
กลุ$มสาระการเรียนรู/ศิลปะ      จำนวน 3 โครงการ 

***************************************************************************************************************** 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงแหล$งเรียนรู/และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีกลุ$มสาระการเรียนรู/  

                               ศิลปะให/มีคุณภาพ      

ลักษณะโครงการ  ü โครงการต*อเนื่อง  โครงการใหม*   

ผู/รับผิดชอบโครงการ     ว*าที่ ร.ต.อรุณวรรณ  ป:;นทอง 

ความสอดคล/อง           ยุทธศาสตร@ที่1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                              กลยุทธ@ที7่ ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดQานศิลปะดนตรี นาฏศิลปS และกีฬา 

                                สพฐ. มาตรฐานที3่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปZนสำคัญ 

          สมศ. มาตรฐานที่ 1 ผูQเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

                                มาตรฐานสากล ขQอที ่1 เปZนเลิศทางวิชาการ 

***************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนทับปุดวิทยากำลังเขQาสู*มาตรฐานสากลโดยไดQนQอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต@ใชQในการพัฒนา

ผูQเรียน ใหQสามารถดำรงชีวิตกQาวหนQาไปอย*างสมดุล มั่นคงพรQอม ๆ กับวิถีการปฏิบัติอย*างยั่งยืน มุ*งส*งเสริมการเรียนรูQ และปลูกฝ:ง 

เสริมสรQางใหQผูQเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เขQาไปใชQในหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอนที่ตQองการพัฒนาคุณภาพผูQ เรียนใหQไดQมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

มาตรฐานสากล  นอกจากครูผูQสอนตQองมีความรูQความสามารถในการจัดการแลQว ยังตQองอาศัยป:จจัยอื่นมาประกอบดQวย หนึ่งในนั้นคือ 

มีบรรยากาศและความพรQอมของหQองเรียนและแหล*งเรียนรูQอย*างเหมาะสมและเพียงพอ 

กลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะจึงเห็นควรใหQมีการพัฒนาแหล*งเรียนรูQ เพื่อส*งเสริมสนับสนุนใหQการจัดกระบวนการเรียนรูQมี

คุณภาพ สามารถพัฒนาผูQเรียนไดQอย*างรอบดQาน ใหQนักเรียนไดQมีส*วนร*วม แสดงออกและปฏิบัติจริงอย*างมีความสุข  

2. วัตถุประสงคR 

2.1  นักเรียนไดQรับการส*งเสริม สนับสนุนใหQพัฒนาคุณภาพความรูQความสามารถเต็มศักยภาพ 

2.2  มีวัสดุอุปกรณ@ใชQจัดการเรียนการสอนในหQองเรียนที่เหมาะสม 

3. เปSาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

 3.1.1  รQอยละ 100 ของครู จัดการเรียนการสอนโดยใชQกระบวนการ / รูปแบบ และ สื่อ นวัตกรรมไดQอย*างมีประสิทธิภาพ  

 3.1.2  มีอุปกรณ@การสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหQผูQเรียนมีความรูQ ความเขQาใจและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนใหQสูงขึ้น 

3.1.3 รQอยละ 100 ของครูมีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชQในการจัดการเรียนการสอนอย*างม ี

ประสิทธิภาพและมผีลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน 

 3.2 เชิงปริมาณ 

 3.2.1 ครูกลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะทุกคน 

 3.2.2  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาทุกคน   

4. สถานที่ดำเนินการ 
 กลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะ  โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 
 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปZ พ.ศ.
2563 

ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

.  

