รายงานกิจกรรม “ เดินแถวเรียบร้ อยเดินคล้อยตามกัน ”
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ชื่ อกิจกรรม เดินแถวเรี ยบร้อยเดินคล้อยตามกัน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางแสงจันทร์ พอสอน / นายนิตย์ คงหมุน
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
..........................................................................................................................................
หลักการและเหตุผล
นักเรี ยนบางส่วน การเดินยังไม่เป็ นแถวเข้าประตูโรงเรี ยนทั้งเช้าและเย็น
รวมถึงการเดินขึ้นห้องเรี ยนหรื อเวลาเปลี่ยนคาบเรี ยนและการเดินแถวในการรับอาหาร
ซึ่งเกิดจากนักเรี ยนขาดจิตสานึกในการปฏิบตั ิการเดินแถว มีการหยอกล้อ
ไม่มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิสิ่งดีๆ ให้กบั ตนเองและชุมชน ขาดความสามัคคี
ความมีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีข้ นึ
เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะเป็ นบุคคลที่ดอ้ ยคุณภาพไม่มีคุณธรรมจริ ยธรรมนับเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขัดขวางความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ ฉะนั้น
ถ้านักเรี ยนมีวินยั ในการเดินแถวทากิจกรรมทุกกิจกรรมจะทาให้เด็กมีจิตสานึกที่ดี มีความสวยงาม
มีความเป็ นระเบียบ เมื่อมีกิจกรรมก็จะดาเนินการได้โดยดี
สร้างความสามัคคีให้กบั หมู่คณะและลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา๘๓ (บ้านห้วยโจด) ทุกคนปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึงข้อดีในการเดินแถว
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
๑. คณะครู ประชุมการดาเนินงาน กิจกรรม เดินแถวเรี ยบร้อยเดินคล้อยตามกัน
๒. แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
๓. วางแผนการดาเนินงานและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงาน
๔. ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด
๔.๑ อบรมให้ความรู ้นกั เรี ยนเกี่ยวกับการเดินแถวอย่างเป็ นระเบียบ โดยยึดหลักการเดินชิดขวา
๔.๒ ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิในการขึ้นและลงบันไดให้เป็ นระเบียบ เดินชิดขวาเป็ นหลัก
๔.๓ ให้นกั เรี ยนเข้าแถวซื้อของอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เดินเป็ นแถวเรี ยงหนึ่งอย่างเป็ นระเบียบ
๔.๔ นักเรี ยนเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็ นระเบียบ เดินเป็ นแถวเรี ยงหนึ่ง
อย่างเป็ นระเบียบ
๔.๕ ให้นกั เรี ยนเข้าแถวเดินภายในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระเบียบ เดินเป็ นแถวเรี ยงหนึ่งชิดขวา

เป็ นหลัก
๕. ติดตามประเมินผล
๖. รายงายผล

หลักธรรมที่นำมาใช้
อิทธิบาท ๔
คุณธรรมที่ทาให้ประสบผลสาเร็จ
๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ ในสิ่ งนั้น (เต็มใจ)
๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่ งนั้น (แข็งใจทา)
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ ในสิ่ งนั้น (ตั้งใจทา)
๔. วิมงั สา ปรับปรุ งงานให้ดีข้ นึ (เข้าใจทา)
ผลการดาเนินงาน
ด้านนักเรียน
๑. นักเรี ยนเดินขึ้น-ลงอาคารอย่างเป็ นระเบียบ
๒. นักเรี ยนเข้าแถวซื้อของอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
๓. นักเรี ยนเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็ นระเบียบ
๔. นักเรี ยนเข้าแถวเดินภายในโรงเรี ยนอย่างมีระเบียบ
๕. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ รู ้จกั หน้าที่ของตนเอง
ด้ านครู
๑. ครู มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั มีจิตสานึกที่ดี
๒. ครู มีกิจกรรมที่ดีๆที่เป็ นแบบอย่างแก่โรงเรี ยนอื่นๆ
๓. ครู ได้รับคาชื่นชมจากผูป้ กครอง ชุมชนในการอบรมวินยั ให้กบั นักเรี ยน
ด้านโรงเรียน
จากการดาเนินกิจกรรมทาให้โรงเรี ยนได้รับคาชื่นชมจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
อื่นๆที่ได้พบเห็นตลอดทั้งได้รับการกล่าวขานในเรื่ องความมีระเบียบวินยั และเป็ นแบบอย่างแก่โรงเรี ยนอื่นๆ
ด้ านชุมชน
เมื่อนักเรี ยนมีวินยั ในการเดินแถวทากิจกรรมทุกกิจกรรมจะทาให้เด็กมีจิตสานึกที่ดี มีความ
สวยงาม มีความเป็ นระเบียบ เมื่อมีกิจกรรมก็จะดาเนินการได้โดยดี
สร้างความสามัคคีให้กบั หมู่คณะและลดปัญหาสังคมได้อีกด้วย

สรุปผลและประเมินผลของกิจกรรม
๑. สังเกตพฤติกรรมการเดินแถวของนักเรี ยน
๒. มีการแก้ไข หากพบข้อบกพร่ องทุกเย็นวันศุกร์ในสัปดาห์แรกของแต่ละเดือน
๓. รายงานโครงงานกับครู ที่ประจาชั้นทุกเย็นวันศุกร์ในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน
๔. ประกาศคะแนนทุกเย็นวันศุกร์ในสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน
ปัญหา/อุปสรรค
ในระยะเริ่ มแรกการจัดกิจกรรมอาจยังไม่ได้ผลต้องกวดขัน
และคุณครู ทุกคนต้องร่ วมมือกันกวดขันอย่างจริ งจัง และต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้นกั เรี ยนฝึ กจนติดเป็ นนิสัย
ข้อเสนอแนะ
๑. คุณครู ประจาชั้นแต่ละชั้นควรช่วยกวดขันเรื่ องระเบียบวินยั ในการเดินให้กบั นักเรี ยน
๒. ควรมีการเสริ มแรง
โดยการจัดประกวดความมีระเบียบวินยั มอบรางวัลเล็กๆน้อยเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั ห้องเรี ยนที่มีความเป็ นร
ะเบียบ

ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
( นางแสงจันทร์ พอสอน )
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
( นายนิตย์ คงหมุน )

วิธีการวัดและประเมินผล
วิธีการวัดผล
วิธีการวัดผล : การสังเกต
: การสอบถามความพึงพอใจ
เครื่ องมือการวัดผล
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน : แบบประเมินความพึงพอใจ
ช่ วงระยะเวลา
ช่วงเวลาการประเมิน : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการทำโครงงานคุณธรรม
(เดินแถวเรียบร้ อยเดินคล้อยตามกัน)
ตอนที่ ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย ให้ตรงกับสถานภาพของตนเอง
( ) นักเรียน ( ) ครู
( ) ผู้บริหาร
( ) ผู้ปกครอง ( ) บุคลากรอื่นๆโปรดระบุ.................................
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ประเด็นการประเมิน

๑. การเดินแถวขึ้นลงบันไดของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
๒. การเข้าแถวซื้อขนมของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
๓.
การเข้าแถวรับประทานอาหารของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
๔.การเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนของนักเรียนหลังจัดกิจกรรมเป็นระเบียบยิ่ง
ขึ้น
๕. นักเรียนยึดการเดินเรียงหนึ่งและชิดขวาเป็นหลัก
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ระดับความพึงพอใ
จ
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

