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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม :  พลเมืองดีมวีนิยั รกัษศิลปวฒันธรรมไทยในถิ่นฐาน 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย : 

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

 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  ปการศึกษา 2560-2564   ขอที่  3 

 ยุทธศาสตร สพม. เขต 3  ขอที่  2  และ  5 

 เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่  1 

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่   1 

กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่  2   

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 2   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ,2.4 , 2.7 ,2.9  

ลักษณะกจิกรรม :กิจกรรมตอเน่ือง    กิจกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม:  วาที่รอยตรีหญิงชนานาถ   ธนทตันันทโชติ  

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ : กลุมบริหารวิชาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล   

 พลเมืองเปนองคประกอบที่สําคัญในสังคมไทย ทุกสังคมยอมตองการพลเมืองที่มีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึง

ความมีรางกายจิตใจดี คิดเปน ทําเปน แกไขปญหาได มีประสิทธิภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาความ

เจริญกาวหนา ความมั่นคงใหกับประเทศชาติและการเปนพลเมืองดีน้ันยอมตองการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและ

ขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของสังคม วัฒนธรรม มีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพัฒนาสังคมใหย่ังยืนสืบไป 

 

2.  วตัถุประสงค   

2.1 เพื่อปลูกฝงผูเรียนใหมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและใหรูจักปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของสังคม 

2.2 เพื่อปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมที่ดีตอสังคม มีทักษะการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

2.3 เพื่อปลูกฝงและมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในถิ่นฐาน

อยุธยาที่มีการสืบทอดมายาวนาน 
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3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ 

 2.1  ผูเรียนรอยละ 80 มีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมจิตสังคมจิตสํานึกและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 

2.4 ผูเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.7 ผูเรียนรอยละ 90  ที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติ 

 2.9 ผูเรียนรอยละ 80  มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย

และแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 2.10 ผูเรียนรอยละ 90 ที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนและประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

4. เปาหมาย/ ผลผลติ 

 4.1  เชงิปรมิาณ 

 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนชมรมโขนและชมรมนาฏยรัตนโรงเรียน

จํานวน 1,500   คน  อยุธยาวิทยาลัยไดรับการปลูกฝงสงเสริมและมีสวนรวมกิจกรรมพลเมืองดีมีวินัย รักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในถิ่นฐาน 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

 1.  รอยละ 80 ของผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมจิตสังคมจิตสํานึกและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 2.  รอยละ 90 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3.  รอยละ 90 ของผูเรียนที่นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสูการปฏิบัติ 

 4.  รอยละ 80 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญา

ไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 5. รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนและประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 

5. สถานทีด่าํเนนิการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 

 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน  16 พฤษภาคม  2562 –  31 มีนาคม 2563 
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7. ขัน้ตอนการดาํเนนิกจิกรรม 

ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 
ชื่อผูรับผดิชอบ 

อุดหนุน     

รายหัว 

(บาท) 

พัฒนา

ผูเรียน 

(บาท) 

บ.ก.ศ. 

(บาท) 

อ่ืนๆ 

ระบ ุ

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. Plan (วางแผน) 

ประชุมคณะกรรมการวาง

แผนการดําเนินกิจกรรม 

- - - - - พฤษภาคม วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนนัท

โชติ 

 ประสาน/ประชุมเครือขายดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

- - - - - มิถุนายน-

สิงหาคม 

วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนันทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

-ประเพณีไหวครูนาฏศิลปไทย

(โขน- ละคร) 

1,500 - - - 1,500 มิถุนายน- 

กรกฎาคม 

นายสมชาย 

อบรมย 

 พัฒนาบุคลากรครู 3,000 - - - 3,000   

 -เรียนรูทักษะนาฏศิลปไทย 

 

9,000 - - - 9,000 มิ.ย, 62 – 

ม.ค. 63 

วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนันทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

 -สืบสานนาฏศิลปไทย 

(การแสดงนาฏศิลป) 

12,000 - - - 12,000 มิ.ย. 62 – 

 มี,ค, 63 

วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนันทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

-การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดานนาฏศิลป 

4,500 - - - 4,500 ต.ค.62 วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนันทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

-นําแบบสอบถามมาพิจารณาแกไข

ปรับปรุง 
- - - - - มี.ค, 63 วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนันทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

 สรุปกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ และทํา

รูปเลมรายงานผล 
 - - - - มี.ค, 63 วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนันทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

รวม 30,000    30,000  
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8.งบประมาณดาํเนินการรวมทั้งสิน้  30,000  บาท 

    โดยแบงเปน งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน        30,000  บาท 

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

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

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

 

9. การตดิตามและประเมนิผล 

 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ วิธวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ผูรับผดิชอบ 

รอยละ 80 ของผูเรียนมีความ

ประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรม

คานิยมจิตสังคมจิตสํานึกและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียน วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนนัทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

รอยละ 80 ของผูเรียนมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 แบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียน วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนนัทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

รอยละ 90 ของผูเรียนที่นอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู

การปฏิบัติ 

นําเสนอผลงานการนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใช 

 - แบบประเมินการนําเสนอ

ผลการนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช 

วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนนัทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

-รอยละ 80 ของผูเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปน

ไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทยและแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

-รอยละ 90 ของผูเรียนที่เขารวม

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนและ

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

-ภาพและรายงานการ

รวมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีในโอกาส

ตางๆ 

-แบบประเมินการ

แสดงผลสัมฤทธิ์ดาน

นาฏศิลป 

-แบบประเมินการเขารวม

กิจกรรม 

 

วาท่ี ร.ต.(ญ)ชนา

นาถ ธนทัตนนัทโชติ 

นายสมชาย อบรมย 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูเรียนไดรับการปลูกฝงทําใหมีจิตสํานึกที่ดี มีพฤติกรรมการใหความเคารพนับถือผูอาวุโส มีระเบียบวินัย 

มีการประพฤติตนตามกฎระเบียบของสังคม โรงเรียนและกฎหมาย มีการปรับเปลี่ยนคานิยมการดํารงชีวิตดวยการ 

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมการสืบทอดอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในถิ่นฐานอยุธยา 
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

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

(ชนานาถ ธนทัตนันทโชติ) 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ 

 

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

(นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระฯ/ฝาย/กลุมงาน 

หวัหนาโครงการหลกั 

 

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

( นางรัชนา   แสงเปลงปลั่ง ) 

หัวหนากลุมงานบริหารงานวิชาการ 

ผูเหน็ชอบโครงการ 

 

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

( นายอนันต   มีพจนา ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

หวัหนางานแผนงาน 

 

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

(นายสรรพสิทธิ์  โกศล) 

หัวหนางานนโยบายและแผนงาน 

ผูตรวจสอบงบประมาณ 

 

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

(นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชติ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผูอนุมตัิโครงการ 
 

(    )  อนุมัติ               (    )  ไมอนุมัติ 

 

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

(นายวรากร  ร่ืนกมล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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ประมาณการงบประมาณที่ใช 

ชื่อกิจกรรม พลเมอืงดีมวีนิยั รกัษศลิปวฒันธรรมไทยในถิน่ฐาน 

กลุมงาน /กลุมสาระ /ฝาย กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

ที ่ รายการ 
จาํนวน

หนวย 

ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงนิ 

ประเภทของ

งบประมาณที่ใช 

1. คาวัสดุแตงหนา+ทําผมการแสดงนาฏศิลป ที่ใชในการ

จัดกิจกรรมการแสดงจํานวน 10 คร้ังผูแสดง 150 คน  

และการแขงขันทักษะนาฏศิลปไทย  

2 เซ็ต 6,000 12,000 งบอุดหนุนรายหัว 

2. เชา/ซ้ือวัสดุเพื่อใชในการแสดงผลสัมฤทธิ์และการแสดง

นาฏศิลปไทย 

 9,000 9,000 งบอุดหนุนรายหัว 

3. วัสดุ/สื่อการเรียนการสอนนาฏศิลปการแสดงผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลปพื้นฐานตามหลักสูตร 

 4,500 4,500 งบอุดหนุนรายหัว 

4. คาลงทะเบียนการอบรมพัฒนาครูผูสอนวิชานาฏศิลป 2 คน 3,000 3,000 งบอุดหนุนรายหัว 

5. คาใชจายในการไปขอเขารวมครอบครูเพลงหนาพาทย 1 คร้ัง 1,500 1,500 งบอุดหนุนรายหัว 

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน  (สามหมืน่บาทถวน) 30,000    
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