
  
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแนววถิีพุทธ 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. 
      ( / )  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      ( / )  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (   )  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      (   )  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม
ล ้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
- การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติไทยที่มีคนนับถือมากที่สุด การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก พุทธ
ศาสนาให้ถูกต้องนั น จ้าเป็นต้องได้รับการฝึกและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ)  
จึงได้จัด โครงการนี ขึ น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ 
ถูกต้องและน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์     

1)  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
2) เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันส้าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนชั นอนุบาล - ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ 
2.  นักเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 80 
3.  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ในระดับมากขึ นไปร้อยละ 80 

 

 
 



4. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 1) ประชุมชี้แจงและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
2) จดัตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกิจกรรม 
3) ด ำเนินกำรจัดโครงกำรโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้นักเรียน
มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
4) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประเมินโครงกำร 
5) สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช 

5. งบประมาณ 
รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 

กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 5,000 4,575 น้อยกว่างบประมาณท่ีก้าหนดไว้ 
 
6. ผลการด าเนินงาน 

 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ นไป ร้อยละ 100 

 
 

 

ที ่

 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ นักเรียนชั นอนุบาล - ชั นประถมศึกษาปีที่ 6     
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

√  ร้อยละ 100 

 
 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ √  ร้อยละ 97.66 

นักเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 80 

 
√ 

  
ร้อยละ 100 

นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมตามแนว
วิถีพุทธ ในระดับมากขึ นไปร้อยละ 80 

 
√ 

  
ร้อยละ 98 



 
6. ปัญหาอุปสรรค 
 นักเรียนชั นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ ต้องใช้เวลา
ในการฝึกปฎิบัติเพ่ือให้เกิดความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
7. แนวทางการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
 ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันในการฝึกวินัยให้นักเรียนทั งท่ีบ้านและที่โรงเรียน เพ่ือให้คุ้นชินและต้องใช้เวลาใน
การฝึกฝนอย่างสม่้าเสมอ และต้องก้าชับให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะอยู่เสมอ 
 

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

                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้อ้านวยการโรงเรียน 
                                                                        (นางสาวจารุชา สมศรี) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 

  แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม 

  ค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  กิจกรรม 
  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

  ภาพการด้าเนินงานตาม กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)  

ที่     พิเศษ/2562 วันที ่   20 พฤษภาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัติด้าเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 
 

  ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ได้รับมอบหมายให้ด้าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2562 ทั งนี เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีระบียบวินัยในตนเอง ประพฤติตนได้อย่างถูกต้องตามท้านองครอง
ธรรมและน้อมน้าหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั นข้าพเจ้าจึงเสนอขออนุมัติด้าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
    
                                       ลงชื่อ..................................................ผู้ขออนุมัติโครงการ 

นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช  
ครูคศ.1 

 
 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำร 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
                                                          ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 

นำงสำวจำรุชำ สมศรี 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองห้ำ (พฤกษชัฏฯ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      
 ค าสั่งโรงเรียนคลองห้า 
     ที่ …….. /๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
......................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนคลองห้า ได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนำผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง เพ่ือให้งานส้าเร็จบรรลุ
ตามเป้าหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานดังต่อไปนี  
 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 ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 
ควบคุมดูแลนักเรียนและร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจนกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ 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 มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ติดตั้งป้ายไวนิลบนเวที เตรียมเครื่องเสียง รวมทั้งเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อยทุกครั้งเม่ือ
เสร็จกิจกรรม  ประกอบด้วย 

       3.๑ นายกรินทร       เกิดผล    ประธาน 
 3.๒ นายบัญชา         ผ่ายภูเขียว   กรรมการ 
 3.๓ นายมงคล         ปิ่นงาม    กรรมการ 
 3.4 นายสุจินดา     ช่างหลอม   กรรมการ 



 3.5 นางสาวกนกวรรณ    ใจสวย    กรรมการ 
 3.6  นางสาวพัชยา   เสียงเพราะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

      4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและน้ าดื่มให้แก่วิทยากร ประกอบด้วย 
 4.๑ นางสาวแจ่มใส   พรหมแท่น                      ประธาน  
 4.2 นางสาวกนกวรรณ    โกมล    กรรมการ 
 4.3 นางสาวนริศรา   ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
 4.4 นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์    กรรมการและเลขานุการ    
  5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และเป็นพิธีกรด าเนิน
รายการ 
 5.1 นางสาวกิติยา    มารศรี    ประธาน  
 5.2 นายศุภชัย    ม่วงเขาแดง   กรรมการ 
 5.3 นางสาวกนกวรรณ    โกมล    กรรมการและเลขานุการ    
 
     6. คณะกรรมการฝ่ายวัดประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผล/ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
 6.๑ นางสาวสุพรรษา     เนาวะราช   ประธาน 

 6.๒ นางสาวแจ่มใส   พรหมแท่น   กรรมการและเลขานุการ  
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั งตามค้าสั่งนี ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
ต่างๆโดยเคร่งครัด 

