รายงานผลการจัดกิจกรรมคายศิลปะ
( Ho’ Indy 2 Camp)
โครงการคายวิชาการและทัศนศึกษา
ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ป0อยางมีคณ
ุ ภาพ

จัดโดย
กลุมสาระการเรียนรูศ8 ิลปะ
โรงเรียนแมใจวิทยาคม
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนแมใจวิทยาคม อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ

( Ho’ Indy Camp)

โครงการค่ ายวิชาการและทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
่ ทยาคม อําเภอ แมใจ
่ จังหวัดพะเยา
ทีท4 าํ การ โรงเรี ยนแมใจวิ
วันที4 8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
ข้ าพเจ้ า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
ิ
่ ลปะ ( Ho’ Indy Camp)
ขอทํารายงาน
รายงานผลการจัดกจกรรม
คายศิ

เมือ4 วันที4
สถานที4
ผ้เู ข้ าร่ วม
ยืน4 ต่อ

่ ชาการและทัศนศึกษาตามนโยบายเรี ยนฟรี เรี ยนดี 15 ปี อยางมี
่
โครงการคายวิ
คุณภาพจัดโดย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
8-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวมเวลาทั? งสิ? น 2 วัน
่ ทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา
โรงเรี ยนแมใจวิ
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ครู ผสู ้ อนศิลปะ จํานวน 5 คน นักเรี ยน จํานวน 140 คน
่ ทยาคม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนแมใจวิ

การเดินทางและค่ าใช้ จ่าย
เงินจากโครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
56,000 บาท
รวม 56,000 บาท (ห้ าหมืน4 หกพันบาทถ้วน)

ผลการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะ ( Ho’ Indy Camp)
โครงการค่ ายวิชาการและทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
วันที4 8-9 ธันวาคม 2555
*******************************
มีผลการประเมินคิดเป็ นร้ อยละ ตามรายการดังนีI

ทีG

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

ิ
การประชาสัมพันธ์สถานทีGจดั กจกรรม
ิ
ขั? นตอนการเลือกสถานทีGจดั กจกรรม
ิ
ความเหมาะสมของวันเวลาจัดกจกรรม
่ ิ
การได้รับความสะดวกตลอดการเข้ารวมกจกรรม
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง
ิ
บรรยากาศสภาพแวดล้อมของสถานทีGจดั กจกรรม
่ ิ
ประโยชน์ทีGนกั เรี ยนได้รับจากการเข้ารวมกจกรรม
ครั? งนี?

มาก
ทีส4 ุ ด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย
ทีส4 ุ ด

จากผลการประเมิน ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั? นมีรายละเอียดดังนี?
รายการที4 1 ด้านสถานทีGในการจัดคาย
่ จํานวนมากทีGสุด เห็นวา่ ดีมาก คิดเป็ น ร้อยละ 70.00
่ คิดเป็ นร้อยละ 29.00 เห็นวาพอใช้
่
รองลงมาเห็นวาดี
ร้อยละ 1.00
่ จํานวนมากทีGสุด เห็นวา่ ดีมากคิดเป็ นร้อยละ 83.25
รายการที4 2 ด้านระยะเวลาในการจัดคาย
่ คิดเป็ นร้อยละ 12.75 เห็นวาพอใช้
่
รองลงมาเห็นวาดี
ร้อยละ 4.00
รายการที4 3 ด้านอาหาร – เครืG องดืGมทีGจดั บริ การ จํานวนมากทีGสุด เห็นวา่ ดีมาก คิดเป็ นร้อยละ
่ คิดเป็ นร้อยละ 34.44 เห็นวาควรปรั
่
61.12 รองลงมาเห็นวาดี
บปรุ งร้อยละ 4.44

ิ
่
รายการที4 4 ด้านกจกรรมความรู
้ตามฐานตางๆ

่ คิดเป็ นร้อยละ
4.1 ศิลปะจํานวนมากทีGสุด เห็นวา่ ดีมากคิดเป็ นร้อยละ 83.25 รองลงมาเห็นวาดี
่
12.75 เห็นวาพอใช้
ร้อยละ 4.00
่ คิดเป็ นร้อยละ
4.2 ดนตรี จํานวนมากทีGสุด เห็นวา่ ดีมากคิดเป็ น ร้อยละ 78.56 รองลงมาเห็นวาดี
่
14.89 เห็นวาพอใช้
ร้อยละ 6.55
่ คิดเป็ นร้อย
4.3 นาฏศิลป์ จํานวนมากทีG สุด เห็นวา่ ดีมากคิดเป็ นร้อยละ 70.50 รองลงมาเห็นวาดี
่
ละ 14.89 เห็นวาพอใช้
ร้อยละ 14.61
รายการที4 5 ด้านเห็นประโยชน์ในการเรี ยนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จํานวนมากทีGสุดเห็นวา่
่ คิดเป็ นร้อยละ 25.56 เห็นวาพอใช้
่
ดีมากคิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมาเห็นวาดี
ร้อยละ 4.44
รายการที4 6 ด้านความตั? งใจทีGจะเรี ยนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ให้มีผลการเรี ยนดีข? ึน จํานวน
่ คิดเป็ นร้อยละ 27.78
มากทีGสุด เห็นวา่ ดีมากคิดเป็ นร้อยละ 70.22 รองลงมาเห็นวาดี
่
ิ
่ ่ Gองหรื อไม่ จํานวนมากทีGสุด เห็นวาดี
่ มากคิดเป็ น
รายการที4 7 ถามวาควรจั
ดกจกรรมนี
? อยางตอเนื
่ คิดเป็ นร้อยละ 30.00
ร้อยละ 70.00 รองลงมาเห็นวาดี

ประมวลรปภาพกิ
จกรรม
ู
กิจกรรมค่ายศิลปะ( Ho’ Indy Camp)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดคายพัฒนาผู8เรียน
สงเสริมด8านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปC

