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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : สอนศิลปถิน่มรดกโลก 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย : 

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

 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564  ขอที่ 3 

 นโยบายของ สพฐ. ขอที่ 2 

 ยุทธศาสตร สพม. เขต 3  ขอที่ 2 และ 5 

เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 1  

 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 1   

กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 1 

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.5  

ลักษณะกจิกรรม :   กิจกรรมตอเน่ือง   กิจกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม : นายรัตนตพงษ  เจริญงามสกุล 

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ : กลุมบริหารวิชาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล   

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปนโรงเรียนที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียน                      

เปนสําคัญ การจัดการศึกษานอกสถานที่เปนอีกกระบวนการหน่ึงที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

นักเรียนไดเห็นและเรียนรูจากสถานที่จริง ซ่ึงสอดคลองกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เปนเมืองมรดกโลกที่อุดมไป

ดวยโบราณสถานที่สําคัญและสวยงามมีคุณคาทางประวัติศาสตร การจัดการเรียนการสอนในสถานที่โบราณสถาน

ตางๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเปนสวนสําคัญอยางย่ิงที่สงเสริมใหผูเ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ ดี 

สามารถสรางสรรคผลงานทางศิลปะได และเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของโบราณสถานที่เปนแหลงการเรียนรู

ในชุมชนของนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค   

 1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดานศิลปะ ( ทัศนศิลป ) การวาดภาพสีโปสเตอรโบราณสถาน 

ในกับนักเรียนที่เรียน รายวิชา ศ23101 ศิลปะ5 และ รายวิชา ศ23102 ศิลปะ6  

2. เพื่อใหนักเรียนเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของโบราณสถานที่เปนแหลงการเรียนรูในชุมชนของ

นักเรียน 

 3. เพื่อสรางช่ือเสียงใหแกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ 

1.5 ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
4. เปาหมาย/ ผลผลติ  

 4.1  เชงิปรมิาณ   

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 4,155 คน ไดรับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ดานผลสัมฤทธิ์ 

 4.2  เชิงคุณภาพ   

 ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

5. สถานทีด่าํเนนิการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 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 

     20 พ.ค. 62 นายรัตนต

พงษ  เจริญ

งามสกุล 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

-จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ 

-รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 

-วาดภาพ คร้ังที่ 1 

-วาดภาพ คร้ังที่ 2 

7,199    7,199 มิถนุายน 62 

กรกฎาคม 62 

สิงหาคม 62 

มกราคม 63 

นายรัตนต

พงษ  เจริญ

งามสกุล 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

-แบบสอบถามการจัดกิจกรรม - - - - - 10-28 ก.พ.

63 

นายรัตนต

พงษ  เจริญ

งามสกุล 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

-นําแบบสอบถามมาพิจารณา

แกไขปรับปรุง 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

28 ก.พ.63 นายรัตนต

พงษ  เจริญ

งามสกุล 



665 
 

ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 

ชื่อ

 5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

สรุปกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

และทํารูปเลมรายงานผล 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ภายใน 15 

วัน หลังจัด

กิจกรรม 

นายรัตนต

พงษ  เจริญ

งามสกุล 

รวม 7,199    7,199  

8. งบประมาณดาํเนนิการ      รวมทั้งสิ้น    บาท 

    โดยแบงเปน    งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน       7,199     บาท 

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

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

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

9. การตดิตามและประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ วิธวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ผูรับผดิชอบ 

ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา และ

นําไปประยุกตใชในสถานการณ

ตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

ทําการประเมินการ

คิดวิเคราะหของ

ผูเรียน 

แบบประเมินการคิดวิเคราะห

ของผูเรียน 

นายรัตนตพงษ   

เจริญงามสกุล 

 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

นักเรยีนมศีกัยภาพทางด้านศลิปะ ( ทศันศลิป์ ) การวาดภาพสโีปสเตอร์โบราณสถานทีด่ขี ึน้ 

นักเรยีนเหน็ถงึความสาํคญัและคณุคา่ของโบราณสถานทีเ่ป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นชมุชนของนักเรยีน 
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

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

(นายรัตนตพงษ  เจริญงามสกุล) 

ตําแหนง ครู 

 

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

( นางสาวสาลินี   เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

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 สอนศิลปถิน่มรดกโลก 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

ที ่ รายการ 
จาํนวน

หนวย 

ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงนิ 

ประเภทของ

งบประมาณที่ใช 

1. กระดานไมอัด 10 มิลลิเมตร ขนาด 120 X 240 ซม. 1 520  520 งบอุดหนุนรายหัว  

2. กระดานไมอัด 4 มิลลิเมตร ขนาด 120 X 240 ซม. 2 250 500  

3. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด เอ 3 ชนิดหยาบ 10 150 1,500  

4. กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด เอ 2 ชนิดหยาบ 5 240 1,200  

5. พูกันกลม เบอร 00 12 12 144  

6 พูกันกลม เบอร 2 12 9 108  

7 พูกันกลม เบอร 6 12 14 168  

8 พูกันกลม เบอร 10 12 29 348  

9 พูกันแบน เบอร 14 11 35 385  

10 พูกันแบน เบอร 18 12 48 576  

11 พูกันแบน เบอร 22 12 80 960  

12 ดินสอ EE 12 20 240  

13 ขาต้ังวาดภาพ LP-120 28-35-LP 120 1 550 550  

      

      

รวมเงิน  (เจด็พนัหนึ่งรอยเกาสิบเกาบาทถวน) 7,199  
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