
สรปุผลการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและวันคารวะผูปกครอง 

โรงเรียนบานคายวิทยา  ปการศึกษา  2562 
 
 
 

 

1.   เชิงปริมาณ   
   1)  นักเรียนจํานวน  496  คน จากนักเรยีนทั้งหมด 514 คน คิดเปนรอยละ 96.49  ไดแสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวทีตอผูปกครองและผูมีพระคุณ   
   2)  นักเรียนจํานวน  496  คน จากนักเรยีนทั้งหมด 514 คน คิดเปนรอยละ 96.49   ไดแสดงออก รวม
แสดงผลงาน และแขงขันทักษะดานตางๆ ตามความสามารถของตน  
   3)  นักเรียน  ผูปกครอง  และผูสนใจ เขารวมงาน จํานวน  1,046  คน 
   4)  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และพื้นที่ใกลเคียง  สงนักเรียนเขารวมกิจกรรม  จํานวน  11  โรงเรียน    
 
2.   เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมคีวามสัมพันธอันดีตอกัน เนื่องจาก มีหนวยงานเทศบาลตําบล 
บานคายหมื่นแผว  โรงเรยีนผูสูงอายุตําบลบานคาย เขารวมแสดงผลงาน  มีผูปกครองเขารวมกิจกรรมคารวะ
ผูปกครอง และเขารวมการแขงขันสมตําลีลาครบทุกหองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประธานดําเนินงาน นายสุวนิชย  ณิชยคําหาญ ผอ.โรงเรียนบานคายวิทยา กลาวรายงานตอประธานในพิธี 

 

ประธานในพิธี นายสิงหศักดิ์  แกงคาํ รอง ผอ.สพม. 30  มอบเกียรติบัตรแกโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 



 

แขกผูมีเกียรติรวมพิธีมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา 

 

คณะกรรมการนักเรียนรบัลงทะเบียนผูปกครองที่เขารวมกิจกรรม 



 

พิธีคารวะผูปกครอง 

 

เยี่ยมชมรานคาของนักเรียน 



 

นิทรรศการทางวิชาการ 

 

นิทรรศการทางวิชาการ 



 

กิจกรรมประกวดรองเพลงไทยลูกทุง 

 

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดรองเพลงไทยลูกทุง 



 

กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว 

 

กิจกรรมการแขงขันคิดเลขเร็ว 



 

กิจกรรมการแขงขันคดัลายมือ 

 

กิจกรรมการแขงขันครอสเวิรด 



 

เทศบาลตําบลบานคายหมื่นแผว รวมแสดงผลงาน/นทิรรศการ 

 

โรงเรียนผูสูงอายุเขารวมแสดงผลงาน/นิทรรศการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการแขงขันกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ  งานนิทรรศการทางวิชาการและวันคารวะผูปกครอง โรงเรยีนบานคายวิทยา 

ครั้งท่ี 38  ปการศึกษา  2562 

ระหวางวันที่  13-14  กุมภาพันธ  2563 

 

ที่ ชื่อกิจกรรม ระดับ
ชั้น 

รางวัล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 การแขงขันเคร่ืองรอน 
ประเภท รอนนานยิง
ยาง 

ป.4-6   ไมมีทีม 
เขารวม
แขงขัน 

2 การแขงขันเคร่ืองรอน 
ประเภท รอนนาน
ปลอยดวยมือ 

ป.4-6   ไมมีทีม 
เขารวม
แขงขัน 

3 การใชโปรแกรม
นําเสนอ 

ป.4-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ)    บานหนองดินดํา  

   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)   วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) โนนสําราญวิทยา  
4 การสราง Webpage 

