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4.7 กิจกรรมเด็กดีรักสะอาด 
 
1. ความคิดรวบยอด 
 การอยูรวมกันในสังคม  ทุกคนมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบรวมกัน การชวยกันรักษาความ
สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่เปนสิ่งที่ทุกคนพึงปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิตประจําวัน 
2. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 2.1  นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2.2  นักเรียนรูจักหนาที่และมีความรับผิดชอบ 
 2.3  นักเรียนเปนผูมีจิตอาสา  
 2.4 นักเรียนไดฝกปฏิบัติกระบวนการกลุม  การอยูรวมกันในสังคม 
3. เปาหมาย 
 นักเรียนทุกระดับชั้น 
4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม     
      ครูประจําชั้น/ครูรับผิดชอบกิจกรรม-โครงการ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ     
 ตลอดปการศึกษา 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําปฏิทินและแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมเด็กดีรักสะอาด และขออนุมัติการ
ดําเนินกิจกรรมตอผูบริหารสถานศึกษา 
 6.2 แตงตั้งครูรวมเปนคณะทํางานรวมกันรับผิดชอบในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
 6.3 ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และขอความรวมมือในการ
ควบคุมนักเรียนในระหวางการจัดกิจกรรม 
 6.4 ประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ไดรับทราบการดําเนินการจัดกิจกรรม 
 6.5 ดําเนินการจัดกิจกรรม 
 การรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรยีบรอย บริเวณโรงเรียน 
 1) แบงนักเรียนเปนกลุมสี แตละกลุมสีมีครูที่ปรึกษาประจํากลุม 
 2) กําหนดแบงเขตพื้นที่ใหแตละกลุมสีรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอย บริเวณโรงเรียนรวมกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกสัปดาห 
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 3) แตละกลุมสีมีการประชุม พบครูที่ปรึกษา ใชกระบวนการกลุม เพื่อเลือก
ประธาน กรรมการ กําหนดหนาที่รับผิดชอบ  แตละกลุมสีมีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน รายงานผล
การปฏิบัติงานตอครูที่ปรึกษา  และสรุปผลการดําเนินการเปนรายภาคเรียน   
 4) แตงตั้งนักเรียนเปนกรรมการตรวจความสะอาดแตละเขตพื้นที่ กลาวรายงานผล
การตรวจความสะอาด หนาเสาธงตอนเชา   

การรักษาความสะอาดหองเรียน 
 1) แตละหองเรียนมีการจัดแบงหนาที่นักเรียนรวมกันรับผิดชอบทําความสะอาด
หองเรียน โดยจัดทําตารางเวรรักษาความสะอาดประจําวัน 
 2) ครูประจําชั้นกํากับ ดูแลนักเรียน ยกยองชมเชยใหกําลังใจ แกนักเรียนที่มีความ
ขยัน ตั้งใจทํางาน มีความรับผิดชอบ 
7. สื่อการเรียนรู 
 ใบความรู  
8. การวัดผลประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยใชแบบประเมินคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 

 
   ภาพ 75   กิจกรรมเด็กดีรักสะอาด 
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ใบความรู 
แบบประเมินตามสภาพจริง การรักษาความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

คําชี้แจง    สถานศึกษามีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยมากนอยเพยีงใดตามเกณฑประเมิน
สภาพจริงโดยใสเครื่องหมาย   ตรงกับความเปนจริง 

สถานที่ 
ผลการประเมิน 

ดี ( 3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
หองเรียน 

• ฝาผนัง เพดาน 

• พื้น 

• โตะ  เกาอี้ 

• กระดานดํา 

• ที่เก็บขยะหลังหอง 

• อุปกรณทําความสะอาด 

• ที่วางรองเทา 

• อุปกรณสื่อการเรียน 

   

อาคารเรียน 

• บันได 

• ระเบียง 

• ประตู หนาตาง 

   

หองน้ํา หองสวม 

• โถชําระ 

• ถังเก็บน้ํา 

• อางลางมือ 

• ฝาผนัง  เพดาน 

• ที่ทิ้งขยะ 

   

หองสมุด 

• ฝาผนัง  เพดาน 

• โตะ เกาอี ้

• ชั้นวางหนังสอื 
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สถานที่ 
ผลการประเมิน 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
หองคอมพิวเตอร 

• พื้น 

• ฝาผนัง  เพดาน 

• โตะ  เกาอี ้

• อุปกรณคอมพวิเตอร 

   

โรงอหาร 

• ที่ประกอบอาหาร 

• โตะรับประทานอาหาร 

• ที่ทิ้งขยะ 

• อางลางมือ 

• อางลางภาชนะ 

• อุปกรณเครื่องใช 

• บริเวณ 

   

อาคารเอนกประสงค 

• พื้น 

• ฝาผนัง    เพดาน 

• เวท ี

• อุปกรณเครื่องใช 

   

บริเวณโรงเรียน 

• สนามกีฬา 

• สวนหยอม 

• ร้ัวโรงเรียน 

• โรงรถ 

   

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
                           (............................................) 
หมายเหตุ    รายการประเมนิสามารถปรับ เพิ่มหรือปรับลดไดตามความเหมาะสม 
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แบบประเมนิคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
      กิจกรรมเด็กดีรักสะอาด 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 
ช่ือ ..........................................................................เพศ               ชาย                 หญิง 

     กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น ....................................... 
ตอนที่ 2  สังเกตคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนที่แสดงออก 
ตอนที่ 3  ขอใหทานเติมขอความหรือ   ลงในชองตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
 

ขอที่ 

 

คุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออก 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

 
นอย 
 (2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1 นักเรียนมีใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมดวยความ
เต็มใจ 

     

2 ในขณะการรวมกิจกรรมนกัเรียนมีความกระตือรือรน      
3 นักเรียนมีระเบียบวนิัย มีความตรงตอเวลา      
4 นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับหมอบหมาย      
5 นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอย 
     

6 นักเรียนมีจิตอาสา      
7 นักเรียนมีทักษะกระบวนการการทํางานเปนกลุม      
8 นักเรียนมีนิสัยรักการทํางาน      
9 นักเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข      
10 นักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม      

รวมผลการประเมิน      

คิดเปนรอยละ  

                         สรุปผลการประเมิน            ผาน           ไมผาน                           
 

 

เกณฑการประเมิน 70 %    ถือวา   ผาน      
มากที่สุด  คุณภาพระดับ 5 
มาก  คุณภาพระดับ 4 
ปานกลาง คุณภาพระดับ 3 
นอย  คุณภาพระดับ 2 
นอยที่สุด  คุณภาพระดับ 1 