 
 สั่ง ณ วันที่  10  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖2 
  
  
         
                  (นางสาวจารุชา   สมศรี) 
                         ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

ส่วนราชการ  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ ) 

ที ่   พิเศษ / 2563        วันที ่ 27 มีนาคม 2563 

เรื่อง    รายงานผลการด้าเนินงานและสรุปกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 
  

 ตามท่ี นางสาวสุพรรษา  เนาวะราชผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้ด้าเนินงานตามกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 
ประจ้าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
 บัดนี  นางสาวสุพรรษา  เนาวะราชได้ด้าเนินโครงการเสร็จสิ น ส้าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานและสรุปผลการด้าเนินโครงการ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
       

            ลงชื่อ 
               (นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช)                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ความเห็นผู้อ้านวยการโรงเรียน 

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

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

                                                 ลงชื่อ  …………………………………………… 
                                                                            (นางสาวจารุชา  สมศรี) 

                                                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
 
กิจกรรม  ตามแนววิถีพุทธ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2562 
สอดคล้องกับนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
************************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
    พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติไทยที่มีคนนับถือมากที่สุด การประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก พุทธศาสนา
ให้ถูกต้องนั น จ้าเป็นต้องได้รับการฝึกและได้รับความรู้ที่ถูกต้อง โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) จึงได้จัด โครงการ
นี ขึ น เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธและปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนาได้ ถูกต้องและน้า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างเหมาะสม  

2. วัตถุประสงค์     
1)  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
2) เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันส้าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

 
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชั นอนุบาล - ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ 
2.  นักเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป ร้อยละ 80นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ 
3. กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ในระดับมากขึ นไปร้อยละ 80 

 
 

4.วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 1) ประชุมชี้แจงและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
2) จดัตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกิจกรรม 
3) ด ำเนินกำรจัดโครงกำรโดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้นักเรียน
มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  
4) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประเมินโครงกำร 
5) สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช 

 



5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2562  สถานที่  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
 

6.งบประมาณ 
 6.1  งบประมาณ  จ้านวน  5,000  บาท 

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ   4,575 

  
7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 
ตัวชี วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนชั นอนุบาล - ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 100 % 
นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ 80% 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ นไป  80% 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ในระดับมากขึ นไป 80% 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติกิจกรรมในวันส้าคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง                                                            
3. นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ สามารถด้าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข  

 
   
                                                                   ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอกิจกรรม 

                                                                         ( นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ) 
                                                 
 

                                                                ลงชือ่ …………………………..……..ผู้เห็นชอบกิจกรรม   
                                                                          ( นางสาวมณีพร   บุญสุข ) 

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

                                                                            ( นางสาวจารุชา  สมศรี )  
                                                                        ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)  

             
           

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินความคิดเหน็ของนักเรียน 
ต่อการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

ปีการศึกษา  2562   
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)  

*************************************** 
ค้าชี แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องที่เหมาะสมตามความเป็นจริง  เพ่ือเป็นเป็นแนวทางในการ  พัฒนา
คุณภาพโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน 
      นักเรียน           คร ู    ผู้ปกครอง 
ตอนที่ 2 
  

ข้อที่ ประเด็นพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก
ขึ นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
    

2. นักเรียนปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงของ
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ 

 
    

3. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะและรักควำมสะอำด      
4. นักเรียนมีสมุดบันทึกควำมดีและบันทึกอย่ำงสม่ ำเสมอ      
5. นักเรียนใส่เสื้อสีขำวทุกวันพระ      
6. นักเรียนอำสำช่วยเหลือครูและบิดำมำรดำด้วยควำมเต็มใจ      
๗. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมตำมแนววิถีพุทธ      

 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน 
ต่อการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

ปีการศึกษา  2562   
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)  

…………………………………………………………… 
 

ที่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก
ขึ นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 87.00 9.00 4.00 - 

 
- 

2. นักเรียนปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงของ
ห้องเรียนและสถำนศึกษำ 95.00 3.00 2.00 - 

    
    - 

3. นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะและรักควำมสะอำด 92.00 5.00 3.00 -     - 
4. นักเรียนมีสมุดบันทึกควำมดีและบันทึกอย่ำงสม่ ำเสมอ 97.00 2.00 1.00 - - 
5. นักเรียนใส่เสื้อสีขำวทุกวันพระ 100 - - -     - 
6. นักเรียนอำสำช่วยเหลือครูและบิดำมำรดำด้วยควำมเต็มใจ 94.00  4.00   2.00    -     - 
๗. นักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมตำมแนววิถีพุทธ 96.00  2.00  2.00 -     - 
 ค่าเฉลี่ย 94.43 4.16 2.33 -     - 

ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับ 
1. นักเรียนใส่เสื้อสีขำวทุกวันพระ 
2. นักเรียนมีสมุดบันทึกควำมดีและบันทึกอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. นักเรียนปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อตกลงของห้องเรียนและสถำนศึกษำ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
                - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


