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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : อารต โชว (ART SHOW) ครัง้ที่ 14 In The Final 

ความสอดคลองกับยทุธศาสตร กลยทุธ และนโยบาย :  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที ่3 

 ยุทธศาสตรกระทรวงศกึษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศกึษา 2560-2564  ขอที ่3 

 นโยบายของ สพฐ.ขอที่ 2 

 ยุทธศาสตร สพม. เขต 3ขอที่ 2 และ 5 

เกณฑคุณภาพโรงเรยีนมาตรฐานสากล ขอที่ 1 

 มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน  มาตรฐานที่ 1 

กลยุทธของโรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั ปการศกึษา 2562-2564 ขอที่ 1 

โครงการหลกัของโรงเรยีน โครงการที่ 1 ตวัชีว้ดัที่ 1.5  

ลักษณะกจิกรรม :กิจกรรมตอเนื่อง กจิกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม:นายสิรภพ ทองอราม 

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ :กลุมบรหิารวชิาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล   

การจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมตามสภาพจริง และใหนักเรียนไดลงมือทํางานโดยใช

กระบวนการทํางานเปนทีม อีกทั้งการใชความรูเช่ือมโยงกับความในแขนงตางๆอยางหลากหลายจะทําใหเกิด

ปญญาอยางกวางขวาง ซ่ึงมีผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและประสบการณไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

ดําเนินงานกิจกรรม Art Show ที่มุงเนนในเร่ืองดังกลาว จึงเปนกิจกรรมที่พัฒนาตอเน่ืองมาโดยตลอด 

2.  วตัถุประสงค   

2.1 เพื่อพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการคิดตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

     ศิลปะ  

2.2 เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ 

1.5 ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
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4. เปาหมาย/ ผลผลติ 

 4.1  เชงิปรมิาณ 

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 4,155 คน ไดเขารวมกิจกรรม 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

 ผูเรียนรอยละ 80 ของนักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรมเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ 

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณกิจกรรมอารต 

โชว (ART SHOW) คร้ังที่ 14 ไดอยางเหมาะสม 

5. สถานทีด่าํเนนิการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และศูนยการคาอยุธยาซิต้ีพารค 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน 1 พฤศจิกายน 2562-30 มกราคม 2563 

7. ขัน้ตอนการดาํเนนิกจิกรรม 

ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

ชื่อ

ผูรับผดิชอบ 

อุดหนนุ     

รายหวั 

(บาท) 

พัฒนา

ผูเรยีน 

(บาท) 

บ.ก.

ศ. 

(บาท) 

อื่นๆ 

ระบ ุ

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. Plan (วางแผน) 

-ประชุมผูเกี่ยวของวางแผนการ

ดําเนินการ 

- เอกสารการประชุม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15 ธ.ค. 62 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

-จัดแบงหนาที่การปฏิบัติ

กิจกรรม 

ฝายตางๆ 

-จัดซ้ืออุปกรณในการทํางาน 

-ลงมือปฏิบัติกิจกรรม อารต 

โชว (ART SHOW) คร้ังที่ 14 

 

 

 

20,652 

    

 

 

20,652 

 

24-28 มิ.ย.62 

15-19 ก.ค.62 

18 ส.ค.62 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

-แบบสอบถามการจัดกิจกรรม 

อารต โชว (ART SHOW)  

คร้ังที่ 14 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

15-19 ก.ค.62 

 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

-นําแบบสอบถามมาพิจารณา

แกไขปรับปรุง 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1-18 ส.ค.62 

 

นายสิรภพ 

ทองอราม 
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ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 

ชื่อ

 5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล  

 สรุปกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

และทํารูปเลมรายงานผล 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ภายใน 15 วัน 

หลังจัด

กิจกรรม 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

รวม 20,652 - - - 20,652  

8.งบประมาณดาํเนินการรวมทั้งสิ้น     20,652.00    บาท 

    โดยแบงเปน งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน  20,652.00   บาท 

   งบพัฒนาผูเรียน    จํานวน...........................บาท 

  เงิน บ.ก.ศ.     จํานวน...........................บาท 

  งบประมาณอ่ืน โปรดระบุ  จํานวน...........................บาท 

 

9. การตดิตามและประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ วิธวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ผูรับผดิชอบ 

รอยละ 80 ของผูเรียนที่มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา และนําไปประยุกตใชใน

สถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

ประเมินกระบวนการ

คิดของนักเรียนที่รวม

กิจกรรม อารต โชว 

(ART SHOW) คร้ังที่ 

14 ดีขึ้นอยางนอย

รอยละ 80  

แบบประเมินกระบวนการคิด นายสิรภพ  

ทองอราม 

    

 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

10.1  เพื่อพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการคิดตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

     ศิลปะ  

10.2  เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

           ลงช่ือ  

(นายสิรภพ ทองอราม) 

ตําแหนง ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ 

 

           ลงช่ือ   

(นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระฯ/ฝาย/กลุมงาน 

หวัหนาโครงการหลกั 

 

ลงช่ือ................................................. 

(นางรัชนา  แสงเปลงปลั่ง) 

หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

ผูเหน็ชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ .................................................... 

(นายอนันต  มีพจนา) 

รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ 

หวัหนางานแผนงาน 

ลงช่ือ................................................. 

(นายสรรพสิทธิ์  โกศล) 

หัวหนางานนโยบายและแผนงาน 

ผูตรวจสอบงบประมาณ 

 

ลงช่ือ .................................................... 

(นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชติ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผูอนุมตัิโครงการ 

(    )  อนุมัติ               (    )  ไมอนุมัติ 

 

ลงช่ือ ......................................................... 

(นายวรากร  ร่ืนกมล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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ประมาณการงบประมาณที่ใช 

ชื่อกิจกรรม อารต โชว (ART SHOW) ครั้งที่ 14 In The Final 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

ที ่ รายการ 
จาํนวน

หนวย 

ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงนิ 

ประเภทของ

งบประมาณที่ใช 

1. ฟวเจอรบอรด 3mm 65X50cm   120 แผน 20.00 2,400.00 งบอุดหนุนรายหัว 

2. โฟมเทป 110/1” X 5m. 3M 12 แผง 200.00 2,400.00 งบอุดหนุนรายหัว 

3. สีโปสเตอร ซากุระ 80 ขวด 50.00 4,000.00 งบอุดหนุนรายหัว 

4. เทปกาว 12 มวน 30.00 360.00 งบอุดหนุนรายหัว 

5. กระดาษวาดเขียนมาสเตอรอารต (A2 ) งาน

วาดเสน  

6 เลม 200.00 1,200.00 งบอุดหนุนรายหัว 

6. กระดาษวาดเขียนมาสเตอรอารต(A2) งาน

ระบายสี 

6 เลม 200.00 1,200.00 งบอุดหนุนรายหัว 

7. ดินสอ STEADLER 100 2B 2 โหล 240.00 480.00 งบอุดหนุนรายหัว 

8. ดินสอ STEADLER 100 EE 3 โหล 264.00 792.00 งบอุดหนุนรายหัว 

9. พูกันกลม เบอร 0 2 4 6 8 10 12 16  

เบอรละ 5 ดาม 

30 ดาม 40.00 1,200.00 งบอุดหนุนรายหัว 

10. กระดานรองเขียน ขนาด เอ 2 10 แผน 100.00 1,000.00 งบอุดหนุนรายหัว 

11. สีนํ้าหลอด 7 หลอด 100.00 700.00 งบอุดหนุนรายหัว 

12. มีดคัดเตอร 10 อัน 12.00 120.00 งบอุดหนุนรายหัว 

13. ปากกาไวทบอรด 4 โหล 250.00 1,000.00 งบอุดหนุนรายหัว 

14. ปายฉากเวที ไวนิว 1.7 X 8 เมตร 1 ผืน 1,500.00 1,500.00 งบอุดหนุนรายหัว 

15. ปายฉากเวที ไวนิว 1.50 X .50 เมตร 4 ผืน 800.00 800.00 งบอุดหนุนรายหัว 

16. หมึกเติม Epson 360 (เหลือง แดง นํ้าเงิน 

ดํา) 

6 ขวด 250.00 1,500.00 งบอุดหนุนรายหัว 

รวมเงิน  (สองหมืน่หกรอยหาสิบสองบาท) 20,652.00  
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