
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมสวดมนตป์ระจ าสัปดาห์ 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ 
      (    )  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      ( / )  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (   )  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      (   )  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
เหลื่อมล้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่เราควรน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ในการนี้ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) จึงได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ประจ าปี 2562 ขึ้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
น ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับของโรงเรียนและมีความตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
2. วัตถุประสงค์     
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 

 



 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา
และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินโครงการ 
3) จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิโดยมีเป้าหมายเพื่อ
น าไปสู่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
4) ครจูัดท าแผนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกเนื้อหาวิชาและตารางเรียนทุกภาคเรียนมี
คาบสวดมนต์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินโครงการ 
6) สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

 

ตลอดปี นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช, 
นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น 

               ครูทุกคน 

 

5. งบประมาณ 
รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 

สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ - _ ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
6. ผลการด าเนินงาน 

 

ที ่

 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

√  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 

  
√ 

  
ร้อยละ 100 

  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 

 
√ 

  
ร้อยละ 90.66 

 
 
 
 
 
 



 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 100 

 
6. ปัญหาอุปสรรค 
  ในชั่วโมงสวดมนต์ครูเวรวันศุกร์ต้องรับผิดชอบในการดูแล อบรมและด าเนินกิจกรรมสวดมนต์ ซึ่งครูเวรไม่
เพียงพอที่จะควบคุมนักเรียนได้ทั่วถึง  
7. แนวทางการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
    ควรมีการจัดตารางเวรให้ครูทุกคนได้อบรมธรรมะนักเรียนหลังจากสวดมนต์เสร็จ และในชั่วโมงสวดมนต์ให้
เป็นหน้าที่ของคุณครูทุกคนในการดูแลและควบคุมนักเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรม  

 
                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                         (นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ) 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................   
 

                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                                        (นางสาวจารุชา สมศรี) 
 
 
 
 

 
 
 
 



ภาคผนวก 
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

  แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม 

  ค าสั่งแต่งตังคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

  กิจกรรม 
  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

  ภาพการด าเนินงานตาม กิจกรรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                       

ส่วนราชการ  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ ) 

ที ่   พิเศษ / 256๓         วันที่  26 มีนาคม 256๓ 

เรื่อง    รายงานผลการด าเนินงานและสรุปกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 
  

 ตามท่ี นางสาวสุพรรษา  เนาวะราชผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด าเนินงานตามกิจกรรมสวดมนต์ประจ า
สัปดาห์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563   
 บัดนี้ นางสาวสุพรรษา  เนาวะราชได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

            ลงชื่อ 

               (นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช) 

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

 

ลงชื่อ  …………………………………………… 

                                                    (นางสาวจารุชา  สมศรี) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 

 

 

 

บันทึกข้อความ 



 
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)  

ที ่    พิเศษ/2562 วันที ่   20 พฤษภาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
 

  ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ทั้งนี้ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามท านองครองธรรมและน้อมน าหลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงเสนอขออนุมัติด าเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
    
                                       ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช  
ครูคศ.1 

 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
 
                                                          ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

นางสาวจารุชา สมศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 ค าสั่งโรงเรียนคลองห้า 
     ที่ …….. /๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
......................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนคลองห้า ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  
ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาวจารุชา  สมศรี    ประธาน 

 1.2 นางสาวมณีพร   บุญสุข    กรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวกิติยา    มารศรี    กรรมการ  

 ๑.๕ นายกรินทร    เกิดผล    กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาวสุพรรษา   เนาวะราช   กรรมการและเลขานุการ 

       
          ๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ก ากับ ดูแล แนะน า ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ 
ไหว้พระ นั่งสมาธิเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในช่วงท่ีมีการปฏิบัติกิจกรรมในทุกวันศุกร์  
และควบคุมดูแลนักเรียน ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจนกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

 ๒.๑นางสาวมณีพร  บุญสุข    ประธาน 
 ๒.๒ นายกรินทร  เกิดผล    กรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวกิติยา    มารศรี    กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวจันทิมา    นาคะ    กรรมการ 
 ๒.๕ นายบัญชา    ผ่ายภูเขียว   กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวกนกวรรณ    โกมล    กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวนริศรา      ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
 ๒.8 นางสาวกชมน    ผลสินธุ ์    กรรมการ 
 ๒.9 นายมงคล    ปิ่นงาม    กรรมการ 
 ๒.10 นางสาวพัชยา   เสียงเพราะ   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวสุพรรษา   เนาวะราช   กรรมการและเลขานุการ 
 

