
 

 



ค ำน ำ 

  เม่ือ ปีพ.ศ. 2562  ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน การประชุมว่าด้วยความร่วมมือ 
ในหลายๆด้าน  ด้านการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม อันเป็น 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน  
ในด้านเสาหลักประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC) 
หลายคนมองว่าไม่ค่อยจะมีบทบาทสักเท่าใดนัก ทว่ามองให้ลึกแล้ว เสาหลักอันน้ีถือว่าส าคัญทีเดียว ที่จะสร้าง  
ความสมัครสมานสามัคคีของ 10 ประเทศกลุ่มอาเซียน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน  
ลาว กัมพูชา เมียร์นมา และเวียดนาม ที่ มิใช่เพียงระดับรัฐบาลแต่ยังลงไปถึงระดับประชาชนและเยาวชน 
          ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน เป็นมรดกอันทรงคุณค่า ที่ เยาวชนรุ่นหลังควรที่จะรักษา  
สืบสานให้คงไว้  ทั้ งที่ ก่อให้ เ กิดการพัฒนาทั้ งทาง ร่างกาย จิต ใจ อารมณ์และสังคม ซ่ึงท า ให้ เยาวช น 
เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาทักษะการด าเนินชวีติ
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันการม่ัวสุมอบายมุขต่างๆในกลุ่มนักเรียน ดังน้ัน เพื่อให้สอดรับนโยบาย
ดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้อย่างสูงสุดและตอบสนองต่อจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อันเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเ รียนในประชาคมอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนเ รียน รู้  
ทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยและสปป.ลาว ตามบันทึก  
การประชุมความร่วมมือ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อผลักดันการด าเนินการศึกษาให้สอดรับต่อการเป็นประชาคม  
อา เ ซียน  และพัฒนา นัก เ รี ยนให้ มี สมรรถนะที่ ส า คัญส าห รับการด า เ นินชี วิ ต ในประชาคมอ าเ ซียน 
           โ ร ง เ รี ยนสามชุ ก รัตนโภคาราม  ได้ ร่ วม มือ กับ โ รง เ รี ยน มัธยมศึ กษาตอนปลายสีสั ตตะนาก   
นครหลวงเวียงจันทร์ ได้ด าเนินโครงการสืบสานศิปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว ขึ้นระหว่าง
วันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม  
มีคุณธรรม  จริยธรรม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข  และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ดีในประชาคมอาเซียน  ขอขอบคุณ สหวิทยาเขตท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ส่วนราชการในอ าเภอ
สามชุก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานตรวจคน
เข้าเ มือง จังหวัดหนองคาย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทร์  กระทรวงการต่างประเทศของ  
สปป.ลาว กระทรวงศึกษาธิการของ สปป.ลาว แผนกการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทร์ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
เล่มน้ี จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาไม่มากก็น้อย                                    
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                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
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ตอนที่ 1 

โครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
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โครงการ  : สืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
Project  : Inheriting art and Culture Value of ASEAN Thai – Laos 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. : กลยุทธ์ที่ 2 จุดเน้นที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
สนองยุทธศาสตร์   : การพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  : โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ  : วันที่ 17 ธันวาคม – วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
งบประมาณท่ีรับในโครงการน้ี  งบประมาณจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ านวน 117,975 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

หลักการและเหตุผล 

 ปี  2562 นี้ ป ระ เทศไทย เป็น เ จ้ าภาพกา รประ ชุมสุ ดยอดอ า เซี ยน  การประ ชุม ว่าด้ ว ย 
ความร่ วมมื อ ในหลายๆด้ าน   ด้ านการ เมื อ ง  ความมั่ นคง  เ ศรษฐกิ จ   สั ง คมและ วัฒนธรรม  
อันเป็น 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน  ในด้านเสาหลักประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC) หลายคนมองว่าไม่ค่อยจะมีบทบาทสักเท่าใดนัก 
ทว่ามองให้ลึกแล้ว เสาหลักอันนี้ถือว่าส าคัญทีเดียว ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีของ 10 ประเทศ 
กลุ่ มอา เซียน  ไทย  อิ น โดนี เซี ย  มา เล เซีย  ฟิ ลิ ปปินส์  สิ ง ค โปร์  บรู ไน  ล าว  กั มพู ชา  เ มี ยร์นมา  
แ ล ะ เ วี ย ด น า ม  ที่ มิ ใ ช่ เ พี ย ง ร ะ ดั บ รั ฐ บ า ล แ ต่ ยั ง ล ง ไ ป ถึ ง ร ะ ดั บ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ เ ย า ว ช น 
          ปัจจุบันประชากรในอาเซยีนรวมกันแลว้ 640 กว่าล้านคน (ข้อมูล World Bank) หรือประมาณร้อยละ 
8 ของประชากรโลก แต่ละประเทศล้วนแล้วแต่มีต้นทุนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต  
ทั้งในเรื่องชาติพันธ์ุ ภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา มรดกภูมิปัญญา วรรณกรรม ดนตรี อาหารการกิน ฯลฯ 
ที่ เ หมื อนหรื อต่ า งคล้ายกั น ต่ า ง ถ่ าย เทหรือรับอิ ท ธิพลทาง วัฒนธรรมจากดินแดนภูมิภาคอื่น  
( เปอร์ เซีย  อินเดีย จีน ฯ)  น ามาปรับให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ วิ ถี  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของแต่ละชาติ นับว่าประเทศกลุ่ มอาเซียนเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีความ 
หลากหลายทางชนชาติม ากที่ สุ ดแห่ งหนึ่ ง ของ โลก  ไทย เป็น เ จ้ าภาพประ ชุมอา เซี ยนครั้ ง นี้   
โดยในส่วนกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศไทยได้เสนอ “ปีแห่ง วัฒนธรรมอาเซียน” เป็นไปตาม  
“ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ก ากับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561  
ณ เมืองยอกจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี  2562 เป็นปีแห่ง วัฒนธรรมอาเซียน  
(ASEAN Cultural Year 2019) ตามที่ ป ระ เทศไทย เสนอ  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มความมั่ นคงของ เสาหลักนี้ 
 สถานศึกษาได้เล็งเห็นว่า ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน เป็นมรดกอันทรงคุณค่า ที่เยาวชน
รุ่นหลังควรที่จะรักษาสืบสานให้คงไว้ ทั้งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
ซึ่งท าให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  