ประเภท Text Editor 
ม.1-3 เหรียญทอง  ฉิมพลีวิทยา  

5 การแขงขันคิดเลขเร็ว ป.1-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) ฉิมพลีวิทยา  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1)  ฉิมพลีวิทยา  
   เหรยีญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 2)  โนนสําราญวิทยา  
   เหรยีญเงิน บานโนนจาน   
   เหรยีญเงิน บานคายหางเรียง  
   เหรยีญทองแดง บานคายหางเรียง  
   เหรยีญทองแดง วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรยีญทองแดง วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรยีญทองแดง บานกุดละลม  
   เหรยีญทองแดง บานกุดละลม  
   เหรยีญทองแดง บานกุดละลม  
6 การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.1-3 เหรียญทอง(ชนะเลิศ) ฉิมพลีวิทยา  
   เหรยีญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 1) บานคายวิทยา  
   เหรยีญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับ 2) บานโนนจาน  

 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ชื่อกิจกรรม ระดับ
ชั้น 

รางวัล โรงเรียน หมายเหตุ 

7 ซูโดกุ ป.1-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) บานคายหางเรียง  
   เหรยีญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 2) บานคายหางเรียง  
   เหรยีญเงิน โนนสําราญวิทยา  
   เหรยีญเงิน บานโนนจาน  
   เหรยีญทองแดง ฉิมพลีวิทยา  
   เหรยีญทองแดง บานหนองดนิดํา  
   เหรยีญทองแดง ฉิมพลีวิทยา  
8 ซูโดกุ ม.1-3 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) บานคายวิทยา  
   เหรยีญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 1) บานโนนจาน  
   เหรยีญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับ 2) ฉิมพลีวิทยา  
9 การแขงขันคดัลายมือ ป.1-3 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) ชุมพลสวรรควิทยา  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) บานหนองดนิดํา  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) บานโนนจาน  
   เหรยีญทอง ฉิมพลีวิทยา  
   เหรยีญทอง วังกานเหลืองดรุณกิจ  

10 การแขงขันคัดลายมือ ป.4-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) บานโนนจาน  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) ชุมพลสวรรควิทยา  
   เหรยีญทอง ฉิมพลีวิทยา  
   เหรยีญทอง บานหนองดินดํา  
   เหรยีญทอง บานคายหางเรียง  
   เหรยีญทอง โนนสําราญวิทยา  

11 การแขงขันคัดลายมือ ม.1-3 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) ฉิมพลีวิทยา  
   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) โนนสําราญวิทยา  
   เหรยีญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) บานโนนจาน  
   เหรยีญทอง ชุมพลสวรรควิทยา  

12 การแขงขัน  ม.1-3 เหรียญทอง บานคายวิทยา  
 Crossword Game  เหรียญทอง บานโนนจาน  

13 การแขงขันระดิษฐ ป.4-6   ไมมีทีม 
 ดอกไมใบตอง    เขารวม 
     แขงขัน 

 
 
 
 



 
 
 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ระดับ
ชั้น 

รางวัล โรงเรียน หมายเหตุ 

14 การแขงขัน ป.4-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) บานโนนจาน  
 อัจฉรยิภาพทาง  เหรียญเงนิ (รองชนะเลิศอันดับ 1) บานโนนจาน  
 วิชาการ  เหรียญเงิน (รองชนะเลิศอันดับ 2) วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรียญเงิน  โคงน้ําตับวิทยาคาร  
   เหรียญเงิน โนนสําราญวิทยา  
   เหรียญเงิน โนนสําราญวิทยา  
   เหรียญทองแดง ชุมพลสวรรควิทยา  
   เหรียญทองแดง ฉิมพลีวิทยา  
   เหรียญทองแดง วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรียญทองแดง ฉิมพลีวิทยา  
   เหรียญทองแดง โคงน้ําตับวิทยาคาร  
   เหรียญทองแดง   

15 การแขงขัน ม.1-3 เหรียญทองแดง (ชนะเลิศ) โนนสําราญวิทยา  
 อัจฉรยิภาพทาง  เหรียญทองแดง (รองชนะเลิศ อ.1) ฉิมพลีวิทยา  
 วิชาการ  เหรียญทองแดง (รองชนะเลิศ อ.2) บานโนนจาน  
   เหรียญทองแดง ชุมพลสวรรควิทยา  
   เหรียญทองแดง บานโนนจาน  
   เหรียญทองแดง โนนสําราญวิทยา  

