
เอกสารหมายเลข : 025 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 05/09/54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

สรุปผลประเมนิการจัดกิจกรรม 
“การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มตัวอย่างครูและบคุลากร 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
*************************************************************************** 

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายประจําปี
การศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกรีฑาและได้มี
โอกาสจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคม ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 
สิงหาคม 2554 

ทั้งนี้คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผลได้ทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งครูและบุคลากรผ่าน
ระบบswis ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน โดยมีกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบ
ประเมินจํานวน 111 คน จากทั้งหมด 185 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ซึง่รายละเอียดมีดังนี้ 

 

1. สิ่งทีน่ักเรียนได้รับจากการเขา้ร่วมกิจกรรม (*** ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ***) 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

สิ่งทีน่ักเรียนได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

จํานวน 
(คําตอบ) 

ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

1. ทําให้นักเรียนมีความสามัคค ี  รักหมู่คณะ 
และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

100 13.76 90.09 

2. ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

99 13.62 89.19 

3. ทําให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  อารมณแ์ละสังคม 

98 13.48 88.29 

4. ทําให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกําลังกาย มี
น้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้
กีฬาเป็นสื่อ 

100 13.76 90.09 

5. ทําให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง
และห่างไกลสิ่งเสพติด 

96 13.20 86.49 

6. ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขนั
กีฬา 

98 13.48 88.29 

7. ทําให้นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือถนัด
และกล้าแสดงออก 

98 13.48 88.29 
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สิ่งทีน่ักเรียนได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

จํานวน 
(คําตอบ) 

ร้อยละของ
คําตอบ 

ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่าง 

8. อ่ืน ๆ  38 5.23 34.23 
รวม 727 100.00  
 
จากตาราง 1 สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรคิดว่านักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

มากที่สุด คือ ทําให้นักเรียนมีความสามัคคี   รักหมู่คณะ และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จํานวน 100 
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.76 หรือร้อยละ 90.09 ของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา ได้แก่ ทําให้นักเรียนมี
นิสัยรักการออกกําลังกาย มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ จํานวน 100 คําตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 13.76 หรือร้อยละ 90.09 ของกลุ่มตัวอย่าง ,ทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์แข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จํานวน 99 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.62 หรือร้อยละ 
89.19 ของกลุ่มตัวอย่าง, ทําให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม จํานวน 
98 คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.48 หรือร้อยละ 88.29 ของกลุ่มตัวอย่าง ,ทําให้นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การแข่งขันกีฬา  จํานวน 98  คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.48 หรือร้อยละ 88.29 ของกลุ่มตัวอย่าง, ทําให้
นักเรียนได้เล่นกีฬาที่ตนเองชอบหรือถนัดและกล้าแสดงออก จํานวน 98  คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.48 
หรือร้อยละ 88.29 ของกลุ่มตัวอย่าง,ทําให้นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้องและห่างไกลสิ่งเสพติด 
จํานวน 96  คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 13.20 หรือร้อยละ 86.49 ของกลุ่มตัวอย่าง และอื่น ๆ จํานวน 38
คําตอบ คิดเป็นร้อยละ 5.23 หรือร้อยละ 34.23 ของกลุ่มตัวอย่างตามลําดับ 
 
2. ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 

 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    คะแนน 
        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    คะแนน 
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    คะแนน 
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1    คะแนน 
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนน

ห่างกัน 0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดที่เป็นไป
ได้ คือ 1 หารด้วยจํานวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

Montfort College Primary Section: www.mcp.ac.th 



เอกสารหมายเลข : 025 หน้า: 3  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 05/09/54 

 

ชื่อเอกสาร: สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2554” กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากร 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตาราง 2 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

รายการ Mean 
Std. 