                                                                    -2- 
สามารถพฒันาทักษะการด าเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทัง้ยังเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดและป้องกันการมั่วสมุอบายมุขต่างๆในกลุ่ม
นักเรียน ดังนั้น เพื่อใหส้อดรบันโยบายดังกล่าว เพื่อเพิม่ศักยภาพในการเรียนรู้อย่างสงูสุดและตอบสนองต่อ
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อันเป็นพลังขับเคลือ่นการพฒันาโรงเรียน 
ในประชาคมอาเซียน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และของนักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาของไทยและสปป.ลาว ตามบันทึกการประชุมความร่วมมือ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อผลักดัน 
การด าเนินการศึกษาใหส้อดรบัต่อการเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนให้มสีมรรถนะทีส่ าคัญส าหรับ
การด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
       1. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดงได้แสดงศักยภาพสู่ประชาคม 
       2. เพื่อสบืสานศิลปวัฒนธรรมตามภารกจิของโรงเรียนในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม 
       3. เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา ไทย – สปป.ลาว 
       4. เพื่อท าหน้าที่สือ่ทางศิลปวัฒนธรรมที่สนองยุทธศาสตร์ ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 
       5. เพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย และ สปป.ลาว 

เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ  โรงเรียนเป้าหมายจ านวน 2 โรงเรียน 
           1. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จงัหวัดสพุรรณบรุี 
           2. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสสีัตตะนาก  นครหลวงเวียงจันทร์ 
       เชิงคุณภาพ 
           1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม มีพัฒนาการ 
               ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข สามารถอยู่ในสังคมได้ 
               อย่างมีความสุข 
           2. ครูและนกัเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรมมีความสุขและพึงพอใจ 

วันท่ีเริ่มด าเนินการ            วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 
วันท่ีสิ้นสุดการด าเนินการ    วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 
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พ้ืนท่ีเป้าหมายด าเนินการ  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  จังหวัดสุพรรณบรุี 

กิจกรรมและการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน  

(วัน เดือน ปี) 

ผู้รับผิดชอบ / 
คณะท างาน 

1 ประชุมเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม 1.1 จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินการ 

ตุลาคม 2562 คณะท างานโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม
และโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สีสัตตะนาก 

2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 2.1 ด าเนินการจัดกจิกรรม  
(โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม) 

18 ธันวาคม 
2562 

3 สรปุผลด าเนินกจิกรรม  มกราคม 2563 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับอาเซียนในการแลกเปลีย่นภาษาและศิลปวัฒนธรรม ปงีบประมาณ 2562 
                                                                                                    จ านวน    50,000 บาท 
โครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว ปีงบประมาณ 2563 
                                                                                                       จ านวน 67,975 บาท   
                                                                                         รวมจ านวน        117,975 บาท 

ที่ กิจกรรม เงินงบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย 
ค่าเบี้ยเล้ียง/

อาหาร 
วัสดุ รวม (บาท) 

1 การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
1. ค่าเดินทาง เช่าเหมารถ น้ ามันรถ 
2. ค่าจัดท าเอกสาร 
3. ค่าอาหาร 
4. ค่าที่พัก 
5. ค่าอุปกรณ์การแสดง 
6. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

 
30,000 

 
 

6,000 
15,000 
9,500 

 
 
 

51,200 

 
 

6,275 

 

รวม 51,000 51,200 6,275 117,975 
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การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ 
สะอาด  สามัคคี มีน้ าใจ 

ประเมินจากการมีคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด  
สามัคคี มีน้ าใจ 

แบบประเมิน 
แบบสงัเกต 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสุขภาพสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
     2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข   
     3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีในประชาคมอาเซียน 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายไพโรจน์  ยังศิริ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

(นายตรัยพงษ์   เข็มเพ็ชร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2  
วิธีด าเนนิการ 
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              โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ด าเนินการหารือในความร่วมมือ กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก ในการที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง ตามข้อตกลงบันทึกการประชุม 
ที่ได้ลงนามร่วมประชุมกันไว้ก่อนหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 โดยสาระส าคัญ3 เรื่ อง คือ ด้านการ
ต่อต้านยาเสพติด ด้านความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการเรียนรู้ และเห็นดีในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในคราวการประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2562  
ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก  จะร่วมกันด าเนินกิจกรรมภายใต้ช่ือโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้รับเป็นเจ้าภาพ 
ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  และด าเนินการประสานความร่วมมืออยา่ง
เป็นทางการ ไปยังแผนกการศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และได้จัดท าหนังสือเรียน
เชิญร่วมกิจกรรมผ่านไปยังกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อประสานไปยังสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และกระทรวง
การศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เพื่อแจ้งไปยังแผนกการศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์  
และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   
และได้ด าเนินกิจกรรมโครงการค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว ข้ึน  
ระหว่าง วันที่ 17 – 19 ธันวาคม  2562 ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
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บันทกึการประชุมข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายสีสตัตะนากกับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
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สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  
และคณะครูผู้ร่วมกิจกรรม ประชุมเตรียมการ  

ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
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คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายสสีัตตะนาก สปป.ลาว  
เดินทางมาถึงโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 

 

 

คณะครแูละนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายสีสตัตะนาก สปป.ลาว รับประทานอาหารเยน็  
ณ โรงอาหาร โรงเรียนสามชุกรตันโภคาราม 

 
 



ตอนที่ 3 

ผลการด าเนนิการและสรปุผลการด าเนินการ 
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    โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก  
นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ได้ด าเนินโครงการค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน 
ไทย – สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมผู้น าเยาวชนต่อการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย – ลาว   
การแสดงแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรม ไทย – สปป.ลาว  กิจกรรมฐานการเรียนรูก้ารศึกษาเพื่ออาชีพ  การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ ณ หอศิลป์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้น าเยาวชนต่อการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน 
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ก าหนดการกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน (ไทย – สปป.ลาว) 
วันท่ี 17-19 ธันวาคม 2562 

ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม   อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
********************************************************************************* 

วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
เวลา 06:00 น. – 06:30 น.     ลงทะเบียน 
เวลา 08:00 น. – 12:00 น.     ผู้น าเยาวชนต่อการสบืสานและอนุรกัษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย – ลาว  
                                      (แยกกลุ่ม ไทย – ลาว) 
เวลา 12:00 น. – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13:00 น. – 16:00 น.     ผู้น าเยาวชนต่อการสบืสานและอนุรกัษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย – ลาว  
                                      (แยกกลุ่ม ไทย – ลาว) 
เวลา 19:00 น. – 21:00 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผู้น าเยาวชน ไทย - ลาว 
 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
เวลา 07:00 น. – 08:00 น.     รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08:00 น. – 12:00 น.     - พิธีเปิดกิจกรรม  
                                      - การแสดงแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมไทย – สปป.ลาว 
                                      - กิจกรรมฐานการเรียนรู้การศึกษาเพื่ออาชีพ 
เวลา 12:00 น. – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13:00 น. – 16:00 น.     ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
                                      - หอศิลป์  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
                                      - สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ 
เวลา 17:00 น. – 18:00 น.     รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19:00 น. – 21:00 น.     กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผูน้ าเยาวชนต่อการสบืสานและอนรุักษ์ศิลปะ 
                                      และวัฒนธรรมในอาเซียน 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2562 
เวลา 07:00 น. – 08:00 น.     รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08:00 น. – 12:00 น.     สรุปการเตรียมเสนอแผนงานโครงการกลุ่มผู้น าเยาวชนในการเสรมิสร้าง 
                                      และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และอาเซียน (แยกกลุม่ ไทย – ลาว) 
เวลา 12:00 น. – 13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13:00 น. – 16:00 น.     พิธีปิดกิจกรรม 