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

     1.1 ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 

     1.2  แจQงรายการจัดซื้อ/จัดซ*อม 
ü            

 
 
 
 
 
 

ว*าที่ ร.ต.อรุณวรรณ  
ป:;นทอง 

2.ขั้นดำเนินการ 

     2.1 จัดซื้อจัดหา/จัดทำ  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1  กิจกรรมพัฒนาแหล*งเรียนรูQสู*การเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 
   3.2  กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ*ม
สาระการเรียนรูQศิลปะใหQมีคุณภาพ          
    

  ü  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
ü 

   ü 

4.ขั้นติดตามและประเมินผล 

   4.1 สรุป/รายงานผล             ü 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชQงบประมาณทั้งสิ้น     7,500  บาท   (เจ็ดพันหQารQอยบาทถQวน)  

ประกอบด/วย  

 1. กิจกรรมพัฒนาแหล*งเรียนรูQสู*การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ     จำนวนเงิน  3,950  บาท 
1.1  ค*าซ*อมแซมโตqะนักเรียน                                                   2,000 บาท 

  1.2  ค*าใส*กรอบรูปผลงานนักเรียน                                       1,950 บาท 
 2. กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะใหQมีคุณภาพ     จำนวนเงิน  3,550  บาท 

2.1  ค*าวัสดุอุปกรณ@สำหรับงานผลิตสื่อและงานเอกสารการสอน                     3,550  บาท 
 หมายเหตุ  ถัวจ*ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รQอยละ 100 ของครูจัดการเรียนการสอนโดย

ใชQกระบวนการ / รูปแบบ และ สื่อ นวัตกรรมที่

เนQนผูQเรียนเปZนสำคัญ 

 2. รQอยละ 100  นักเรียนมีความพึงพอใจในการ

จัดกิจกรรม 

3. รQอยละ 90 ของครูที่ผลิตและใชQสื่อเทคโนโลยี

ในการจัดกระบวนการเรียนรูQ 

1. ตรวจแผนการจัดการเรียนรูQ 

2. ประเมิน/ตรวจสอบผลงาน 

1. แบบประเมินแผนการสอน 

2. แบบนิเทศการสอน 

          



 

ลงชื่อ ................................................. ผูQเสนอโครงการ 

      (ว*าที่ ร.ต.อรุณวรรณ  ป:;นทอง ) 

         ตำแหน*ง  ครูอัตราจQาง 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูQพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนQากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูQเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูQอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูQอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูQอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส$งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ$มสาระการเรียนรู/ศิลปะสู$ความเป]นเลิศ    

ลักษณะโครงการ  ü โครงการต*อเนื่อง  โครงการใหม*   

ผู/รับผิดชอบโครงการ       นายกฤติชรินท  ศรีงาม  และครูนาฏศิลปS 

ความสอดคล/อง             ยุทธศาสตร@ที่1   พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธ@ที7่ ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดQานศิลปะดนตรี นาฏศิลปS และกีฬา 

                                  สพฐ. มาตรฐานที3่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปZนสำคัญ 

            สมศ. มาตรฐานที่ 1 ผูQเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

                                  มาตรฐานสากล ขQอที ่1 เปZนเลิศทางวิชาการ 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการ การศึกษาของโรงเรียนทับปุดวิทยาไดQนำความเปZนไทย มาประยุกต@ใชQในการพัฒนาผูQเรียน ใหQสามารถ

ดำรงชีวิตกQาวหนQาไปอย*างสมดุล มั่นคงพรQอม ๆ กับวิถีการปฏิบัติอย*างยั่งยืน และใหQสอดรับกับการกQาวไปสู*โรงเรียนมาตรฐานสากล มุ*ง

ส*งเสริมการเรียนรูQ และปลูกฝ:ง เสริมสรQางใหQผูQเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ในการดำเนินชีวิต มีการพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหา

สาระของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส*งเสริมใหQมีความรูQความสามารถ เพื่อใชQเปZนแนวทางในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ

ในอนาคต และปลูกฝ:ง เสริมสรQางใหQผูQเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค@ในการดำเนินชีวิต 

  จึงไดQจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะสู*ความเปZนเลิศ สรQางทักษะทางศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลปS  

สนับสนุนความสามารถของผูQเรียนสู*ความเปZนเลิศ  ใหQผูQเรียนไดQคQนพบศักยภาพในตนเองและสามารถพัฒนาสู*ระดับที่สูงขึ้นต*อไป   