        3. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าทีจ่ัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเก้าอี้ที่นั่งส าหรับครู 
และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง ประกอบด้วย 

      3.๑ นายกรินทร      เกิดผล    ประธาน 
 3.๒ นายบัญชา        ผ่ายภูเขียว             กรรมการ 
 3.๓ นายมงคล        ปิ่นงาม    กรรมการและเลขานุการ  



 
        4. คณะกรรมการฝ่ายบริการ มีหน้าที่ คัดเลือกคุณครูในคณะท างานในการอบรมนักเรียนหลังเสร็จ
กิจกรรมสวดมนต์ และบันทึกภาพในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมประกอบด้วย 

 4.๑ นางสาวจิราวรรณ   แก้วกาง                       ประธาน  
 4.๒ นางสาวกชมน        ผลสินธุ ์    กรรมการและเลขานุการ    
     5. คณะกรรมการฝ่ายวัดประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผล/ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 5.๑ นางสาวสุพรรษา     เนาวะราช   ประธาน 

 5.๒ นางสาวแจ่มใส   พรหมแท่น   กรรมการและเลขานุการ  
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่างๆโดยเคร่งครัด 

 
 สั่ง ณ วันที่  ๘  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖2 
  
  
         
                  (นางสาวจารุชา   สมศรี) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรม สวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่เราควรน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ในการนี้ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) จึงได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ประจ าปี 2562 ขึ้น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
น ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับของโรงเรียนและมีความตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม   
2. วัตถุประสงค์     
   1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
   2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม 
   3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 

4.วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินโครงการ 
3) จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิโดยมีเป้าหมายเพื่อน าไปสู่
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
4) ครูจัดท าแผนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ในทุกเนื้อหาวิชาและตารางเรียนทุกภาคเรียนมีคาบสวด
มนต์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุพรรษา   
      นางสาวแจ่มใส   
          ครูทุกคน 

 

 



6) สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2562  สถานที่โรงเรียนคลองห้า 
 

6.งบประมาณ 
 6.1  งบประมาณ  จ านวน  - บาท 

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรม สวดมนต์ประจ าสัปดาห์                                -  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

  
7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 % 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  80% 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  80% 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ในระดับมากข้ึนไป  80% 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม 

3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
4. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  

 
 

                                                                   ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอกิจกรรม                                         
                                                                     ( นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ) 
                                              
 
                                                                ลงชือ่ …………………………..……..ผู้เห็นชอบกิจกรรม   

                                                                          ( นางมณีพร  บุญสุข ) 

                             
                                                      ลงชื่อ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                        ( นางสาวจารุชา  สมศรี )  
                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)  

             
       



 
  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 

 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ าปีการศึกษา  2562   
****************************** 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ   
ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ าปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    ชาย    หญิง 
2. สถานภาพ    นักเรียน   คร ู   
3. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
ความหมายของระดับค่าคะแนน ดังนี้  5 = มากที่สุด  4 =  มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด 

ความคิดเห็น 
ระดับค่าคะแนน 

5 4 3 2 1 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท าให้รู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้น      

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้      

3. ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา      

4. มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม      

5. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์      

 

4.  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป   
 .................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ าปีการศึกษา  2562   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 

****************************** 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 

 

ที ่

 

รายการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็น 

 

มาก
ที่สุด 

 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 

 

น้อย
ที่สุด 

1.   การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท าให้รู้จักหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น 

80.28 15.48 4.24 - - 

2.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

63.18 28.24 8.58 - - 

3.   ท่านปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

75.88 24.12 - - - 

4.   มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรมที่ดีงาม 

54.31 33.36 12.33 - - 

5.   ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์
ประจ าสัปดาห์ 58.66 32.00  6.66  2.66 

 
- 

ค่าเฉลี่ย 66.46 26.64 7.95 2.66 - 

 
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับ 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ท าให้รู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้น 
2. ท่านปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
3. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. นักเรียนทุกคนควรมีหนังสือสวดมนต์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรม  
2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ 

ภาพประกอบกิจกรรม 