16 การประกวด ป.1-3 เหรียญทอง  ฉิมพลีวิทยา    95 
 มารยาทไทย     
      

17 การประกวด ป.4-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) ฉิมพลีวิทยา  
 มารยาทไทย  เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) ชุมพลสวรรควิทยา  
   เหรียญทอง โนนสําราญวิทยา  
   เหรียญทอง บานโนนจาน  
   เหรียญทอง บานหนองดินดํา  

18 การประกวด ม.1-3 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) ฉิมพลีวิทยา  
 มารยาทไทย  เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) โนนสําราญวิทยา  
   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) ลุมลําชีนิรมิตวิทยา  
   เหรียญทอง บานคายวิทยา  

 
 
 



 

ท่ี ชื่อกิจกรรม ระดับ
ชั้น 

รางวัล โรงเรียน หมาย
เหตุ 

19 การแขงขัน ป.4-6 เหรียญทอง  วังกานเหลืองดรุณกิจ  
 Spelling Bee  เหรียญทอง  บานหนองดินดํา  
   เหรียญเงิน  กันกงบานลี่สามัคคี  
   เหรียญเงิน ฉิมพลีวิทยา  
   เหรียญทองแดง โคงน้ําตับวิทยาคาร  

20 การแขงขัน ม.1-3 เหรียญทองแดง บานคายวิทยา  
 Spelling Bee  เหรียญทองแดง ฉิมพลีวิทยา  

21 การแขงขัน ป.1-6 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) บานหนองดินดํา  
 รองเพลงไทยลูกทุง     
   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) บานหนองดินดํา  
      
   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) บานโนนจาน  
   เหรียญเงิน  วังกานเหลืองดรุณกิจ  
   เหรียญเงิน   

22 การแขงขัน ม.1-3 เหรียญทอง (ชนะเลิศ) โคงน้ําตับวิทยาคาร  
 รองเพลงไทยลูกทุง  เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) โคงน้ําตับวิทยาคาร  
   เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) บานโนนจาน  
   เหรียญเงิน ลุมลําชีนิรมิตวิทยา  
   เหรียญเงิน  โนนสําราญวิทยา  
   เหรียญเงิน ลุมลําชีนิรมิตวิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี ชื่อกิจกรรม ระดับชั้น รางวัล ชื่อ-สกุลผูเขาแขงขัน หมายเหตุ 
23 การแขงขัน สาย ม.5 ชนะเลิศ นางสกุล  คบหมู  
 สมตําลีลา   นายศักดิ์สิทธ์ิ  หวายสันเทียะ  
    นายเอกภพ  ชาญณรงค  
      
      
      
  สาย ม.4 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางเพลิน  ขันตี  
    น.ส.นารินทร  หมื่นบุญมี  
    น.ส.วรรณภา  วังชัย  
      
  สาย ม.6 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางเกสร  ชิดสันเทียะ  
    นางสํารวย  มะเลิศ  
    นางนิตยา  ลาภคํานนท  
      
  สาย ม.1 รองชนะเลิศอันดับ 3 น.ส.อรุณรัตน  เกยสันเทียะ  
    น.ส.พัชรี  ลาแกว  
    นางดวงใจ  จิตรกลาง  
      
      
      
  สาย ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 4 นางยุพิน  สุวะโจ  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามแสดงความคดิเห็นตอการจัดงาน 
นิทรรศการทางวิชาการและวันคารวะผูปกครอง ปการศึกษา  2562 

ระหวางวันท่ี 13 - 14  กุมภาพันธ  2563 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึกของทาน คําตอบของทาน จะไมมีการพิจารณาวาถูก
หรอืผิด  
            คําตอบที่ดีที่สุดคือ คําตอบที่ตรงกับความรูสึก และความคิดเห็นตามสภาพความเปนจริง คําตอบของ
ทาน 
   จะไมมีผลกระทบกระเทือนตอทานแตอยางใด กลับจะเปนประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนบานคายวิทยา 
เพื่อการพัฒนาและปรบัปรุงแกไขใหดีข้ึนในปการศึกษาตอไป 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบคําถาม 
 ตอบแบบสอบถามในวันท่ี    13  กุมภาพันธ   14  กุมภาพันธ 
เพศ   ชาย          หญิง 
   ครู -บุคลากร โรงเรียนบานคายวิทยา  คร-ูบุคลากรที่สงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ 
  นักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา   นักเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ 
   ผูมีเกียรติที่เขารวมพิธี    ผูปกครองนักเรียน 
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแสดงความคดิเห็น ใหทําเครื่องหมาย ลงในชองตามนํ้าหนักความรูสึกของทาน 
 