2. วัตถุประสงคR 

    2.1  เพื่อใหQครูมีการจัดการเรียนรูQที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย ตามความสนใจของผูQเรียน 

              2.2  เพื่อใหQนักเรียนไดQรับการส*งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางดQานศิลปะเต็มศักยภาพ  

              2.3  เพื่อนักเรียนทุกคนไดQรับการบริการส*งเสริม/พัฒนาตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

3. เปSาหมาย 

     3.1  เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  นักเรียนเห็นคุณค*าในตนเอง มีความมั่นใจ กลQาแสดงออกอย*างเหมาะสม รQอยละ 80 

                      3.1.2  นักเรียนสรQางผลงานจากการเขQาร*วมกิจกรรมตามจินตนาการ รQอยละ80 

                      3.1.3  นักเรียนมีความพอใจต*อการเขQาร*วมกิจกรรมและอนุรักษ@ความเปZนไทย  

3.1.4  รQอยละ100 ของนักเรียนที่มีความสามารถดQานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปSไดQรับการพัฒนาความรูQ  

 ความสามารถอย*างเต็มศักยภาพ  

3.1.5  รQอยละ100 ของนักเรียนที่ผ*านการคัดเลือกไดQเขQาร*วมแข*งขันทักษะทางวชิาการเพื่อพัฒนา 

ความสามารถใหQสูงยิ่งๆขึ้นไป                  

    3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา  มีความรูQดQานศิลปะ 

3.2.2  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีความถนัดและสนใจทางดQานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปS  รQอยละ 80 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 กลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะ  โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปZ พ.ศ.
2563 

ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

. 
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ค.
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ค.
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1.ขั้นเตรียมการ 

     1.1 ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 

     1.2  แจQงรายการจัดซื้อ/จัดซ*อม 
ü            

 
 
 
 
 
 

นายกฤติชรินท  ศรี

งาม 

และครูนาฏศิลปS 

 

2.ขั้นดำเนินการ 

     2.1 จัดซื้อจัดหา/จัดทำ 
 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดQานดนตรีสากลและ

การแสดงบนเวที 

  3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดQานนาฏศิลปS  

  3.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ*มสาระการ

เรียนรูQศิลปะสู*ความเปZนเลิศ (แข*งขันทักษะ)    

  3.4 กิจกรรมค*ายพัฒนาทักษะการเล*นดนตรีวงโยธ

วาทิต   

  3.5 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาวงโยธวาทิตใหQไดQ

มาตรฐาน                                                                    

  

ü 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü 
 
 
ü 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ü 

     

4.ขั้นติดตามและประเมินผล 

   4.1 สรุป/รายงานผล  
           ü 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/ 

        โครงการ/กิจกรรมนี้ใชQงบประมาณทั้งสิ้น  95,637 บาท (เกQาหมื่นหQาพันหกรQอยสามสิบเจ็ดบาทถQวน)  

ประกอบด/วย  

          1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดQานดนตรีสากลและการแสดงบนเวท ี จำนวนเงิน    25,000  บาท 

1.1  ค*า Mixer Digital                                    25,000  บาท 
    2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดQานนาฏศิลปS                       จำนวนเงิน      8,000  บาท 

2.1  ค*าอุปกรณ@ชุดการแสดงนาฏศิลปS                          8,000  บาท 
3  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ*มสาระการเรียนรูQศิลปะสู*ความเปZนเลิศ (แข*งขันทักษะ)                                                      

                          จำนวนเงิน  23,637   บาท 

3.1  ค*าวัสดุอุปกรณ@ฝ~กซQอมทางดQานศิลปะ   3,637    บาท 
3.2  ค*าวัสดุอุปกรณ@ฝ~กซQอมทางดQานดนตรี/นาฏศิลปS             20,000  บาท 

4  กิจกรรมค*ายพัฒนาทักษะการเล*นดนตรีวงโยธวาทิต          จำนวนเงิน   24,000    บาท 

