โครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2/2563
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ครูที่ปรึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ผู้รับผิดชอบโครงงาน

ก

คานา
โครงงานคุ ณ ธรรม “ห้ อ งเรี ย นสะอาดน่ า อยู่ ด้ ว ยสองมื อ ของหนู ๆ ทุ ก คน” ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่4/2 โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 เป็นโครงงานคุณธรรม ที่เกิด
จากการระดมความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยมีนางสาวธิดารัตน์ เกษมศรีวิทยาเป็น ที่
ปรึกษา ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ส่วนมากเห็นว่าปัญหาของนักเรียนห้องนี้คือนักเรียนขาดจิตสานึก
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการรักษาความสะอาด จึงได้เลือกประเด็นนี้มาสร้างเป็นโครงงาน
คุณธรรม
โครงงานคุณธรรมชิ้นนี้จึงจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ให้มีจิตสานึกและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการรักษาความสะอาด เป็นการปลูกฝังคุณธรรมตาม อัตลักษณ์ 4 ของ
นักเรียนโรงเรียนมารีพิทักษ์ คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง”
ขอขอบพระคุณบาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์ บุญ สม ปิ่นสุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้จัดทาโครงงานคุณธรรมนี้และ
ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสร้างโครงงานคุณธรรม เด็ก ๆ
เชื่อว่าโครงงานคุณธรรม“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือ ของหนูๆทุกคน” นี้อาจยัง มีข้อบกพร่องอยู่
พอสมควรจึงขอความกรุณาจากท่านผู้รู้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อไป

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
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- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
4
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โครงงานคุณธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา 2563/2564
1. ชื่อโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
2. ผู้รับผิดของโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จานวน 26 คน
2.1 เด็กหญิงพิชามญชุ์
โคตรดก
ประธาน
2.2 เด็กหญิงณิชชานันทน์
จันทร์สุขวงศ์
รองประธาน
2.3 เด็กชายภัทรพล
พินยารักษ์
เลขานุการ
2.4 เด็กหญิงกัญญาพัชร
พานิชกุล
ปฏิคม
2.5 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จานวน 26 คน สมาชิก
3. ที่ปรึกษา
3.1 ครูที่ปรึกษา
3.2 ผู้บริหารที่ปรึกษา
3.3 พระสงฆ์/นักบวชที่ปรึกษา

นางสาวธิดารัตน์
เกษมศรีวิทยา
ซิสเตอร์บุญสม
ปิ่นสุวรรณ
ซิสเตอร์ศรีคา
ปอดอ
บาดหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร

4. ปัญหา (สภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์) คือ ห้องเรียนไม่สะอาด
5. สาเหตุ (เกี่ยวกับจิตสานึก / ทักษะการทางาน / ทักษะการบริหารจัดการ / ปัจจัยภายนอก)
5.1 นักเรียนขาดจิตสานึกความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด
5.2 นักเรียนขาดทักษะในการในการรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี
6. วัตถุประสงค์ (เพื่อแก้ปัญหา / สร้างคุณภาพ / สร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
6.2 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการในการรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี (สะอาด น่าเรียน)
6.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
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7. เป้าหมาย
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (จานวนผู้เข้าร่วมโครงงานฯ)
7.1.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงงาน
7.2 เชิงคุณภาพ (ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงงานฯสามารถทาอะไรได้)
7.2.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อยละ 100 มีจิตสานึกในการรักษาความสะอาด
ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบและมีทักษะในการในการรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี (สะอาด น่าเรียน)
7.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อยละ 100 รักษาความสะอาดภายในห้องเรียน
อย่างเป็นระเบียบและถูกวิธี (สะอาด น่าเรียน)
8. วิธีการแก้ไขปัญหา (ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A)
8.1 ครูอบรมปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน
เป็นระเบียบและฝึกฝนมีทักษะในการรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี (Plan)
8.2 ครูแนะแนวการวางรองเท้าที่ถูกต้องดังนี้
8.2.1 นักเรียนทุกคนนาถุงขยะส่วนตัวของตนมาผูกที่โต๊ะของตนเอง
8.2.2 หัวหน้าห้องประชาสัมพันธ์บอกสมาชิกในห้องเกี่ยวกับการทิ้งขยะให้ถูกวิธีและถูกที่
8.2.3 นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยการทิ้งขยะจากถุงเล็กของตนเองก่อนแล้วค่อย
นาไปทิ้งขยะใหญ่
8.2.4 นักเรียนที่ถูกแต่งตั้งให้ทาหน้าที่ประเมินการทาความสะอาดห้องเรียนจะทาหน้าที่ในการ
ประเมินการทาความสะอาดของเวรประจาวันในทุกวัน หากเวรวันใดที่ไม่สะอาดไม่เป็นระเบียบก็จะถูกทา
เครื่องหมายกากบาท
8.2.5 เพื่อนที่ทาหน้าที่ประเมินจะส่งผลการประเมินให้กับคุณครูประจาชั้นทุกสัปดาห์
8.3 นักเรียนทุกคนนาข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (Do)
8.4 ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องรายงานการมาเรียนทันเข้าแถวต่อผู้ปกครองทุกวัน (Check)
8.5 นาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)ให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Act)
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
9.1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อยละ 100 มีจิตสานึกในการรักษาความ
สะอาดภายในห้องเรียน
9.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตนเองทิ้งขยะถูกที่มากขึ้น ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้น
9.3 ผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน/ครู) ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
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10. วิธีการประเมิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายเชิงคุณภาพ)
10.1 การสังเกต
10.2 การสารวจความพึงพอใจ (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
11. เครื่องมือประเมิน (สอดคล้องกับวิธีการประเมิน)
11.1 แบบบันทึกการสังเกต คือ แบบบันทึกการประเมินความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/2
11.2 แบบสารวจความพึงพอใจ (เด็ก/ครู/ผู้บริหาร)
12. ช่วงเวลาและสถานที่ดาเนินการ
12.1 ช่วงเวลา :
1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564
12.2 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนมารีพิทักษ์ อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
13. งบประมาณและแหล่งที่มา
13.1 งบประมาณ - บาท
13.2 แหล่งที่มา - บาท
14. สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (เฉพาะที่สอดคล้องจริง ๆ ไม่จาเป็นต้องครบ 4 ประเด็น)
14.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่จะทาให้ครูไม่ต้องคอยมากาชับและ
ต้องมาควบคุมเราเท่ากับว่าเป็นการแสดงความรักที่มีต่อครูต่อสถาบันและต่อตนเอง
14.2 ซื่อสัตย์(Integrity) คือ เมื่อเรามีจิตสานึกที่ดีในการทิ้งขยะให้ถูกที่และทาให้ห้องเรียนเป็น
ระเบียบได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครคอยบอกและทาเป็นประจาสม่าเสมอเท่ากับว่าเราซื่อสัตย์ของตนเอง
14.3 กตัญญู (Gratitude) คือ การที่เราไม่ทาให้ครูคอยหนักใจ ต้องคอยมากาชับบ่อยๆนอกจากจะ
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู
14.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) คือ การทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยตนเอง อย่างมีสติรอบคอบ
มีสมาธินั้นเท่ากับว่าเราภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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สรุปผลการดาเนินงาน
1. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ก่อนการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
นักเรียนขาดจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในการรักษาความสะอาดและห้องสกปรก
หลังจากนาโครงงานคุณธรรม“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”ไปสู่การปฏิบัติ
แล้วมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นคือ
ลงมือทาความสะอาดและทาให้ห้องเรียนสะอาด ตามตัวชี้วัดความสาเร็จดังต่อไปนี้
ที่
1.

2.

3

สภาพความสาเร็จ สรุปผลการดาเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
แผนงาน/ โครงการ /กิจกรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ ตัวชี้วัดความสาเร็จโดยสังเขป
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อย
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/2 ร้อยละ 87.74 จานวน
ละ 100 มีจิตสานึกในการรักษาความ
มีจิตสานึกในการรักษาความ
สะอาดภายในห้องเรียน
สะอาดภายในห้องเรียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ร้อย
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/2 ร้อยละ 91.83 มี
ละ 100 มีจิตสานึกในการรักษาความ
จิตสานึกในการรักษาความ
สะอาดภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบและ
สะอาดภายในห้องเรียนให้เป็น
มีทักษะในการในการรักษาความสะอาด
ระเบียบและมีทักษะในการใน
อย่างถูกวิธี (สะอาด น่าเรียน)
การรักษาความสะอาดอย่างถูก
วิธี (สะอาด น่าเรียน)
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เด็ก ครู ร้อย
ผู้เกี่ยวข้อง (เด็ก/ครู) ร้อยละ 95 มีความ