       

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. พิธีการและขั้นตอนในการจัดงาน      
2. การประชาสัมพันธงานท้ังในและนอกโรงเรียน      
3. การอํานวยความสะดวกและการตอนรบั      
4. การจัดนิทรรศการของหมวดวิชาตาง ๆ      
5. การจัดการแขงขัน และการตัดสินผล      
6. การจัดสงเอกสารและประสานงาน      
7. การจัดระบบจราจร      
8. ระบบเสียงในหอประชุม      

 
9.  ในการจัดงานครั้งน้ี ทานมีความรูสึกพึงพอใจ และประทับใจในเร่ืองใดบาง? 
 9.1 ........................................................................................................................................... 
 9.2 ........................................................................................................................................... 
 9.3 ........................................................................................................................................... 
10. จากการดําเนินงานครั้งนี้ ทานเห็นวา ควรมีการปรับปรุงแกไขในเร่ืองใดบาง? 
 10.1 ........................................................................................................................................... 
 10.2 ........................................................................................................................................... 
 10.3 ............................................................................................................................................ 
 

ระดบัความรูสึกรายการประเมิน ระดับความรูสึก 



แบบสรุปความคิดเห็นตอการจัดงาน 
นิทรรศการทางวิชาการและวันผูปกครอง ปการศกึษา  2562 

ระหวางวันท่ี 13 - 14  กุมภาพันธ  2563 
การแปรผลแบบสอบถาม 

     กลุมตัวอยางจาก  นักเรียนโรงเรียนบานคายวิทยา และนักเรียนท่ีเขารวมแขงขันทักษะ จํานวน 40  คน 
 

       

 ด ี พอใช ควร
ปรับปรุง 

ไมแสดง
ความคิดเห็น 

  

1. พิธีการและขั้นตอนในการจัดงาน 30 5 5 0 2.63 0.70 
2. การประชาสัมพันธงานท้ังในและนอกโรงเรียน 15 16 9 0 2.15 0.77 
3. การอํานวยความสะดวกและการตอนรบั 10 20 8 2 2.05 0.70 
4. การจัดนิทรรศการของหองเรียน/หนวยงาน 13 15 9 3 2.11 0.77 
5. การจัดการแขงขัน และการตัดสินผล 21 12 7 0 2.35 0.77 
6. การจัดสงเอกสารและประสานงาน 12 16 7 5 2.14 0.73 
7. การจัดระบบจราจร 16 19 5 0 2.28 0.68 
8. ระบบเสียงในหอประชุม 22 9 9 0 2.33 0.83 

9.  ในการจัดงานครั้งน้ี ทานมีความรูสึกพึงพอใจ และประทับใจในเร่ืองใดบาง? 
 9.1  การแสดงของนักเรยีน   9.5  การแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 9.2  ความรูสึกที่นักเรยีนมีตอผูปกครอง  9.6  การจัดนิทรรศการของนักเรียนแตละหอง 
 9.3  การอานเทิดทูนพระคุณผูปกครอง  9.7  มีผูเขาชมมาก 
 9.4  พิธีเปด      
10. จากการดําเนินงานครั้งนี้ ทานเห็นวา ควรมีการปรับปรุงแกไขในเร่ืองใดบาง? 
 10.1  การจัดระเบียบวินัย ควรใหมีมากกวานี้ 10.7  ไมควรปลอยใหนักเรียนออกนอกบริเวณ             
                                                                                 โรงเรียน 
 10.2  การอํานวยความสะดวกในงานนิทรรศการ 10.8  การประชาสัมพันธควรมากกวานี้ 
 10.3  ใหนักเรียนแตละระดับ ไดแสดงผลงาน 10.9  ควรมีการแสดงมากกวานี้ 
 10.4  การทิ้งขยะ การรับประทานอาหาร  10.10 ควรมีเกมใหมาก 
 10.5  ควรใหมีการจัดนิทรรศการมากกวานี้  10.11 ระบบเสียงในหอประชุมไมชัดเจนพอ 
 10.6  ควรปรับปรุงสถานที่จัดงานใหดีกวานี้  10.12 สถานท่ีจัดงานนอยเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรูสึก
รายการประเมิน 

