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แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
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 
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  

- การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของหลักสูตรแกนกลาง 
พ.ศ. 2551 ก้าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่เราควรน้ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ในการนี  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) จึงได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ธรรมะสอนหนู 
ประจ้าปี 2561 ขึ น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน้ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียนและการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้อย่างปกติสุข ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับของโรงเรียนและมีความตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
 
2. วัตถุประสงค์     
 กิจกรรมธรรมะสอนหนู มีวัตถุประสงค์ ดังนี  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
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3. เป้าหมาย 
โครงการธรรมะสอนหนู มีเป้าหมายการด้าเนินงาน ดังนี  
เชิงปริมาณ 

1.   นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสอนหนูในระดับมากขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 80 

 

 
4. วิธีการด าเนินงานวิธีด าเนนิงาน 
 กิจกรรมธรรมะสอนหนู มีวิธีการด้าเนินงานที่ปฎิบัติ ดังนี  
 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมชี แจงและก้าหนดแนวทางการพัฒนา 
2.เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
3.จัดซื อเครื่องถวายสังฆทาน 
4. พระคุณเจ้าขึ นเทศนา ณ ห้องประชุมโรงเรียน
คลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน      

 

 

 

  กรกฎาคม 2562 

 
 
 

นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช 

5. งบประมาณ 
รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 

-จัดซื อเครื่องถวายสังฆทานพร้อม
อาหาร 1 ชุด ประกอบด้วย ยา
รักษาโรค โอวัลติน ผ้าอาบน ้าฝน 
ธูป เทียน 

- ปัจจัยต่างๆ 

- ค่ายานพาหนะ 

 
 

5,000 

 
 

1,330  

 
 

น้อยกว่างบประมาณท่ีก้าหนดไว้ 
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6. ผลการด าเนินงาน 
 

 

ที ่
 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 
 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) 
ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
√ 

  
       ร้อยละ 100 

 
 
 
เชิงคุณภาพ 

 
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
√ 

  
 
ร้อยละ 100 

 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรมธรรมะสอนหนูในระดับ
มากขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 80 

 
√ 

  
      ร้อยละ 86.7 

 
 

 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ นไป เฉลี่ยร้อยละ 100 

7. ปัญหาอุปสรรค 
ปัญหาอุปสรรคในกิจกรรมธรรมะสอนหนู  มีดังนี  
             สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากนักเรียนมีจ้านวนมากและห้องประชุมเล็กท้าให้ไม่
สะดวกในการท้ากิจกรรมต่างๆ 

 
 
 



4 
 

8. แนวทางการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรมธรรมะสอนหนู  มีดังนี  

-ในครั งต่อไปในการจัดกิจกรรมต้องค้านึงถึงจ้านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 

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

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

หลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
  แบบขออนุมัติจัดกิจกรรม 

  ค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการ/รายชื่อคณะกรรมการด้าเนินงาน 

  กิจกรรม 

  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

  ภาพการด้าเนินงานตาม กิจกรรม 
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ส่วนราชการ  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ ) 

ที ่   พิเศษ / 2562         วันที่  26 มีนาคม 2562 

เรื่อง    รายงานผลการด้าเนินงานและสรุปโครงการธรรมะสอนหนู 

เรียน   ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 
  

 ตามท่ี นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ด้าเนินงานตามโครงการธรรมะสอนหนู
ประจ้าปีการศึกษา 2562 ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563  งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร จ้านวน 8,310 บาท บัดนี  นางสาวแจ่มใส  พรหมแท่น ได้ด้าเนินโครงการเสร็จสิ น ส้าเร็จลุล่วงบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานและสรุปผลการด้าเนินโครงการ รายละเอียดตามเอกสาร
ดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ลงชื่อ 

               (นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช) 

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ความเห็นผู้อ้านวยการโรงเรียน 

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

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

 

ลงชื่อ  …………………………………………… 

                                                    (นางสาวจารุชา  สมศรี) 

      ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) 

 
 

บันทึกข้อความ 
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     ค าสั่งโรงเรียนคลองห้า 
     ที่ …….. /๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู ปีการศึกษา ๒๕๖2 
......................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนคลองห้า ได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม และมีการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั ง
ยังสามารถน้ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียนและการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้อย่างปกติสุข   
 เพ่ือให้งานส้าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน
ดังต่อไปนี  
      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. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าทีก่ ากับ ดูแล แนะน า ควบคุมดูแลนักเรียนและร่วม
กิจกรรมกับนักเรียนจนกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ 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 และอุปกรณ์เครื่องเสียง ประกอบด้วย 
      3.๑ นายกรินทร       เกิดผล    ประธาน 
 3.๒ นายบัญชา         ผ่ายภูเขียว            กรรมการ 
 3.๓ นายมงคล         ปิ่นงาม    กรรมการและเลขานุการ  
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        4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ าดื่มและอาหารตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 4.๑  นางสาวแจ่มใส   พรหมแท่น   ประธาน  
 4.๒ นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์    กรรมการ 
 4.3 นางสาวนริศรา   ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
 4.4 นางสาวจิราวรรณ    แก้วกาง                       กรรมการ  
 4.5 นางสาวจันทร์มณี   อุทิศผล    กรรมการ 
 4.6 นางสาวสุพรรษา   เนาวะราช   กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
       5.1 นางสาวกชมน         ผลสินธุ ์    ประธาน 
 5.2 นางสาวจิราวรรณ    แก้วกาง    กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายวัดประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผล/ สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