Deviation การแปลความ ร้อยละ 

1.ความเหมาะสมของวันและเวลา 3.73 0.94 มาก 74.60 
2. ความเหมาะสมของสถานที่สําหรับการแข่งขัน 4.13 0.94 มาก 82.60 
3. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการการ
แข่งขัน 3.51 0.9 มาก 70.20 
4. ความเหมาะสมของระบบเสียงและการบันทึกภาพ 3.72 0.86 มาก 74.40 
5. ความเหมาะสมของการดูแลรักษาพยาบาล 3.75 0.84 มาก 75.00 
6. ความเหมาะสมของการดูแลความเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภัย 3.65 0.94 มาก 73.00 
7. ความเหมาะสมของพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน 3.69 0.77 มาก 73.80 
8. ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนการแข่งขันกรีฑา 3.58 0.85 มาก 71.60 
9. ความเหมาะสมของการรับรายงานตัวนักกีฬา 3.44 0.92 มาก 68.80 
10. ความเหมาะสมของประเภทกรีฑา 3.76 0.88 มาก 75.20 
11. ความเหมาะสมของการปล่อยตัวนักกรีฑา 3.75 0.79 มาก 75.00 
12. ความเหมาะสมของฝ่ายเส้นชัย 3.71 0.94 มาก 74.20 
13. ความเหมาะสมของการบันทึกสถิติของการแข่งขัน 3.58 0.9 มาก 71.60 
14. ความเหมาะสมของการประกวดกองเชียร์และเชียร์
ลีดเดอร์ 3.68 0.83 มาก 73.60 
15. ความเหมาะสมของขบวนพาเหรด 4.01 0.77 มาก 80.20 
16. ความเหมาะสมของของรางวัล 3.46 1.13 มาก 69.20 

ภาพรวม 3.70 0.89 มาก 74.00 
จากตารางที่ 2 ในภาพกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกรีฑาสีใน

ด้านต่างๆในระดับมาก ( x =  3.70 / 74.00 %)  โดยทุกรายการมีความพึงพอใจในระดับมาก
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เรียงลําดับจากมากไปน้อยคือ ความเหมาะสมของสถานที่สาํหรบัการแข่งขัน ( x =  4.13 / 82.60 %) 
, ความเหมาะสมของขบวนพาเหรด ( x =  4.01 / 80.20 %) , ความเหมาะสมของประเภทกรีฑา ( x = 
3.76 / 75.20%),  ความเหมาะสมของการดูแลรักษาพยาบาล ( x =3.75/ 75.00%) , ความเหมาะสมของ
การปล่อยตัวนักกรีฑา ( x =3.75 / 75.00%), ความเหมาะสมของวันและเวลา ( x = 3.73 / 74.60%),  
ความเหมาะสมของระบบเสียงและการบันทึกภาพ ( x =   3.72 / 74.40%),  ความเหมาะสมของฝ่ายเสน้
ชัย ( x = 3.71/ 74.20%),  ความเหมาะสมของพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน ( x =3.69/ 73.80%) , ความ
เหมาะสมของการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ( x =3.68 / 73.60%), ความเหมาะสมของการดูแล
ความเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย ( x = 3.65/ 73.00%),  ความเหมาะสมของลําดับขั้นตอนการ
แข่งขันกรีฑา ( x =   3.58 / 71.60%),   ความเหมาะสมของการบันทึกสถิติของการแข่งขัน ( x = 3.58/ 
71.60%)  ,  ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์รายการการแข่งขัน ( x = 3.51/ 70.20 %)  ,  ความ
เหมาะสมของของรางวัล ( x = 3.46/ 69.20 %)    และความเหมาะสมของการรับรายงานตัวนักกีฬา 
( x = 3.44/ 68.80%)  ตามลําดับ 
 
3. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ในระดบัใด 

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย คณะผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 

 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    คะแนน 
        -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    คะแนน 
        -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    คะแนน 
        -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1    คะแนน 
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนน

ห่างกัน 0.80 ซึ่งได้จากการนําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดที่เป็นไป
ได้ คือ 1 หารด้วยจํานวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

ตารางที่ 3 ความถี่และร้อยละและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรต่อการจัดกิจกรรม 
 

ระดับความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
1.น้อยที่สุด  3 2.70 
2.น้อย    3 2.70 
3. ปานกลาง 29 26.13 
4.มาก          62 55.86 
5.มากที่สุด 13 11.71 

รวม 111 100.00 
ค่าเฉลี่ย 3.72/ 74.40% มาก 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
 
จากตารางที่ 3 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรมนี้ ในระดับมาก ( x = 3.72/ 74.40 %) 
 
4. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างครูและบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกรีฑาสภีายใน 
ปีการศึกษา 2554” 
- ควรมีกรอบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
- ควรเพิ่มสีให้เทา่จํานวนห้องนักเรียน และควรมีการประสานงานที่ดีกว่านี้ แก้ปัญหาแต่เนิ่นๆ  
- ผู้ปกครองควรให้เกียรติครูผู้ดูแลนักเรียน ไมค่วรแยกนักเรยีนออกไปจากกิจกรรมและควรเคารพ

กฎกติกามารยาทในการแข่งขันกีฬา 
- ประเภทกรีฑาของนักเรียนหญิงควรลดลงเนื่องจากนักเรียนหญิงมีน้อยเกินไป 
- ควรกําหนดบทบาทของผู้ปกครองให้ชัดเจน ไม่ควรใหม้าก้าวก่ายมากอย่างนี้ ทําให้เกิดการ

แข่งขันระหว่างผู้ปกครองของแต่ละสี 
- ควรมีระยะเวลาในการจัดเพิ่มขึ้น จัดในโรงเรยีน 
- จัดในโรงเรียน ประหยัด เน้นนักเรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด และตามศักยภาพของเด็ก 
- ให้มีการฝึกซ้อมวิธีเล่น และขัน้ตอนการเล่นสําหรับนักเรียนป. 1-3 และควรลดประเภท 4*400 

เพราะมันหนักไป และนักเรยีนไม่ได้ซ้อม 
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- สถานที่จัดมีความเหมาะสม แต่มีผู้ปกครองจํานวนมากที่ขออนุญาตนํานักเรียนกลับก่อนพิธีปิด 
ในปีต่อไปควรให้ความร่วมมือมากกว่านี้ 

- ฝ่ายจัดการแขง่ขันควรเน้นประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนรว่มกิจกรรม ควรมีการ
แข่งขันของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ้วน เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และให้กําลังใจเด็ก
นักเรียน 

- มีปัญหาในเรื่องของการที่ผู้ปกครองรับบุตรหลานกลับก่อนเวลา และ ความผิดพลาดในเรื่องของ
เหรียญรางวัล 

- จัดกรีฑาและกฬีารวมกันในครั้งเดียว หรือ มีเฉพาะกีฬา กรีฑาไม่ต้องมีแล้ว 
- 1.ควรจัดการเรื่องเหรียญรางวัลให้เรียบร้อยก่อนมอบ ไม่ควรนํากลับไปกลับมาเพราะจะทําให้เกิด

ความวุ่นวายและเสียเวลาโดยใช่เหตุ 2.ควรมีเต๊นที่จะรองรับนักกีฬาระหว่างรอแข่งไม่ควรนํา
นักเรียนไปตากแดดรอกลางสนามเป็นเวลานานเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน 

- ผู้ปกครองจะลงมาอยู่ที่ขอบสนามตรงเส้นชัยและบริเวณทีน่ักเรียนรอรับเหรียญและนั่งในเต้นท์
ทําให้ไม่สะดวกในการทาํงาน และกรณีที่อนุญาติให้นักเรยีนกลับก่อนเวลาควรจะอนูญาตเป็น
กรณีไปเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมกิจกรรม 