ระดบัความรูสึก 
S.D. 



แบบสรุปความคิดเห็นตอการจัดงาน 
นิทรรศการทางวิชาการและวันผูปกครอง ปการศกึษา  2562 

ระหวางวันท่ี 13 - 14  กุมภาพันธ  2563 
การแปรผลแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางจาก    ผูปกครองนักเรียน และผูมีเกียรติที่เขารวมพิธี  จํานวน  32  คน 
 

       

 ด ี พอใช ควร
ปรับปรุง 

ไมแสดง 
ความคิดเห็น 

  

1. พิธีการและขั้นตอนในการจัดงาน 24 8 0 0 2.75 0.44 
2. การประชาสัมพันธงานท้ังในและนอกโรงเรียน 16 14 2 0 2.44 0.62 
3. การอํานวยความสะดวกและการตอนรบั 26 6 0 0 2.81 0.40 
4. การจัดนิทรรศการของหองเรียน/หนวยงาน 20 10 2 0 2.56 0.62 
5. การจัดการแขงขัน และการตัดสินผล 16 12 0 4 2.57 0.50 
6. การจัดสงเอกสารและประสานงาน 16 14 0 2 2.53 0.51 
7. การจัดระบบจราจร 26 4 2 0 2.75 0.57 
8. ระบบเสียงในหอประชุม 16 14 2 0 2.44 0.62 

9.  ในการจัดงานครั้งน้ี ทานมีความรูสึกพึงพอใจ และประทับใจในเร่ืองใดบาง? 
 9.1  การแสดงของนักเรยีน  9.5  ระบบเสียงในหอประชุมดี 
 9.2  บทกลอนเปนคติสอนใจเด็ก  9.6  การวางแผนการจัดงานดี ระยะเวลาในการจัดงาน
เหมาะสม 
 9.3  การเขารวมงานของผูปกครอง  9.7  การเชิญแขกสมดุล  
 9.4  การตอนรับเปนกันเอง อบอุน     
10. จากการดําเนินงานครั้งนี้ ทานเห็นวา ควรมีการปรับปรุงแกไขในเร่ืองใดบาง? 
 10.1  เวลาควรกระชับกวานี้   
 10.2  ท่ีนั่งของผูปกครอง ควรหันหนาเขาหาเวที   
 10.3  การจัดนิทรรศการ  
 10.4  แขกท่ีรับเกียรติบัตร ควรเตรียมตัวใหพรอม เพ่ือจะไดไมเสียเวลา 
 10.5  ทางเขา - ออก และสถานที่จอดรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรูสึก
X รายการประเมิน 

ระดับความรูสึก S.D. 



แบบสรุปความคิดเห็นตอการจัดงาน 
นิทรรศการทางวิชาการและวันผูปกครอง ปการศกึษา  2562 

ระหวางวันท่ี 13 - 14  กุมภาพันธ  2563 
การแปรผลแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางจาก    คณะครู - อาจารยโรงเรยีนบานคายวิทยา และโรงเรยีนที่สงนักเรียนเขารวมการ
แขงขันทักษะ 
      ทางวิชาการ  จํานวน   19  คน 

 
       

 ด ี พอใช ควร
ปรับปรุง 

ไมแสดง 
ความคิดเห็น 

  