 6.๑ นางสาวสุพรรษา     เนาวะราช   ประธาน 
 6.๒ นางสาวแจ่มใส   พรหมแท่น   กรรมการและเลขานุการ  
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั งตาม    ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบด้วยความเรียบร้อย วิริยะ 
อุตสาหะให้เกิดผลดีแก่ราชการสืบต่อไป 

 
 สั่ง ณ วันที่  ๘  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖2 
  
  
         
                  (นางสาวจารุชา   สมศรี) 
                         ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
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กิจกรรม ธรรมะสอนหนู 
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 ก้าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่เราควรน้ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ในการนี  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) จึงได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ้าสัปดาห์ประจ้าปี 2562 ขึ น 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
น้ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียนและการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้อย่างปกติสุข ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับของโรงเรียนและมีความตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม   
2. วัตถุประสงค์     
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  
3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

   1. นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสอนหนูในระดับมากขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 80 

4.วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั นตอนการด้าเนินงาน ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมชี แจงและก้าหนดแนวทางการพัฒนา 
2.เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
3.จัดซื อเครื่องถวายสังฆทาน 
4. พระคุณเจ้าขึ นเทศนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองห้า 
(พฤกษชัฎฯ) 
5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน      

 
   กรกฎาคม 2562 

 
 

นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช 

 
5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562  สถานที่โรงเรียนคลองห้า 
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6.งบประมาณ 
 6.1  งบประมาณ  จ้านวน  5,000 บาท 

6.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 

-จัดซื อเครื่องถวายสังฆทานพร้อม
อาหาร 1 ชุด ประกอบด้วย ยา
รักษาโรค โอวัลติน ผ้าอาบน ้าฝน 
ธูป เทียน 
- ปัจจัยต่างๆ 
- ค่ายานพาหนะ 

 
 

5,000 

 
 

1,330  

 
 

น้อยกว่างบประมาณท่ีก้าหนดไว้ 

7.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 

นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

100 % 

นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 80% 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสอนหนูในระดับมากขึ นไป คิดเป็น
ร้อยละ 80 

80% 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม 

3. นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
4. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ น  

 
 

                                                                   ลงชื่อ ..................................................ผู้เสนอกิจกรรม                                         
                                                                     ( นางสาวสุพรรษา  เนาวะราช ) 
                                              
 

                                                              ลงชื่อ …………………………..……..ผู้เหน็ชอบกิจกรรม   
                                                                          ( นางมณีพร  บุญสุข ) 

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

                                                                        ( นางสาวจารุชา  สมศรี )  
                                                                        ผู้อ้านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)  

          
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
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 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ าปี  2562   
****************************** 

แบบสอบถามนี จัดท้าขึ นเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ   
ในการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนูโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ้าปี2562 

ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    ชาย    หญิง 
2. สถานภาพ    นักเรียน   คร ู   

3. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนูโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ้าปี 2562 
ความหมายของระดับค่าคะแนน ดังนี   5 = มากที่สุด  4 =  มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 =  น้อยที่สุด 

ความคิดเห็น 
ระดับค่าคะแนน 

5 4 3 2 1 

1.การเข้าร่วมกิจกรรมนี ท้าให้รู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ น      

2.สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้      

3. ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค้าสอนของพระพุทธศาสนา      

4. มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม      

5. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสอนหนู      

 

4.  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั งต่อไป  
............................................................................................................................. ................................................ 
........................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ..............................................................................
................ ............................................................................................................................. .............................. 
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สรุปแบบสอบถามความคดิเห็นและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ) ประจ าปี  2562   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทมุธานีเขต 1 

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

ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมธรรมะสอนหนู 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 

ระดับความคิดเห็น 

 
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

1.   การเข้าร่วมกิจกรรมนี ท้าให้รู้จักหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามากขึ น 

80.28 15.48 4.24 - - 

2.  สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

63.18 28.24 8.58 - - 

3. 
 

  ท่านปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค้าสอนของ
พระพุทธศาสนา 

75.88 24.12 - - - 

4.   มีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรมที่ดีงาม 

54.31 33.36 12.33 - - 
 

5.   ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะ
สอนหนู 

86.7 13.3 - - - 

ค่าเฉลี่ย 72.07 22.9 8.38 - - 
 

ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับ 

1. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะสอนหนู 

2. การเข้าร่วมกิจกรรมนี ท้าให้รู้จักหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ น 

3. ท่านปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักค้าสอนของพระพุทธศาสนา 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้นิมนต์พระจากวัดอ่ืนๆมาเป็นวิทยากรบ้างจะได้รับความรู้ที่หลากหลายและแตกต่างมากขึ น 

2. อยากให้พระวิทยากรมีมากกว่า 1 รูป เนื่องจากนักเรียนมีจ้านวนมาก  
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ภาพกิจกรรมธรรมะสอนหนู 
ณ   โรงเรียนคลองห้า 