- 1.ไม่ควรใหผู้้ปกครองลงไปที่สนาม โดยเฉพาะบริเวณที่จัดเหรียญรางวัล เนื่องจากไปแย่งที่สําหรับ
นักกรีฑานั่งพักรอรับเหรียญ 2. นักศึกษาวิทยาลัยพละฯ ควรมีความสุภาพ กับครูผู้ไปสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวการบันทึกผลการแข่งขันให้มากกว่านี้ 3. ผู้ที่มีอํานาจในการเซ็นชื่ออนุญาตให้
ผู้ปกครองนํานักเรียนออกนอกบริเวณสนามกีฬา ควรอยู่ที่บริเวณทางออก เพื่อไม่ต้องตามหาและ
เกิดความวุ่นวาย 4. ควรแจ้งลว่งหน้า 2-3 วัน ให้ประธานสี ครูทกุท่าน ตัวแทนผู้ปกครอง ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาเรื่องความผิดพลาดของเหรียญรางวัล และต้องคืนให้กับโรงเรียน  

- ควรจัดระบบการแข่งขันให้เป็นระบบมากกว่านี้ และควรมกีารเตรียมงานให้พร้อม 
- น่าจะเพิ่มชนิดกีฬาให้หลากหลายกว่านี้  
- การนัดหมายเวลา ควรกระชับหรือตรงเวลากว่านี้ เช่น ช่วงเวลาที่เข้าแถวรอประธาน นานเกินไป 

(ประมาณ ช่ัวโมงครึ่ง) 
- วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม เหมาะสม 
- ประเภทของกีฬาสําหรับนร.หญิง ป.3ไม่จําเป็นต้องจัดแข่งทุกประเทภ เพราะนร. มีน้อย เป็น

เชียร์ลีดเดอร์ เป็นทั้งนักกีฬาประเภทลาน และประเทภลู ่ 
- ช่วงฤดูกาลท่ีจัดกิจกรรมเป็นช่วงหน้าฝนถ้าปรับมาจัดในช่วงหน้าหนาวจะทําให้ไม่ร้อนจัดและไม่

เจอฝน 2. ผู้ปกครองเข้ามาก้าวก่ายมากเกิน ไม่เคารพคร ูไม่เห็นความสาํคัญของครูและการจัด
กิจกรรม 3. ครูที่มีความรับผดิชอบและได้รับมอบหมายหน้าที่ก็จะทํางานหนักมากส่วนครูบางคน
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กินแรง ไม่สนใจกิจกรรม ไม่รว่มกิจกรรม หนีออกนอกสนามกีฬา จนผู้ปกครองมาฟ้อง ครั้งต่อไป
คงต้องจัดหน้าที่ให้กับครูกลุ่มนั้น 

- อาหาร 
- ด้านอาคารสถานที่ขอบสนามลู่ว่ิงควรจะมีเต้นสําหรับนักเรียนรอการทําการแข่งขันด้วยมิฉะนั้น

เวลาการแข่งขันก็เลื่อนไปเรื่อยๆ 
- 1.การจัดแบ่งสีโดยเฉพาะสีแสดควรจัดแบ่งให้ชัดเจนและอยู่ห่างกันในช่วงแข่งเพราะทําให้

นักเรียนที่เป็นเด็กเล็กสับสนในการส่งไม้ 2. เรื่องการรับนักเรียนกลับก่อนเลิกกิจกรรมควร
กําหนดเวลาเหมือนกับการมาโรงเรียนคือต้องหลัง15.45 น.เพราะครูจะได้ไม่ต้องคอยตอบคําถาม
และผู้ปกครองก็ทราบ 

- ควรตัดรายการวิ่งออกบ้างเพราะมีรายการวิ่งมากเกินไป ตัดการว่ิงผลัด 4x200 , 4x 400 ของ
ช้ันป. 4-6 ออก 

- ควรมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้มากกว่านี้ 
- ระบบการดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรมบนอัฒจรรย์ต้องให้ครูเข้มงวดมากกว่านี้ ครูบางส่วนไม่ทํา

หน้าที่ปล่อยใหผู้้ปกครองูแล ไม่ควรอนุญาตให้ผู้ปกครองนาํเด็กกลับก่อน ควรแจ้งเด็กในเรื่องการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการเรียนต้องเก็บคะแนนวิชาต่างๆอะไรบ้าง 
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