ละ 100 มีความพึงพอใจใน
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
ระดับมากขึ้นไป
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2. ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนดังนี้
2.1 รักเมตตา (Love) คือ เมื่อนักเรียนรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่จะทาให้ครูไม่ต้องคอยมา
กาชับและต้องมาควบคุมเราเท่ากับว่าเป็นการแสดงความรักที่มีต่อครูต่อสถาบันและต่อตนเอง
2.2 ซื่อสัตย์(Integrity) คือ เมื่อนักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการทิ้งขยะให้ถูกที่และทาให้
ห้องเรียนเป็นระเบียบได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครคอยบอกและทาเป็นประจาสม่าเสมอเท่ากับว่าเราซื่อสัตย์ของ
ตนเอง
2.3 กตัญญู (Gratitude) คือ การที่นักเรียนไม่ทาให้ครูคอยหนักใจ ต้องคอยมากาชับบ่อยๆ
นอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู
2.4 อยู่อย่างพอเพียง (Sufficiency) คือ การที่นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ด้วยตนเอง อย่างมี
สติรอบคอบมีสมาธินั้นเท่ากับว่าเราภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง ซึ่งการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นส่วนหนึง่ ของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สรุปผลในภาพรวม
3.1 จุดเด่นของโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”ครั้งนี้
3.1.1 โครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”เป็นผลมาจาก
การระดมความคิดเห็นกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ทั้ง 26 คนโดยมีคุณครูที่ปรึกษา
คอยให้คาแนะนา โดยมุ่งไปที่ “ปัญหาที่อยากจะแก้และความดีที่อยากทา” และได้มีการดาเนินการตาม
วงจร PDCA ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Participative management) และเป็นไป
อย่างเป็นระบบวงจรคุณภาพ (Quality circle) ตามลาดับ อีกทั้งผลผลิตของโครงงานนี้ไม่ใช่ชิ้นงานที่เป็น
วัตถุแต่เป็นคุณธรรมที่ถูกปลูกฝังไว้ในจิตวิญญาณของนักเรียนแต่ละคน
3.1.2 โครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน” ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่เดิม จึงไม่ได้ใช้งบประมาณใหม่ ถือเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และก่อให้เกิด
ประสิทธิผล
3.1.3 ในการสร้างโครงงานคุณธรรม เด็กนักเรียนจะปรึกษาหารือกันโดยมีครูประจาชั้นเป็นที่
ปรึกษา โดยเน้น “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทา” ซึ่งจะหยิบเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่วิกฤต
และเร่งด่วนเพียงเรื่องเดียวก่อน แต่โครงงาน“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน” นี้
พัฒนาหลายเรื่องไปพร้อม ๆ กันคือ ความรับผิดชอบ จิตสานึก ความซื่อสัตย์ถือเป็นความท้าทายของ
เด็กและครู
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3.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
ครั้งนี้
3.2.1 ในปีแรกของการนาโครงงานคุณธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติ นักเรียนมีจิตสานึกในการรัก
ความสะอาดเพราะมีครูดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นความสาเร็จในขั้นต้น ในขั้นต่อไปเป็นหน้าที่
ของหัวหน้าและรองหัวหน้าจะต้องดูแลสมาชิกส่วนครูจะคอยสังเกตอยู่ห่างๆ และขั้นต่อไปที่ถือว่าเป็น
ขั้นสุดคือ นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบ มีจิตสานึกและรู้หน้าที่ในการทาความสะอาดห้องเรียนได้
โดยไม่ต้องมีใครบอก
3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาโครงงานคุณธรรม“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆ
ทุกคน” ครั้งต่อไป
3.3.1 ในการทาโครงงานคุณธรรมอยากให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยใจ ด้วยแรงระเบิดจากภายใน
โดยไม่ต้องมี คะแนนหรือรางวัลที่เป็นวัตถุสิ่งของมาเป็นเครื่องล่อใจ
3.3.2 ในการนาโครงงานคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการประเมินและเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เห็นการพัฒนาอย่างแท้จริง และจาเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทุกครั้งที่มี
การประเมินเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินาไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..................................................
(นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2)
ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรม

ลงชื่อ ...........................................................
(นางสาวธิดารัตน์ เกษมศรีวิทยา)
ตาแหน่งครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม

หมายเหตุ ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินมาพร้อมกันนี้แล้ว
สรุปผลการพิจารณา
 เห็นสมควรให้ดาเนินการต่อไปในปีการศึกษาต่อไป
 ไม่สมควรให้ดาเนินการต่อ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ทั้งนี้ให้นาผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการทักษะชีวิต ตาม
โครงงานคุณธรรม โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดาเนินงาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนานักเรียนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….
(....................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียนมารีพิทักษ์
บันทึกเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………………………………………….
(…………………………………………)
ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์
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ภาคผนวก
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แบบสารวจความพึงพอใจต่อโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
คาชี้แจง : จากการที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆ
ทุกคน” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีจิตสานึกในการรักความสะอาดห้องเรียนของตนเอง บัดนี้การดาเนินการตามโครงงานได้เสร็จ
สิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (นักเรียน ครู)
เกณฑ์การให้คะแนน
พึงพอใจมากที่สุด =
5
พึงพอใจมาก
=
4
พึงพอใจปานกลาง =
3
พึงพอใจน้อย
=
2
พึงพอใจน้อยที่สุด =
1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบสารวจ
1. เพศ
◯ ชาย
◯ หญิง
2. สถานภาพของท่าน
◯ เด็ก
◯ ครู
◯ ผูบ้ ริหาร
◯ ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงงาน
1. จัดให้มีโครงงาน “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
◯ มากที่สดุ
◯ มาก
◯ ปานกลาง
◯ น้อย
◯ น้อยที่สุด
2. นักเรียนสามารถวางแผนการจัดเวรทาความสะอาดห้องเรียนในแต่ละวัน
◯ มากที่สดุ
◯ มาก
◯ ปานกลาง
◯ น้อย
◯ น้อยที่สุด
3. นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดห้องเรียนของตนเอง
◯ มากที่สดุ
◯ มาก
◯ ปานกลาง
◯ น้อย
◯ น้อยที่สุด
4. นักเรียนทาความสะอาดตามเวรประจาวันได้สะอาดและสม่าเสมอ (เด็กทาเวรทุกวัน)
◯ มากที่สดุ
◯ มาก
◯ ปานกลาง
◯ น้อย
◯ น้อยที่สุด
5. ห้องเรียนสะอาดตามรูปแบบและตามเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
◯ มากที่สดุ
◯ มาก
◯ ปานกลาง
◯ น้อย
◯ น้อยที่สุด
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แบบบันทึกการประเมินความสะอาดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินความสะอาดห้องเรี ยนระดับชัน้ ประถม (จากระบบ Googel form )
ประจาเดือน พฤศจิกายน
วันที่
ระดับชัน้
ป.4/2

4

5

6

9

10

11

12

13

86.67

87.62

86.67

86.67

88.57

88.57

88.57

88.57

รวม
701.90

ค่าเฉลี่ย
87.74

ผลคะแนนคานวนจาก คะแนนรวมในแต่ละวัน /จานวนครั้งที่ประเมิน
หมายเหตุ:คณะกรรมการประเมินตลอดทั้งวัน

การประเมินความสะอาดห้องเรี ยน
ประจาเดือน ธั นวาคม -มกราคม
ธั นวาคม

มกราคม

ระดับ

ระดับชัน้ +A3:U21A1A3:U16A3:T19A3:T16A3:T17A3:A3:U21
7
8
9
14 15 16 17 18 21 22 23 28 25 26 27 28 29
รวม
ค่าเฉลี่ย
ป.4/2 94.29 94.29 94.29 94.29 93.33 94.29 94.29 94.29 93.33 91.43 91.43 92.38 89.52 89.52 90.48 91.43 91.43 1574.29 92.61

คุณภาพ
ผ่ าน

ผลการประเมินความสะอาดห้องเรี ยนระดับชัน้ ประถม (จากระบบ Googel form )

ผลการประเมินความสะอาดห้องเรี ยนระดับชัน้ ประถม (จากระบบ Googel form )
ประจาเดือนกุมภาพันธ์
วันที่
10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27

ระดับชัน้ 1 2 3 4 5 6 8 9
ป.4/2 88.57 91.43 89.52 92.38 92.38 91.43 90.48 91.43 91.43 90.48 90.48 91.43 90.48 91.43 91.43 91.43 90.48 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43
ผลคะแนนคานวนจาก คะแนนรวมในแต่ละวัน /จานวนครั้งที่ประเมิน ได้คะแนนรวมร้ อยละ 90 ขึน้ ไปถือว่าผ่ าน
หมายเหตุ:คณะกรรมการประเมินตลอดทั้งวัน

ระดับ
รวม ค่าเฉลี่ย คุณภาพ
2003.81 91.08 ผ่าน

ผลการประเมินความสะอาดห้องเรี ยนระดับชัน้ ประถม (จากระบบ Googel form )
ประจาเดือนมีนาคม
ระดับชัน้ 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 รวม
ป.4/2 91.43 91.43 92.38 90.48 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43 91.43 90.48 91.43 92.38 92.38 92.38 92.38 92.38 94.29 92.38 91.43 92.38 2111.43
ผลคะแนนคานวนจาก คะแนนรวมในแต่ละวัน /จานวนครั้งที่ประเมิน ได้คะแนนรวมร้ อยละ 90 ขึน้ ไปถือว่าผ่ าน
หมายเหตุ:คณะกรรมการประเมินตลอดทั้งวัน