1. พิธีการและขั้นตอนในการจัดงาน 15 4 0 1 2.79 0.42 
2. การประชาสัมพันธงานท้ังในและนอกโรงเรียน 8 10 1 1 2.37 0.60 
3. การอํานวยความสะดวกและการตอนรบั 15 5 0 0 2.75 0.44 
4. การจัดนิทรรศการของหองเรียน/หนวยงาน 14 6 0 0 2.70 0.47 
5. การจัดการแขงขัน และการตัดสินผล 16 3 0 1 2.84 0.37 
6. การจัดสงเอกสารและประสานงาน 13 6 0 1 2.68 0.48 
7. การจัดระบบจราจร 10 8 1 1 2.47 0.61 
8. ระบบเสียงในหอประชุม 12 6 1 1 2.58 0.61 

 
9.  ในการจัดงานครั้งน้ี ทานมีความรูสึกพึงพอใจ และประทับใจในเร่ืองใดบาง? 
 9.1  การแสดงของนักเรยีน     
 9.2  การจัดนิทรรศการของหมวดวิชาตาง ๆ 
 9.3  การจัดสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน  
 9.4  พิธีคารวะผูปกครอง      
 9.5  การตอนรับใหความเปนกันเอง อบอุน 
10. จากการดําเนินงานครั้งนี้ ทานเห็นวา ควรมีการปรับปรุงแกไขในเร่ืองใดบาง? 
 10.1  เวลาดําเนินการ ควรกระชับกวานี้ 
 10.2  การจัดนิทรรศการ ควรใหมีมาก และหลากหลาย   
 10.3  การจัดการแขงขันทักษะ ไมควรตรงกันหลายทักษะ 
 10.4  สถานที่จอดรถ ทางเขา 
 10.5  ควรใหมีการจัดนิทรรศการมากกวานี้   
 10.6  ควรปรับปรุงสถานที่จัดงานใหดีกวานี้   
 
 
 
 

X รายการประเมิน 
ระดับความรูสึก 

S.D. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป  2562 
......................................... 

โครงการ  กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและวันคารวะผูปกครอง 
สนองยุทธศาสตรกระทรวงศึกษา ขอที่ 4  
สนองชุดโครงการ สพฐ.   ชอที่ 11. และ สพม.30 ที่ 2 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอท่ี 3  
สอดคลองกับกลยุทธ บ.ค.ว.  ขอที่  5   
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางธิดารัตน   นิยมถิ่น  กลุมบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  กุมภาพันธ  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      การจัดกิจกรรมจะชวยสงเสรมิใหนักเรียนและชุมชน ไดเรียนรูและเขาใจในกระบวนการทํางาน
เปนกลุม พรอมทั้งเปนการชวยสงเสริมความรู ความคิด จิตใจ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใหแกนักเรียน  
เพื่อนําผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนเผยแพรตอผูปกครองและชุมชนไดรับทราบ  จึงไดจัด
โครงการนิทรรศการทางวิชาการและวันผูปกครองข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรยีน ไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอผูปกครองและผูมีพระคุณ 
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
3. เพื่อประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ  ใหไดทราบการดําเนินงานของ

โรงเรียน 
4. เพื่อประเมินผลงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป 
5. เพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนรอยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด  ไดแสดงออก ถึงความกตัญูกตเวทีตอผูปกครอง    
         และผูมีพระคุณ 
3.1.2  นักเรียนรอยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด  ไดแสดงออก รวมแสดงผลงาน และแขงขันทักษะ    
         ดานตางๆ ตามความสามารถของตน  
3.1.3  นักเรียน  ผูปกครอง  และผูสนใจเขารวมงาน จํานวน  600 คน  
3.1.4  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและพื้นที่ใกลเคียง  สงนักเรียนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 10  
         โรงเรียน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
          3.2.1  โรงเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
 
 
 
 
 