* รับประทานอาหารว่าง  เวลา 10:30 น. – 10:40 น.  และ เวลา 14:30 น. – 14:40 น. 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

-11- 

ตารางกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน (ไทย – สปป.ลาว) 
วันท่ี   17 – 19   ธันวาคม  2562 

ณ  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

วันที ่ 06.00 น. – 06.30 น. 08.00 น. - 12.00 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 น. -16.00 น. 19.00 น. - 21.00 น. 
17 ธันวาคม 62 ลงทะเบียน ผู้น าเยาวชนต่อการสืบสาน

และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย–ลาว 
(แยกกลุ่ม ไทย–ลาว) 

พัก ผู้น าเยาวชนต่อการ
สืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในอาเซียน(แยกกลุ่ม
ไทย–ลาว) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ผู้น าเยาวชนไทย – ลาว 

18 ธันวาคม 62  - พิธีเปิดกิจกรรม 
- การแสดงแลกเปลี่ยน  
  ศิลปวัฒนธรรม   
  ไทย –  สปป. ลาว 
- กิจกรรมฐานการ 
  เรียนรู้การศึกษาเพ่ือ 
  อาชีพ 
 

พัก ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
- หอศิลป์  
  โรงเรียนธรรมโชต ิ    
  ศึกษาลัย 
- สถานแสดงพันธุ์ 
  สัตว์น้ า 
  บึงฉวากเฉลิมพระ 
  เกียรติฯ 
- ตลาดสามชุกร้อยปี 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผู้น าเยาวชนต่อ
การสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ในอาเซียน   

19 ธันวาคม 62  สรุปการเตรียมเสนอ
แผนงานโครงการกลุ่มผู้น า
เยาวชนในการเสริมสร้าง
และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย และอาเซียน 
(แยกกลุ่ม ไทย–ลาว) 
 

พัก พิธีปิดกิจกรรม  

 

รับประทานอาหาร             อาหารเช้าเวลา 07.00 น. อาหารเย็นเวลา 17.00 น. 

รับประทานอาหารว่าง        เวลา 10.30 น. -10.40 น. และ 14.30 น. – 14.40 น. 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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                                     ก าหนดการพธิีเปิดนิทรรศการวิชาการ 
เปิดบ้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียนไทย – สปป.ลาว” 

        วันพุธท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒   ณ เวทีกลาง หอประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 

เวลา  กิจกรรม  
๐๘.๐๐  –  ๐๘.๓๐ น. 

 
  แขกผู้มีเกียรตแิละผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนพร้อมกันบริเวณหอประชุม 
  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น.   - การแสดงเพลงลูกทุ่งไทย 
  - การแสดงนาฎศิลป์ไทย – สปป.ลาว 

๐๙.๐๐  น.   นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง  (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

๐๙.๐๐  น.   การแสดงนาฎศิลป์ สปป.ลาว 
๐๙.๑๐  น   - นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชกุรัตนโภคาราม  

     กล่าวต้อนรับ 
   - เรียนเชิญประธานในพิธีสู่แท่นพิธีการ 
  - นายเจริญชัย กิตติพีรเดช  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     มัธยมศึกษาเขต 9  กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
  - ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  ( วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
  - มอบของท่ีระลึก ประธานในพิธี และผู้อ านวยการเขตพ้ีนท่ี สพม.9 
  - ถ่ายรูปร่วมกันเป็นท่ีระลึกกับประธานในพิธี /1. คณะสปป.ลาว /2. คณะเข้ารับ        
    ประกาศเกียรติคุณ /3. คณะผู้บริหารโรงเรียน 

๐๙.๔๐   - การแสดงนาฎศิลป์ไทย  
  - การแสดงนักเรียน สปป.ลาว – ไทย  

๑๐.๒๐ น. 
๑๑.๓๐ น. 

  ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการการบริเวณลานจัดแสดงนิทรรศการ 
  ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเกียรติยศ      
  และเดินทางกลับ  

๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.   การแสดงนักเรียน ณ เวทีกลางหอประชุม (ต่อ) 
หมายเหตุ :  
๑. ตัวแทนหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ ชุดสุภาพ 
๒. คณะครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เสื้อสฟี้าของโรงเรยีน 
๓. นักเรียนแต่งกายเครือ่งแบบนักเรียน  
๔. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ผังรำยกำรกำรแสดงเวทีกลำงกิจกรรมนิทรรศกำรวิชำกำรเปิดบ้ำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพและคำ่ยสบืสำนศิลปวัฒนธรรม 
                                              มรดกคุณค่ำแห่งอำเซียนไทย- สปป.ลำว 

หอประชุมใหญ่ โรงเรยีนสำมชุกรัตนโภคำรำม  อ ำเภอสำมชุก  จังหวัดสุพรรณบุร ี   

ล าดับ วันที ่ เวลา ชื่อชุดการแสดง เวลาที่ใช้แสดง หน่วยงาน/กลุ่ม หมายเหตุ 

1 18 ธ.ค. 62 08.30 น. - 08.35 น. การขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย "วอนพ่อตากสิน" 5 นาท ี สามชุกรัตนโภคาราม   

2   08.35 น. - 08.40 น การล าเพลง "สวรรค์เมืองลาว" 5 นาท ี มป.สีสัตตะนาก สปป.ลาว   

3   08.40 น. - 08.45 น การแสดง "ระบ าพัดจีน" 5 นาท ี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   

4   08.45 น. - 08.50 น การขับร้องเพลง "หวาน" 5 นาท ี มป.สีสัตตะนาก สปป.ลาว   

5   08.50 น. - 09.00 น การแสดงนาฏศิลป์ไทย "ชุดระบ าจตุรภาค"ี 10 นาท ี สามชุกรัตนโภคาราม   

    09.00 น. 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์  
ประธานในพิธีเดินทางมาถึง       

6   09.00 น. - 09.10 น. การแสดง "ชุดฟ้อนเพลงประเทศของข้อย" 6 นาท ี มป.สีสัตตะนาก สปป.ลาว   

    09.10 น. - 09.40 น. พิธีเปิดกิจกรรม       

7   09.40 น. - 10.00 น. การแสดงนาฏศิลป์ไทย "ชุดระบ านางกอย"  15 นาท ี อนุบาลสมเด็จพระวันรัต   