ระดับ
ค่าเฉลี่ย คุณภาพ
91.80
ผ่าน
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ผลการสารวจความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
จากการที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ได้สร้างโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่
ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี ความรับผิดชอบ มีจิตสานึกและรู้ หน้าที่ในการทาความ
สะอาดพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียน บัดนี้การดาเนินงานได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสารวจความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
(เด็ก/ครู /ผู้บริหาร)

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสารวจ
ผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 45 คน เป็น เด็ก ครูและผู้บริหารที่โ รงเรียนมารีพิทั กษ์ อาเภอนางรอง
จัง หวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ และสถานภาพ การวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จานวนตามเพศ

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
17
28
45

ร้อยละ
37.77
62.22
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 62.22 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ ร้อยละ
37.77 เป็นเพศชาย
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสารวจ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
เด็ก
ครู
รวม

จานวน
26
19
45

ร้อยละ
57.77
42.22
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมาก ร้อยละ 57.77เป็นเด็ก รองลงมา ร้อยละ 42.22
เป็นครู
ตอนที่ 2 การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสอง
มือของหนูๆทุกคน”
การสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสอง
มือของหนูๆทุกคน” มีประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเด็น คือ
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาด
น่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน” โดยใช้การวิเคราะห์ Independent t-test
และ One-way ANOVA ตามลาดับ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสอง
มือของหนูๆทุกคน”
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ (ค่าในวงเล็บ) ของผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
โครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
ประเด็น

1.จัดให้มีโครงงาน “ห้องเรียน
สะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของ
หนูๆทุกคน”

ระดับความพึงพอใจ
น้อย ปานกลาง
มาก

มากที่สุด

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

8
(17.77)

37
(82.22)

45
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

28
(62.22)

17
(37.77)

45
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

33
(73.33)

12
(26.66)

45
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

30
(66.66)

15
(33.33)

45
(100.0)

น้อยที่สุด

รวม

มาก +
มากที่สุด

45
(100.0)

2.นักเรียนสามารถวางแผนการ
จัดเวรทาความสะอาดห้องเรียน
ในแต่ละวัน (พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 100%)
3.นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษา
ความสะอาดห้องเรียนของตนเอง
(พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
4.นักเรียนทาความสะอาดตาม
เวรประจาวันได้สะอาดและ
สม่าเสมอ (เด็กทาเวรทุกวัน)
(พบว่าบรรลุเป้าหมาย 100%)
5.ห้องเรียนสะอาดตามรูปแบบ
และตามเกณฑ์การประเมินของ
โรงเรียน (พบว่าบรรลุเป้าหมาย

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

1
(2.22)

44
(97.77)

45
(100.0)

0
(0.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

100
(44.44)

125
(55.55)

225
(100.0)

45
(100.0)

45
(100.0)
45
(100.0)
45
(100.0)

100%)
รวม

225
(100.0)

จากตารางที่ 3 พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสารวจร้อยละ 100 (ระดับมากร้อยละ 44.44 + ระดับ
มากที่สุด 55.55) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสอง
มือของหนูๆทุกคน” ในระดับมากขึ้นไป และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
1.
ประเด็นที่ 1 การจัดให้มีโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุก
คน” เป็นประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
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2.
ประเด็นที่ 2 นักเรียนสามารถวางแผนการจัดเวรทาความสะอาดห้องเรียนในแต่ ละวัน เป็น
ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
3.
ประเด็นที่ 3 นักเรียนมีจิตสานึกในการรักษาความสะอาดห้องเรียนของตนเองเป็นประเด็นที่
ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
4.
ประเด็นที่ 4 นักเรียนทาความสะอาดตามเวรประจาวันได้สะอาดและสม่าเสมอเป็นประเด็นที่
ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
5.
ประเด็ น ที่ 5 ห้ อ งเรี ย นสะอาดตามรูป แบบและตามเกณฑ์ การประเมิ นของโรงเรียนเป็น
ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสารวจมีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100
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สภาพก่อนการดาเนินการโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือ
ของหนูๆทุกคน”
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สภาพหลังการดาเนินโครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
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ประมวลภาพ
การดาเนินการโครงงานคุณธรรม
“ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ด้วยสองมือของหนูๆทุกคน”
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