4.1  ค*าตอบแทนวิทยากร                            10,000  บาท 
4.2  ค*าอาหาร                                  12,000  บาท 
4.3  ค*าชดเชยน้ำมัน                          2,000  บาท 

5  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาวงโยธวาทิตใหQไดQมาตรฐาน         จำนวนเงิน   15,000   บาท 

5.1  ค*าหนังกลอง                                   10,000  บาท 



5.2  ค*าซ*อมบำรุงอุปกรณ@เครื่องดนตรี                                       5,000   บาท                              
 หมายเหต ุ ถัวจ*ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.รQอยละ100 ของนักเรียนที่มีความสามารถดQาน

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปSไดQรับการพัฒนาความรูQ

ความสามารถอย*างเต็มศักยภาพ 

2.รQอยละ100 ของนักเรียนที่ผ*านการคัดเลือกไดQ

เขQาร*วมแข*งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนา

ความสามารถใหQสูงยิ่งๆขึ้นไป                  

- การสอบถาม  

- การสังเกต  

- การประเมินความพึงพอใจ 

 

- แบบสอบถาม  

- แบบสัมภาษณ@ 

- ผลงานนักเรียน 

          

 

ลงชื่อ ................................................. ผูQเสนอโครงการ 

       (ว*าที่ ร.ต.อรุณวรรณ  ป:;นทอง ) 

           ตำแหน*ง  ครูอัตราจQาง 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูQพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนQากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

ลงชื่อ .......................................ผูQเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูQอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูQอนุมัติโครงการ 

          (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูQอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการร$วมพิธีไหว/ครูและครอบครูนาฏศิลป`ไทย   

ลักษณะโครงการ  ü โครงการต*อเนื่อง  โครงการใหม*   

ผู/รับผิดชอบโครงการ         นางสาวศิริงาม  แซ*จิ้ว 

ความสอดคล/อง               ยุทธศาสตร@ที ่6 เพื่อส*งเสริมและอนุรักษ@ความเปZนไทย 

                                  กลยุทธ@ที7่ ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดQานศิลปะดนตรี นาฏศิลปS และกีฬา 

                                    สพฐ. มาตรฐานที3่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนQนผูQเรียนเปZนสำคัญ 

              สมศ. มาตรฐานที่ 1 ผูQเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

                                    มาตรฐานสากล ขQอที ่5 ร*วมกันรับผิดชอบต*อสังคมโลก 

*********************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมไทยแต*โบราณ การอ*อนนQอมถ*อมตน ความกตัญ�ูกตเวทีต*อผูQมีพระคุณ ถือเปZนเรื่องสำคัญในสังคม ศิษย@จำเปZน

อย*างยิ่งที่ตQองกราบไหวQบูชาครู การศึกษาในวิชานาฏศิลปS จึงตQองมีการกราบไหวQ เซ*นบูชาเหล*าเทพยดาทางศิลปะ เช*น พระพิฆเณศวร@ 

พระอิศวร พระพิราพ พระภรต�ษี เปZนตQน นอกจากนี้รวมถึงครูอาจารย@ที่ล*วงลับไปแลQวดQวย การประกอบพิธีกรรมเช*นนี้ เปZนการสั่ง

สมทางวัฒนธรรมที่มีมาชQานาน โดยไดQรับอิทธิพลความเชื่อมาจากอินเดียและไดQมีการปรับปรุงใหQเขQากับชีวิตคนไทย และถือปฏิบัติสืบ

ต*อมาจนถึงป:จจุบัน 

นาฏศิลปSไทย เปZนศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งซึ่งมีความสำคัญ และบ*งบอกถึงเอกลักษณ@ของความเปZนชาติไทยไดQมีการ

สรQางสรรค@ และสั่งสมมาเปZนเวลาหลายรQอยป� การไหวQครูและครอบครูทางดQานนาฏศิลปSเปZนสิ่งที่สำคัญ  ทั้งนี้เพื่อเปZนการบวงสรวงเทพ