8   10.00 น. -10.10 น. การเต้นเพลงรวม "สากล" 7 นาท ี มป.สีสัตตะนาก สปป.ลาว   

9   10.10 น - 10.15 น. การขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย "โอ้โฮบางกอก" 5 นาท ี สามชุกรัตนโภคาราม   

10   10.15 น - 10.25 น. การแสดง "ศาสตรศ์ิลป์ไทย ร่วมสมัยกาลเวลา" 10 นาท ี กลุ่มสาระภาษาไทย   

11   10.30 น - 10.40 น. การแสดงละครภาษาจีน 10 นาท ี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   

12   10.40 น - 10.50 น. การแสดง Science  Show 10 นาท ี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์   

13   10.50 น - 11.00 น. การแสดงละครภาษาอังกฤษ 10 นาท ี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ   
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    ค ากล่าวรายงานในพิธีเปดิ 
    นิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

      และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแหง่อาเซียนไทย – สปป.ลาว” 
       วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๑๕ น. 
       ณ หอประชุม  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 

เรียน  ท่านสุเทพ ชิตยวงษ์  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่านประธานทีเ่คารพ 
         กระผม นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อ านวยการส านักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  ในนาม
ผู้แทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ และค่ายสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียนไทย – สปป.ลาว” ตลอดจนผู้ร่วมงานทุกท่าน ขอขอบคุณท่านเป็น
อย่ า งสู งที่ ให้ เ กี ย รติ ม า เป็ นประธานในพิ ธี เ ปิ ดกิ จกรรม ใน วันนี้   ตามที่ โ ร ง เ รี ยนสาม ชุกรั ตน 
โภคารามได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ม ร ด ก คุ ณ ค่ า แห่ ง อ า เ ซี ย น ไ ทย  –  ส ป ป . ล า ว ”  ข้ึ น   ใ น วั น ที่  ๑ ๘  -  ๑ ๙  ธั น ว า ค ม  ๒ ๕๖๒  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
        ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองให้กับนักเรียนและผู้ที่เข้าร่วม  
            กิจกรรมต่างๆได้เรียนรู้ และเช่ือมโยงความรู้ต่างไปในการเตรียมตัวสู่อาชีพในอนาคต  
        ๒. เพื่อสบืสานศิลปวัฒนธรรมตามภารกจิของโรงเรียนในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
        ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา ไทยและสปป. ลาว 
        ๔. เพื่อเสรมิสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย 
           และสปป.ลาว  
           ในการจัดกิจกรรม ในครั้ งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมื อจากหน่วยงานราชการ  
และภาคเอกชน มหาวิทยาลัย โรง เรียนต่างๆ  ห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองสีสัตตะนาก  
นคร ห ลวง เ วี ยงจั นทน์  ส ปป .ลา ว   โ ร ง เ รี ยนมั ธ ยม ศึกษาตอนปลายสี สั ตตะนาก  ส ปป .ลาว   
ทางโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมี กิจกรรม
ประกอบด้วย นิทรรศการศาสตร์พระราชา  การแสดงผลงานนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อเช่ือมโยงความรู้ไปสู่อาชีพ กิจกรรมแรลลี่เดินทางหาความรู้ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา  
การแนะแนวการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้น าเยาวชน และการ
แสดงแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมไทย และสปป.ลาว โดยมี ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสามชุก
รัตนโภคาราม โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ชุมชน และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสตัตะนาก 
สปป.ลาว เข้าร่วมกิจกรรม รวมจ านวน ๒,๗๐๐ คน  

   บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านสุเทพ ชิตยวงษ์  ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติ
คุณ แก่หน่วยงานที่สนับสนุน พร้อมให้โอวาท และกล่าวเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพ่ือ
อ า ชี พ แ ล ะ ค่ า ย สื บส า น ศิล ป วั ฒ นธ ร ร ม ม ร ด ก คุ ณ ค่ า แ ห่ ง อ า เ ซี ย น ไ ทย  –  ส ปป . ล า ว ”   
เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญก าลังใจแก่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในล าดับต่อไป  
            ขอเรียนเชิญ 
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ค ากล่าวเปิดงาน 
นิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแหง่อาเซยีนไทย – สปป.ลาว” 
วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๑๕ น. 
ณ หอประชุม  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 
 

เรียน ……………………………………………………………………………………........................................................... 
 

    ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ  
“เปิดบา้นการศึกษาเพ่ืออาชีพ และค่ายสืบสานศิลปวฒันธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียนไทย – สปป.
ลาว” ในวันนี ้
         จากการได้รับฟังค ากล่าวรายงานของท่านประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ  
“เปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียนไทย – สปป.
ลาว” รู้สึกภาคภูมิใจ และปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน อีกทั้งเป็นการเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการศึกษากับอาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู นักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
จากการเข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาจะต้อง
ตระหนัก ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน  
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  สืบต่อไป อีกทั้งการสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจของโรงเรียน 
ในด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม  โดยการแสดงแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมของไทย  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ และค่ายสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน  ไทย – สปป.ลาว” ทุกท่าน รวมถึงหน่วยงานราชการ  
และเอกชนต่างๆ  คณะห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก สปป.ลาว  ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม และโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ที่เห็นความส าคัญของการศึกษา และได้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ขอให้การ
จัดนิทรรศการวิชาการและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้ ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้าน
การศึกษาเพ่ืออาชีพ และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียนไทย – สปป.ลาว”  
ณ บัดนี้ 
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พิธีเปิดงานเปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ และค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย - สปป.ลาว   
ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
                                      ณ หอประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

 

นายจีรศกัดิ์  ช านาญภกัดี นายอ าเภอสามชุก กล่าวต้อนรับ และ ดร. สเุทพ ชิตยวงษ ์
กล่าวเปดิงาน 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม มอบของที่ระลึกให้ ดร. สเุทพ  ชิตยวงษ์  

อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน และถ่ำยภำพร่วมกัน 

 

 

 

ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์ มอบประกำศเกียรติคุณให้กับหน่วยงำนที่สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม 
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กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ชุดศำสตร์ศิลป์ไทยร่วมสมัย ของนักเรียนโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 

 

 

กำรแสดงระบ ำพัดจีน ของนักเรียนโรงเรยีนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
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กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ชุดระบ ำนำงกอย ของนักเรียนโรงเรียนอนุบำลสมเด็จพระวันรัต 

 

 

 

กำรขับร้องเพลงลูกทุ่ง โอโ้ฮบำงกอก ของนักเรียนโรงเรียนสำมชุกรัตนโภคำรำม 
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การแสดงนาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรม ของ สปป.ลาว ชุด “ฟอ้นเพลงประเทศของข้อย” 

 

การแสดงจาก สปป.ลาว ชุดเต้นรวมเพลงสากล 

 

