึกการท่องคำศัพท์ 
11.2 แบบสำรวจความพึงพอใจ  

 
    12.  ช่วงเวลาและสถานที่ดำเนินการ  
           12.1 ระยะสั้น - ช่วงเวลา 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 มีนาคม 2564 

  12.2 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
 

    13.  งบประมาณและแหล่งท่ีมา  
            13.1 งบประมาณ   -    
            13.2 แหล่งที่มา  -      
              
    14.  สอดคล้องกับอัตลักษณ์     
  14.1 รักเมตตา คือ การท่องคำศัพท์เป็นการแสวงหาความรู้อย่างหนึ่ง เมื่อนักเรียนท่องศัพท์ทุกวันทำ
ให้มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มากเวลาทำข้อสอบ (วิชาภาษาอังกฤษ) จะทำให้ได้คะแนนสูง เท่ากับว่าเป็นรัก
ตนเองที่รู้จักแสวงหาความรู้  
 14.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อนักเรียนท่องคำศัพท์ทุกวันตามระเบียบของโรงเรียน ถือว่านักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ต่อระเบียบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ ซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย     
 14.3 กตัญญู คือ เมื่อนักเรียนได้ท่องคำศัพท์ทุกวัน ถือว่านักเรียนได้เชื่อฟังคุณครูหรือผู้ปกครองที่ตก
ลงกันไว้ว่าเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องท่องคำศัพท์ ทำให้คุณครูและผู้ปกครองปลาบปลื้มใจมีความสุข ถือเป็น
การแสดงความกตัญญู 
 14.4 อยู่อย่างพอเพียง คือ การท่องคำศัพท์เป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปวิ่งเล่น ถือ
ว่านักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักควบคุมตนเองให้เลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงงานคุณธรรม “คำศัพทพ์าเพลิน”  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/2 จำนวน  33  คน ประจำปีการศึกษา  2563 
1. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

   ก่อนการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
นักเรียนไม่ท่องคำศัพท์และ ขาดความกระตือรือร้นในการท่องคำศัพท์               
             แต่หลังจากนำปัญหาดังกล่าวมาสร้างเป็นโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” เด็กส่วนมากรัก
การอ่านท่องคำศัพท์ได้อย่างต่อเนื่องทุกคนมีความกระตือรือร้นในการท่องคำศัพท์ ตามตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้ 
 

ที ่
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม 
สภาพความสำเร็จ สรุปผลการดำเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโดยสังเขป บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3/2 ร้อยละ 100 

ท่องคำศัพท์ทุกวันและมีความกระตือรือร้น
ในการท่องคำศัพท์ 

 ✓ จากผลสรุปการท่องคำศัพท์
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3/2 ร้อยละ 97.39 ท่อง
คำศัพท์ทุกวัน 

2. ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/คร/ูผู้ปกครอง) ร้อย
ละ 90 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป  

✓   จากผลการประเมินพบว่า
ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง) ร้อยละ 100  มี
ความพึงพอใจในระดับมากข้ึน
ไป 

 
2.  ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้ 

2.1 รักเมตตา คือ การท่องคำศัพท์เป็นการแสวงหาความรู้อย่างหนึ่ง เมื่อนักเรียนท่องศัพท์ทุกวันทำ
ให้มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มากเวลาทำข้อสอบ (วิชาภาษาอังกฤษ) จะทำให้ได้คะแนนสูง เท่ากับว่าเป็นรัก
ตนเองที่รู้จักแสวงหาความรู้  

2.2 ซื่อสัตย์ คือ เมื่อนักเรียนท่องคำศัพทท์ุกวันตามระเบียบของโรงเรียน ถือว่านักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ต่อระเบียบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และ ซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วย     

2.3 กตัญญู คือ เมื่อนักเรียนได้ท่องคำศัพท์ทุกวัน ถือว่านักเรียนได้เชื่อฟังคุณครูหรือผู้ปกครองที่ตกลง
กันไว้ว่าเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้วต้องท่องคำศัพท์ ทำให้คุณครูและผู้ปกครองปลาบปลื้มใจมีความสุข ถือเป็นการ
แสดงความกตัญญู 

2.4 อยู่อย่างพอเพียง คือ การท่องคำศัพท์เป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปวิ่งเล่น ถือว่า
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักควบคุมตนเองให้เลือกปฏิบัติในทางท่ีถูกต้อง ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  



 
 

3.  สรุปผลในภาพรวม   

    3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” ครั้งนี้ 
  3.1.1 โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” เป็นการนำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
คือการไม่มีนิสัยรักการอ่าน สร้างเป็นโครงงานตามวิธีการสร้างองค์กรคุณธรรมซี่งมองไปที่ปัญหาที่อยากจะแก้ 
และความดีท่ีอยากทำ” โครงงานคุณธรรมนี้ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จนทำให้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ทั้งนี้ผลผลิตโครงงานนี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ถูก
ปลูกฝังในตัวเด็กแต่ละคน 
  3.1.2 โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” ใช้ทรัพยากรที่อมียู่เดิม จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ
ใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และก่อให้เกิดประสิทธิผล 
  3.1.3 โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” ได้ทำให้เด็กลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คือไม่
มีนิสัยรักการอ่าน และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือ การท่องคำศัพท์ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
ตัวเด็กอย่างแท้จริง 