4. วิธีการดําเนินงาน/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
รายการ/ข้ันตอน/กิจกรรม ผูรบัผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. จัดประชุมวางแผน วิชาการ 1-27 ม.ค. 2563 - 
2. แบงงาน/แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการ 5 ก.พ. 2563 - 
3. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน บุคคล/วิชาการ 1-5 ก.พ. 2563 - 
4. ประชาสัมพันธการจัดงาน วิชาการ/กรรมการ 1-14 ก.พ. 2563 - 
5. รับสมัครนักเรียนเขารวมการแขงขัน วิชาการ/กรรมการ 1-14 ก.พ. 2563 - 
6. จัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ/ความพรอม กรรมการ 5-12 ก.พ. 2563 20,000 
7. ดําเนินการตามแผน กรรมการ 13-14 ก.พ. 2563 - 
8. ประเมินผลการดําเนินการ วิชาการ/กรรมการ 20 ก.พ. 2563 - 

 

5. แหลงงบประมาณ  งบกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ  
6. งบประมาณ 
             จํานวน..........20,000................บาท  ตามรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ดังน้ี 

ช่ือโครงการ/ หลักสูตร 

รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

คร้ัง/รุน  
บุคคล 
ภาย 
นอก 

รวม 
วันหรือ

ชม. 
อัตรา
ท่ีตั้ง 

รวมเงิน 

สถานที่ดําเนินการ 

ราชการ เอกชน 

รวมท้ังส้ิน          

       งบรายจาย.....20,000  บาท........          
1.โครงการนิทรรศการทางวิชาการ          
คาใชจายในประเทศ          
- คาเครื่องเสียง/ตกแตงเวที       3,000   
- คากระดาษทําเกียรติบัตร       1,500   
- คากรอบเกียรติบัตร       3,000   
- คากาแฟ-อาหารวาง       3,000   
- คาเชาเต็นทแสดงผลงานนักเรียน       3,600   
- คาของที่ระลึกประธานในพิธี       1,000   
- คาวัสด-ุอุปกรณ       3,400   
- คาชุดรายการแสดงพิธีเปด       1,500   

 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    - ระยะเวลา  มกราคม-กุมภาพันธ  2563 
    - สถานท่ีดําเนินการ   โรงเรียนบานคายวิทยา 
8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปจจัยความเสี่ยง 
             - 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
             - 
 



9. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

9.1 เชิงปริมาณ   
   1)  นักเรยีนไดแสดงออก ถึงความกตัญูกตเวทีตอผูปกครอง
และผูมีพระคุณ 
   2)  นักเรียน ไดแสดงออก รวมแสดงผลงาน และแขงขันทักษะ
ดานตางๆ ตามความสามารถของตน  
   3)  นกัเรียน  ผูปกครอง  และผูสนใจ เขารวมงาน  
   4)  โรงเรยีนในเขตพ้ืนที่บริการ และพ้ืนที่ใกลเคียง  สงนักเรียน
เขารวมกิจกรรม      

 
1)  รอยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด 
 
2)  รอยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด 
 
3)  จํานวน 600 คนขึ้นไป  
4)  จํานวน 10 โรงเรียนขึ้นไป  
  

9.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  โรงเรยีน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน 

 
1)  มีผูปกครองและหนวยงานใน
ชุมชน เขารวมกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1.1   นักเรียนรอยละ 95  ไดแสดงออก ถึงความกตัญูกตเวทีตอผูปกครองและผูมีพระคุณ 
10.1.2   นักเรียนรอยละ 95  ไดแสดงออก รวมประกวด แขงขันทักษะดานตางๆ ตาม    
           ความสามารถของตน  
10.1.3   นักเรยีน  ผูปกครอง  และผูสนใจเขารวมงานจํานวน  600 คน โรงเรียนในเขตพื้นที่  
           บริการ และพื้นที่ใกลเคียง  สงนักเรียนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 10 โรงเรียน 

          10.1.4   โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
 
11. การอนุมัติโครงการ 
 
      ลงชื่อ          ธิดารัตน   นิยมถิ่น      ผูเสนอโครงการ 
                  (นางธิดารัตน    นิยมถิ่น) 
                              
     ลงชื่อ         สุภาพ  ประดิษฐคาย    ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นางสาวสุภาพ  ประดิษฐคาย) 
                หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
   
     ลงชื่อ      สุวนิชย  ณิชยคําหาญ      ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายสุวนิชย   ณิชยคําหาญ) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายวิทยา  
 
 