การขับร้องเพลง “หวาน” จากนกัเรียนหญิง สปป.ลาว 
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นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายสีสัตตะนาก สปป.ลาว และสภานักเรียน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
เข้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
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คณะครแูละนักเรียน ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรตฯิ 
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คณะครแูละนักเรียน ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรตฯิ 
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คณะครแูละนักเรียน ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

 

 

 

 
 

 

 



-26- 

คณะครแูละนักเรียน ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอศิลป์ โรงเรียนธรรมโชติศกึษาลัย 
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นักเรียน ค่ายสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูผู้้น าเยาวชนกบัการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน 
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นักเรียนในค่ายสืบสานศลิปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูผู้้น าเยาวชนกบัการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการ 
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          การด าเนินการโครงการค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก นครหลวง
เวียงจันทร์ สปป.ลาว ได้ด าเนินโครงการค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมผู้น าเยาวชนต่อการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย – ลาว  การแสดง
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย – สปป.ลาว  กิจกรรมฐานการเรียนรู้การศึกษาเพื่ออาชีพ  การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ณ หอศิลป์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ  
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้น าเยาวชนต่อการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในอาเซียน  
การด าเนินกิจกรรม มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ตารางแสดงข้อมลู  จ านวนร้อยละระดบัความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 75.25  รองลงมา 
มีความพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 21.30  และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.45 

รายการประเมิน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. ความพร้อมในการวางแผนและเตรียมงาน 82.50 17.50 0 0 0 
2. ความพึงพอใจในการตอ้นรบัและเข้าร่วมกจิกรรม 85.00 15.00 0 0 0 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 96.00 04.00 0 0 0 
4. ความเหมาะสมของกิจกรรม 75.00 25.00 0 0 0 
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 50.00 32.00 18.00 0 0 
6. ความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน 83.00 17.00 0 0 0 
7. การสืบสานและอนุรกัษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 42.50 41.00 16.50 0 0 
8. การแลกเปลี่ยนด้านกิจกรรม 56.00 44.00 0 0 0 
9. ประโยชน์ที่ได้รบัจากกิจกรรม 84.50 15.50 0 0 0 
10. สามารถน าประสบการณ์และความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 98.00 02.00 0 0 0 

รวมเฉลี่ย 75.25 21.30 3.45 0 0 
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List of Inheriting art and Culture Value of  ASEAN  Thai – Laos  project 
17 - 19    December  2019 

At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand. 
TEACHER 

No Name - Surname Position Acadamy Phone Number / 
E -mail 

1 Mr  Khamphon XAIYAPHET Deputy Director of Education and 

Sport Sisattanark District 

Sisattanark District office 020 28885179 

2 Mr Khamtay SOUTTHAVILAY Director Sisattanark High school 02055706477 

3 Mr Oudone SINLAPAKONE Deputy Director Sisattanark High school 020 55808006 

4 Ms Viengsavanh NAMVONGYOTH Teacher Sisattanark High school 020 55703749 

5 Ms Khemthong OUTTACHANH Teacher Sisattanark High school 020 22233303 

6 Mr Vongvilay SICHANTHONGTHIP Teacher Sisattanark High school 020 55321218 

7 Mr Alounno SITHAVONG Teacher Sisattanark High school 020 77791818 

8 Ms Somchay THONGMANY Teacher Sisattanark High school 020 56631570 

9 Ms Keomaniseng OUPASITH Teacher Sisattanark High school 020 55408686 

10 Ms Vilaikhong SICHANTHONGTHIP Teacher Sisattanark High school 020 99445593 

11 Ms Sungvanh CHANSAMONE Teacher Sisattanark High school 020 56889293 

12 Ms Thongma CHANTHALOTH Teacher Sisattanark High school 020 55454072 

13 Mr Vankham MANIVANH Teacher Sisattanark High school 020 99791624 

14 Ms Phaivanh SISAVARD Teacher Sisattanark High school 020 78880270 

15 Ms Mina VONGCHAOLEUANG Teacher Sisattanark High school 020 99402700 
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List of Inheriting art and Culture Value of  ASEAN  Thai – Laos  project 
17 - 19    December  2019 

At  Samchukratanapokaram school, Suphanburi,Thailand. 
STUDENT 

No Name - Surname Position Acadamy Phone Number / 
E -mail 

1 Ms Nidnapha SOUNDARA Student Sisattanark High school 020 94228523 

2 Ms Chanthaphone KHOUTLAVONG Student Sisattanark High school 020 54924668 

3 Ms Phetnida SISOUKVONGXAY Student Sisattanark High school 020 54233939 

4 Ms Manivone NATHITHONG Student Sisattanark High school 020 97101354 

5 Ms Phengvalin KONGPHALY Student Sisattanark High school 020 93212846 

6 MS Ketmany SAYALATH Student Sisattanark High school 020 56842919 

7 Ms Laddavanh HEUANGMANIVONG Student Sisattanark High school 020 92801536 

8 Ms Soutthidaphone PHAYLOTH Student Sisattanark High school 020 77918997 

9 Mr Lertpanya THIPPHASOUK Student Sisattanark High school 020 93993255 

10 Mr Saysetha VONGXAY Student Sisattanark High school 020 76782242 

11 Mr Sayfa THOUMMALAVANH Student Sisattanark High school 020 98451105 

12 Ms Lattana KANLAYA Student Sisattanark High school 020 54935227 

13 Mr Nanthakone  KEOLAKHONE Student Sisattanark High school 020 77918997 

14 Mr Phoutthahaksa SANTISOUK Student Sisattanark High school 020 55305161 

15 Ms Fahsai CHANTHAVONGSA Student Sisattanark High school 020 56477300 

16 Ms Sabina SINAVONG Student Sisattanark High school 020 97101364 
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List of lnheriting art and Culture Value of ASEAN Thai-Laos project 

17-19 December 2019 
At Samchukratanapokaram school, Suphanburi, Thailand  

TEACHER 
No Name-Surname Position Acadamy Phone Number/ E-mail 

1 MR. TRAIPONG  KHEMPET DIRECTOR SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0839942904/pan_oong@hotmail.com 

2 MR. PHAIROJ YANGSIRI DEPUTY 
DIRECTOR 

SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0863865848/Natpatta@hotmail.com 

3 MR. KAWEE  POTISUTHA TEACHER SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0649791925/ weerathana80@gmial.com 
4 MISS NATTHANAN  RAVIPONG TEACHER SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL  

5 MR. WEERATHANA SRISUNGNGAM TEACHER SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL  

6 MR. WASIN CHUCHART TEACHER SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL  
7 MISS  KANYAPAK  MALA TEACHER SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL  

8 MISS  AMPAPORN   SRIUBON TEACHER SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-33- 

 

List of lnheriting art and Culture Value of ASEAN Thai-Laos project 
17-19 December 2019 