เจQาทางนาฏศิลปSไทย อีกทั้งครูบาอาจารย@ที่และศิลป�นทางนาฏศิลปSที่บรรจงสรQางสรรค@และประดิษฐ@คิดคQนผลงานทางดQานนาฏศิลปSไทย

ใหQเปZนมรดกตกทอดแก*อนุชนรุ*นหลังสืบไป อีกทั้งยังเปZนการแสดงมุทิตาจิต และกตัญ�ูกตเวทีต*อครูอาจารย@ทางดQานนาฏศิลปSไทย จึง

เห็นควรเปZนอย*างยิ่งในการนำนักเรียนไปเขQาร*วมพิธีไหวQครูและครอบครูนาฏศิลปSไทยเพื่อใหQนักเรียนที่ปฏิบัตินาฏศิลปSไดQสักการะบูชา 

อนุรักษ@และสรQางจิตสำนึกใหQเห็นคุณค*าของความเปZนไทย 

2. วัตถุประสงคR 

2.1  เพื่อเปZนที่เคารพสักการะ และเปZนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียน 

            2.2  เพื่อเปZนการปลูกฝ:งจิตสำนึกของความเปZนไทย   

            2.3  เพื่อใหQนักเรียนไดQรับการส*งเสริม สนับสนุนนาฏศิลปSไทยไดQอย*างถูกตQอง 

3. เปSาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1 นักเรียนเห็นคุณค*าของครูบาอาจารย@สำนึกบุญคุณครูและเทพยดาดQานนาฏศิลปS รQอยละ 80 

                  3.1.2 นักเรียนสรQางผลงานจากการเขQาร*วมกิจกรรมการไหวQครูและครอบครู รQอยละ 80 

 3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาไดQเขQาร*วมพิธีไหวQครูนาฏศิลปS  

                   3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจดQานนาฏศิลปS 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / มหาวิทยาลัยนาฏศิลปS 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผู/รับผิดชอบ 

ปZ พ.ศ.
2563 

ปZ พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ขั้นเตรียมการ 

     1.1 ประชุมวางแผนเขียนโครงการ 

     1.2 แจQงการดำเนินงานแก*หัวหนQากลุ*มสาระฯ 
ü            

 
 
 
 
 
 

นางสาวศิริงาม  แซ*จิ้ว 

2.ขั้นดำเนินการ 

     2.1 โครงการพิธีไหวQคร ู
 ü           

3. ดำเนินงาน/กิจกรรม 
   3.1  กิจกรรมพิธีไหวQครูและครอบครูนาฏศิลปS
ไทย   

 ü ü  
 
 

 
 
 

      

4.ขั้นติดตามและประเมินผล 

   4.1 สรุป/รายงานผล  
           ü 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป]นต/องใช/ 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชQงบประมาณทั้งสิ้น     7,500  บาท   (เจ็ดพันหQารQอยบาทถQวน)  

ประกอบด/วย  

 1. กิจกรรมการร*วมพิธีไหวQครูและครอบครูนาฏศิลปSไทย                 จำนวนเงิน  7,500       บาท 
1.1  ค*าเหมารถโดยสารในการเดินทาง                                  6,000       บาท 

  1.2  ค*าจัดทำขันพานบายศรีครอบคร ู                                          1,500       บาท 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลปSเขQาร*วมพิธีการไหวQครู

ครอบครูนาฏศิลปS รQอยละ 80 

นักเรียนที่เรียนนาฏศิลปSมีความ

กตัญ�ูและมีใจรักนาฏศิลปS 

สังเกตจากการเขQาร*วมกิจกรรม 

การรายงานผลโครงการ 

          

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูQเสนอโครงการ 

      (ว*าที่ ร.ต.อรุณวรรณ  ป:;นทอง ) 

         ตำแหน*ง  ครูอัตราจQาง 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูQพิจารณาโครงการ 

            (นางศศิมา ทิพยสวัสดิ์) 

 ตำแหน*ง  หัวหนQากลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูQเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน*ง รองผูQอำนวยการกลุ*มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูQอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒน@  สันติพิทักษ@) 

 ตำแหน*ง  ผูQอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 