3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” ครั้งนี้ 
  3.2.1 การใช้โครงงานคุณธรรมมีจุดประสงค์เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพ่ิม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” แม้จะสามารถทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เพ่ิมมากข้ึน แต่ควรจะเพ่ิมจำนวนให้มากขึ้นอีก 
  3.2.2 นักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดโครงงานคุณธรรมครูควรมีการ
ส่งเสริม กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจให้มากยิ่งข้ึน 
  3.2.3 เพ่ือให้การจัดทำโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการ
บันทึกในแบบบันทึกการท่องศัพท์ของนักเรียนทุกวัน 

3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแผนงาน ครั้งต่อไป 
 3.3.1.  ในการทำโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูล 

อย่างละเอียดต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ทุกครั้ง
ที่มีการประเมินเพ่ือให้ผู้ปฏิบัตินำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงการกำหนดค่าตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.3.2 ในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา และ
ควรจะกำหนดไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป 
 

  
ลงชื่อ......................................................         ลงชื่อ......................................................... 
       (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2)                 (นางสาวพงษ์ลดา  พลโคกก่อง) 
          ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม                      ตำแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
 
หมายเหตุ  ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว 



 
 

สรุปผลการพิจารณา 
  เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า 
   ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ  เนื่องจาก
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................. ................................................ 
 
 ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
นักเรียนในทุกมิติ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….     

   (นางสาวบุญสม  ปิ่นสุวรรณ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 
บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ............................... 
 
 
      ลงชื่อ ……………………………………………….     

 (บาทหลวงดร.เอกชัย  ชิณโคตร) 
        ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
        
 
 
 
 
 

  ภาคผนวก 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบบันทึกการท่องคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

ปีการศึกษา 2563 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

ผลสำรวจความพึงพอใจการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”     
จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”  เพ่ือพัฒนาให้

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท่องคำศัพท์ บัดนี้ดำเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง) 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสำรวจ 

ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน  30 คน เป็นนักเรียน ครูและผู้ปกครองโรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์ปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 5 16.66 
หญิง 25 83.34 
รวม 30 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากร้อยละ 83.34 เป็นเพศหญิง และที่เหลือร้อยละ 
16.66 เป็น    เพศชาย 
 
ตารางท่ี 2 : จำนวนและร้อยละของผู้ตอบรับแบบสำรวจ ความพึงพอใจ จำแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 
นักเรียน 15 50 

คร ู 10 33.33 
ผู้ปกครอง 5 16.67 

รวม 30 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 50 เป็น นักเรียน ร้อยละ 33.33 เป็น
ครแูละร้อยละ 16.67 ผู้ปกครอง 



 
 

 
 
ตอนที่ 3 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับในการจัดทำโครงงาน “คำศัพท์พาเพลิน”  
 

 

จากตารางตอนที่ 2 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 100  (ระดับมากร้อยละ 38.89  

ระดับ 61.11 มากที่สุด)  มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” ใน

ระดับมากข้ึนไป และเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

1. ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน” เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมี
ความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในอันดับที่หนึ่ง 

2. ประเด็นที่ 2 นักเรียนท่องคำศัพท์ทุกวัน เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจในระดับ
มากและมากท่ีสุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100  

3. ประเด็นที่ 3 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท่องคำศัพท์เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสำรวจมี
ความพึงพอใจในระดับมากและมากท่ีสุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100  

 
 

 

 

 
ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  
 
 รวม 

1 
น้อยที่สุด 

2 
น้อย 

      3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มากที่สุด 

1.การจัดทำโครงงาน  
“คำศัพท์พาเพลิน”     

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

   0 
(0.00) 
 

2 
(6.67) 

28 
(93.33) 

30 
(100.0) 

2. นักเรียนท่องคำศัพท์ทุกวัน 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

20 
(66.66) 

10 
(33.34) 

30 
(100.0) 

3.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท่อง
คำศัพท์                    

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 
(43.33) 

17 
(56.67) 

30 
(100.0) 

รวม 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

35 
(38.89) 

55 
(61.11) 

90 
(100) 



 
 

 

 
 
คำชี้แจง 

1. แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงงาน “คำศัพท์พาเพลิน”    
 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

2.   แบบประเมินนี้ ประกอบด้วยข้อคำถาม 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”   
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบประเมิน 

คำชี้แจง : โปรดอ่านและกาเครื่องหมาย ✓ใน หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1.1 เพศ 

  ชาย           หญิง 
1.2 สถานะ 

  เด็ก  คร ู   ผู้ปกครอง  
ตอนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับในการจัดทำโครงงาน “คำศัพท์พาเพลิน”   
คำชี้แจง: โปรดอ่านและทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ระดับของการประเมินมี 5 ระดับดังนี้ 

5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. การจัดทำโครงาน “คำศัพท์พาเพลิน”    
     

2. นักเรียนท่องคำศัพท์ทุกวัน  
     

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท่องคำศัพท์                         

แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”   
โรงเรียนมารีพิทักษ์  อำเภอนางรอง   จังหวดับุรีรัมย์ 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงงานคุณธรรม “คำศัพท์พาเพลิน”  

 

          

                

        