At Samchukratanapokaram school, Suphanburi, Thailand  

STUDENT 
No Name-Surname Position Acadamy Phone Number/ E-mail 

1 MR. ARNON  SAWANGSRI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0929373823/argongigi884@gmail.com 

2 MISS BENCHAWAN  PHOTHONGKHAM STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0928275053 /benchawanpan45@gmail.com 

3 MISS PHATCHARAPORN  SOMNGAM STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0940506019/prim6019@gmail.com 

4 MISS KANOKON  WONGSUWAN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0982746516/kanokon2234@gmail.com 

5 MR. JEDNIPHAT  RUHAKARN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0993297310/jate.ruhakarn@gmail.com 

6 MR. KITIPHONG  KUNPHONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0996096184/porchh.2002@gmail.com 

7 MR. THITIWAT  SUWANNAHONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0929827066 /kooneks4567@gmail.com 

8 MR. PHANUWAT  PLHAILAHAN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0928607657/dma8362@gmail.com 

9 MR. SUPPHAWIT  PHONLAWAT STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0615256064/supphawitphonlawat@gmail.com 

10 MR. NONTHAPHAT  KLAYWAN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0930324649/Ntp_zing@hotmail.com 

11 MR. NARUEBADEE  CHOOWONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0926752956/tonkla4hok@gmail.com 

12 MISS CHIRAPHAN  RANGSIBUT STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0982846719/jiraphanheartrocker@gmail.com 

13 MISS THUWARADA  CHONGSAWAD STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0990875711/xikxax@gmail.com 

14 MISS NATHANAN  AINTHAPAT STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0958266730/natanan2545@gmail.com 

15 MISS NAPHATSON RONSANTHIA STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0656017008/kimkimxme97@gmail.com 

16 MISS NAKWAN  THAOLA STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0909982216/k0642616605@gmail.com 

17 MISS PHATTHA  SAWANGSRI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0632184161/daow.phattha@gmail.com 

18 MISS PASSARANAN  MALITHONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0616433350/passaranan45@gmail.com 

19 MISS WARITSARA  SANGKHADI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0984615088/kikwarisara@gmail.com 

20 MISS WIPHAPHON  SAWANGSRI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0616429812/sometimeloveyou_chompoo@hotmail.com 

21 MISS SRIUBON  SRITHONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0968321689/Sriubon230845@gmail.com 

22 MISS SASICHA  CHANDEANG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0910041912/sasichachandaeng@gmail.com 

23 MISS SIRAWAN  RUNGRUEANG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0966750604/sirawan0966750604@gmail.com 

24 MISS SUCHANAN  PHONGSRI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0625951849/suchanan812546@gmail.com 

25 MISS CHUTHAMAT  KHUNPHONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0988316490/juthamas21032003@gmail.com 

26 MISS PHACHARAPORN  SAWANGSRI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0873659381/phachafamily@gmail.com 

27 MISS VANVISA  BORRISOOT STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0615386902/vanvisa.plai.kp@gmail.com 

28 MISS SUPHANIDA  PHORAM STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0983678187/aaof427@gmail.com 

29 MISS YADA  LAKYOO STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0922919499/yada369012@gmail.com 

30 MISS WANNASA  KHAMCHAROEN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0626784626/toonwannasakaa@gmail.com 

31 MISS ANANTAYA  KHIAOCHAON STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0984822138/film.anty@gmail.com 

32 MISS SUPAPICH  DOKMAI STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 090-0389108/supapich0900389108@gmail.com 

33 MISS SUKUMARN  SANGWANNA STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0914766655/Sukumarnsangwanna@gmail.com 

34 MR. PHACHARAPON  PAKCHUEN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0853721798/phacharapon.work@gmail.com 
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35 MR. THITIPONG  BORISUT STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0897901775/Thitipongborisut@gmail.com 

36 MR. SAKKARIN  MALOMPHAN STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0983513137/makimiijojoking@gmail.com 

37 MISS TATTIYA  AEKPAKNAK STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0996648603/khongkwan.tattiya@gmail.com 

38 MISS SUPAWAN  WARININ STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0988312130/supawanwarinin2544@gmail.com 

39 MISS CHULEEPORN  KAEWCHANPET STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0624481629/mintchu.29@gmail.com 

40 MISS THITIMA  POMSANAM STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0886092895/mintthitima485@gmail.com 

41 MISS CHIRANAN  NUTHONG STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0649081800/bbamzyxzjs0715@gmail.com 

42 MISS NUTTARIGA SOKHUMA STUDENT SAMCHUKRATANAPOKARAM SCHOOL 0941297181/nutta.soma@gmail.com 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

            - หนังสือเชิญร่วมโครงการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 

            - หนังสือตอบรบัจาก สปป.ลาว 

            - หนังสือขอประสานงานโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

            - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

              มรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว ของคณะ สปป.ลาว 

            - สถานที่พักและจัดกจิกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียนฯ 

            - รายงานการประชุมเตรียมการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแหง่อาเซียนฯ 

            - รูปภาพกิจกรรม 

            - ตัวอย่างเกียรติบัตรนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

            - แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 



หนังสือตอบรับจาก สปป.ลาว 

 

 



 



 
 

                                                               
                                               ค าสั่งโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
                                                        ที่   ๔๙๙  / ๒๕๖๒ 
                           เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
                                             มรดกคุณค่าแห่งอาเซียนไทย – สปป. ลาว                                                     
                                                    ********************************* 
            ด้วยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม มรดกคุณค่า 
แห่งอาเซียนไทย – สปป. ลาว ข้ึน ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙  ธันวาคม   ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภ
คาราม  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ    
         ๑. นายตรัยพงษ์   เข็มเพ็ชร           ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
         ๒. นายสมโภชน์    พิศเพ็ง             ครู                             กรรมการ   
         ๓. นางอรุณี         ก าลังแพทย์       ครู                              กรมการ 
         ๔. นางทองค า       สาระวงษ์สุทธ์ิ    ครู                              กรรมการ 
         ๔. นายไพโรจน์     ยังศิริ             รองผู้อ านวยการ              กรรมการและเลขานุการ 
         ๕. นางประไพ     พลายโถ             ครู                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         ๖. นายกวี          โพธิสุธา             ครู                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
     มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแลอ านวยความสะดวกและตัดสินใจ สั่งการให้การจัดกิจกรรมเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย  
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
         ๑. นายไพโรจน์      ยังศิริ                                              หัวหน้า  
          ๒. นางประไพ       พลายโถ                                           ผู้ช่วย        
          ๓. นายกวี             โพธิสุธา                                          ผู้ช่วย 
          ๔. นางลาวรรณ      ยังศิริ                                              ผู้ช่วย 
          ๕. นางสาวณัฎฐ์ธนัน  ระวิพงษ์                                        ผู้ช่วย  
          ๖. นางสาวนิสารัตน์  ธนวีรวัฒน์                                       ผู้ช่วย 
          ๗. นายวีระธนา      ศรีสังข์งาม                                        ผู้ช่วย 
          ๘. นางสาวกัญญาภัค  มาลา                                            ผู้ช่วย 
          ๙. นายสดายุ     ทวีทรัพย์นวกุล                                       ผู้ช่วย 
          ๙. นางสาวสุทธิวรรณ  สุขแล้ว                                          ผู้ช่วย 
          ๑๐. นายวศิน   ชูชาติ                                                    ผู้ช่วย 
          ๑๑. นางสาวอ าภาพร   ศรีอุบล                                         ผู้ช่วย           



      มีหน้าท่ี     ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรม จัดเตรียมเกียรติบัตร ประสานงานด้านการแสดง
บนเวที ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาตามก าหนดการ ด าเนินจัดกิจกรรมตามตารางต่างๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
          ๑. นายสมโภชน์  พิศเพ็ง       หัวหน้า 
          ๒. นายอุทัย                 สว่างศรี                         ผู้ช่วย 
          ๓. นายจิตตพล  พลเสน       ผู้ช่วย  
          ๔. นายศุภโชค              เอี่ยมงาม                                  ผู้ช่วย 
          ๕. นางสาวชลธิชา          ร่มโพธ์ิรี                                   ผู้ช่วย 
          ๖. นางสาวภิญญาพัชญ์    หงษ์โต                                    ผู้ช่วย 
          ๗. นายภาคภูมิ              ช่ืนมาลา                                  ผู้ช่วย 
          ๘. นางเพ็ญศิริ               เมฆฉาย                                   ผู้ช่วย                                 
          ๙. นักการภารโรง แม่บ้านที่ได้รับมอบหมาย                ผู้ช่วย 
       มีหน้าท่ี  จัดสถานที่หอประชุม/ ห้องโสตฯอาคาร ๕/ ห้องรับรองอาคาร ๒ / ห้องโสตฯอาคาร ๒  โต๊ะ
ส าหรับอาหารเย็นรับรองคณะครู จ านวน ๕ ชุด ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ / จัดเตรียมห้องพัก เครื่องนอน 
ส าหรับครูและนักเรียน จ านวน ๔ ห้อง  ห้องอาบน้ าห้องสุขา  ห้องแต่งตัว และเตรียมไฟฟ้าแสงสว่าง ในวันที่ 
๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ / ติดตั้งฉากหลังด้านหน้าหอประชุม 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง บันทึกภาพ 
       ๑. นายยุทธ      ศรีบุญมี                                                หัวหน้า 
       ๒. นายไพฑูรย์   แยกผิวผ่อง                                                ผู้ช่วย 
       ๓. นายวีระธนา  ศรีสังข์งาม                                                 ผู้ช่วย 
       ๔. นายวิภาค     รัศมีแก้ว                                                   ผู้ช่วย                                            
       ๘. นักการภารโรงที่ได้รับมอบหมาย                                        ผู้ช่วย 
       ๙. นักเรียนสภานักเรียนที่ได้รับมอบหมาย                                 ผู้ช่วย 
     มีหน้าท่ี  บันทึกซาวด์การแสดงของโรงเรียนของ สปป.ลาว ลงในระบบคอมพิวเตอร์และทดสอบ ในวันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐  น.เป็นต้นไป และใช้แสดงจริงตามผังรายการแสดง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไปบริเวณหอประชุมในเปิดกิจกรรมนิทรรศการ จัดเตรียมเครื่องเสียง
หอประชุม อาคาร 5 และติดตั้งเครื่องเสียง เครื่องดนตรี ห้องโสตฯอาคาร ๒ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น เป็นต้นไป บันทึกภาพกิจกรรม ทั้งภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายธุรการ   
          ๑. นางสาววราพร      สว่างศรี                                         ผู้ช่วย   
           ๒. นางสุรภีร์            ภู่ภักดี                                           ผู้ช่วย  
           ๓. นางสาววันวิสาข์    เลี้ยงไพบูลย์                                    ผู้ช่วย     
      มีหน้าท่ี    จัดพิมพ์และจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญ หนังสือขอบคุณ หน่วยงานต่างๆที่ร่วมกิจกรรม 
และผู้เกี่ยวข้อง 
 
 



๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
         ๑. นางภาวนา    เปลี่ยนข า                                                หัวหน้า 
          ๒. นางสาวประวีณา  อรชร                                               ผู้ช่วย 
          ๓. นางวราพร    เนตรสว่าง                                               ผู้ช่วย 
          ๔. นายพิสิฐ์      เช่ียวศิลป์                                                ผู้ช่วย 
          ๕. นางพิชยา      ศรีบุญมิ                                                 ผู้ช่วย 
          ๗. นางสาวกิตติยาพร   น้ าแก้ว                                           ผู้ช่วย 
          ๘. นางสาวอรุโณทัย     ธนวีรวัฒน์                                      ผู้ช่วย 
          ๙. นางสาวรุ่งอรุณ       ร่องน้อย                                         ผู้ช่วย 
     มีหน้าท่ี    ด าเนินการ เบิก -  จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายตามรายการต่างๆที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
  ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง 
            ๑. นางประไพ            พลายโถ                            หัวหน้า 
            ๒. นางลาวรรณ           ยังศิริ                                          ผู้ช่วย                       
            ๓. นางสาวอัมพร         วรรณชะนะ                                   ผู้ช่วย 
            ๔. นางสาวชลธิชา        ร่มโพธ์ิรี                                       ผู้ช่วย 
       มีหน้าท่ี  ประสานงานจัดหาผู้รับจ้างประกอบอาหาร  อาหารว่าง เครื่องดื่ม   จ านวน 8 มื้อ ให้กับครู
และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอาหารว่างที่ห้องรับรอง อาคาร 2  
 
   ๘. คณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียน  
           ๑. นางสาวนิสารัตน์    โพธ์ิทองค า                                    หัวหน้า 
            ๒. นายสุคนธ์             สิกขโกศล                                    ผู้ช่วย 
           ๓. นายธานินทร์        เทศทอง                                        ผู้ช่วย 
           ๔. นายวีระ              หวังวิมาน                                      ผู้ช่วย 
            ๕. นายศราวุธ            หวังวิมาน                                    ผู้ช่วย 
            ๖. นางสาวสุทธาทิพย์   ค านิกร                                       ผู้ช่วย 
            ๗. นายจุตรภัทร         จันทร์ลอย                                    ผู้ช่วย 
       มีหน้าท่ี  จัดเตรียมชุดการแสดง ส าหรับกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ หอประชุม ในวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  
๙. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
        ๑. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม                            หัวหน้า 
        ๒. นายอักกนิษ  ประทุมวัน                 ผู้ช่วย 
        ๓. นางสาวนันทนา  บุญวงศ์                                     ผู้ช่วย  
        ๔. นายชยารักษ์  แก้วมณ ี                                    ผู้ช่วย  
        ๕. นางสาววันวิสาข์          เรืองปานกัน                                ผู้ช่วย 
        ๖. นางสาวนวรัตน์           กล้าหาญ                                    ผู้ช่วย 
        ๗. นางสาวสุวนันท์          ธัญญเจริญ                                   ผู้ช่วย 
        ๘. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย                                              ผู้ช่วย 
       มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรม ควบคุมการแสดงควบคุมรายการแสดงต่างๆ ตาม
ผังรายการแสดงของนักเรียน เป็นพิธีกร ที่เวทีหอประชุม ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 



   
 
๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน                                        
           ๑. นายกวี  โพธิสุธา                                                    หัวหน้า 
           ๒. นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ระวิพงษ์                                      ผู้ช่วย 
           ๓. นายวีระธนา      ศรีสังข์งาม                                      ผู้ช่วย 
           ๔. นางสาวกัญญาภัค  มาลา                                          ผู้ช่วย 
           ๕. นายวศิน   ชูชาติ                                                    ผู้ช่วย 
           ๖. นางสาวอ าภาพร   ศรีอุบล                                        ผู้ช่วย 
       มีหน้าท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนระหว่างร่วมกิจกรรมและเดินทางไปรว่มกิจกรรมนอกสถานที่ ควบคุมดูแล
นักเรียนที่พักค้างที่โรงเรียน ประสานงานผู้ควบคุมการแสดงนักเรียนและเตรียมคิวการแสดงให้พร้อมก่อนการ
แสดงตามผังรายการแสดง  
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
         ๑. นางประนารถ       ปิ่นทอง                                         หัวหน้า 
          ๒. นางสาวณัฏฐ์ธนัน   ระวิพงษ์                                       ผู้ช่วย                                           
      มีหน้าท่ี   ด าเนินการจัดเตรียมจัดหายานพาหนะในการเดินทางร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ 
 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล 
             ๑. นางสาวกัญญาภัค  มาลา                                       หัวหน้า 
             ๒. นางสาวนิสารัตน์  ธนวีรวัฒน์                                    ผู้ช่วย 
            ๓. นางสาวกชกร  คงทัศน์                                            ผู้ช่วย 
             ๔. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย                                        ผู้ช่วย 
       มีหน้าท่ี    ออกแบบประเมินผล ด าเนินการประเมินผล และสรุปประมวลผลการด าเนินกิจกรรม 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ       
            ๑. นายไพโรจน์     ยังศิริ                                             หัวหน้า 
            ๒. นายสมโภชน์    พิศเพ็ง                                           ผู้ช่วย 
            ๔. นางอรุณี         ก าลังแพทย์                                     ผู้ช่วย 
            ๕. นางทองค า       สาระวงษ์สุทธ์ิ                                  ผู้ช่วย 
            ๖. นางสาวกัญญาภัค   มาลา                                        ผู้ช่วย 
            ๗. นางสาวกชกร    คงทัศน์                                          ผู้ช่วย 
            ๘. นางสาวสุทธิวรรณ  สุขแล้ว                                       ผู้ช่วย 
         มีหน้าท่ี   ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม และประสานงานส่วนต่างให้กิจกรรม
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 
 



                 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป                   สั่ง  ณ วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.     ๒๕๖๒ 
 
      
    
                                                            ( นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร )                                                                      
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
หมายเหตุ  การด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ไม่ได้มีในค าสั่งนี้ แต่สองคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ในช่วงวันดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามค าสั่งโรงเรียนที่ ๔๙๕/ ๒๕๖๒  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการเปิดบ้านการศึกษาเพื่ออาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          รายงานประชุมการเตรียมการ 
                 โครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคณุค่าแหง่อาเซียน ไทย – ลาว 
                                                ครั้งที ่1  /2562 
                                          วันพุธที่  2  ตลุาคม  2562  
       ณ  ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
                                     ……………………………………………………………………  
ผู้เข้าร่วมประชุม   ดังบญัชีรายช่ือที่แนบ 
เปิดประชุมเวลา   10. 00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งท่ีประชุมทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
เรื่องที ่1 เรื่องประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ         
              ประธานที่ประชุม ท่านค าไต สุดทะวิไล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก  
กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จากประเทศไทย 
 
เรื่องที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม      ไม่ม ี              มติที่ประชุม รับทราบ  
        
เรื่องที่ 3  เรื่องหารือเพื่อการปฏิบัติ  
 
      1. การพิจารณาโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – ลาว 
1.1 การหารือพิจารณาโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – ลาว 
ที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จ. สุพรรณบุรี ได้เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้ 
          นายไพโรจน์ ยังศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  หัวหน้าคณะผู้แทนโรงเรียน  
ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการต่างๆ ตามบันทึกการประชุมความร่วมมือ  ในความร่วมมือทางวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม การต่อต้านยาเสพติด เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเรียนรู้ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาผู้เรียนและครู มาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ประมาณ 2 ปีต่อครั้ง ได้น าเสนอเอกสารโครงการที่เป็น
ภาษาไทย โดยมีครูมีนา ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนาก สปป.ลาว  ได้เป็นล่ามแปลเป็นภาษา
ลาว ให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมฟัง 
          ท่านผู้อ านวยการค าไต  สุดทะวิไล ได้เห็นดีด้วยในโครงการและยินดีที่จะด าเนินโครงการร่วมกันต่อไป 
         มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบเห็นชอบในหลักการที่ เสนอ มีมติเห็นชอบโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – ลาว  
 
1.2 กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
            นายไพโรจน์ ยังศิริ ได้น าเสนอกิจกรรมของโครงการโดยมีกิจกรรมหลักคือการแสดงแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมไทย – ลาว ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนากกับโรงเรียนเรียนสามชุกรัตน 
โภคาราม คณะผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสีสัตตะนากเสนอจะน ากิจกรรมการแสดงเข้าร่วม  1 ชุด
การแสดง จะประกอบด้วยชุดการแสดงชุดเล็กๆหลายชุด  ผู้แทนทางโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เสนอการ
แสดงแลกเปลี่ยน 1 ชุดการแสดง คือการแสดงร าสี่ภาค ส าหรับกิจกรรมอื่นๆเสนอตามร่างก าหนดการหลงัจาก
เสร็จสิ้นการแสดงที่เวทีหอประชุม   จะมีคณะผู้น าเยาวชนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เข้าร่วมท า



กิจกรรมร่วมกันกับของนักเรียน สปป.ลาว  ในกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้การศึกษาเพื่ออาชีพ  ตามฐาน
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้เป็นพื้นฐานในการเข้าสู่อาชีพในอนาคต เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์พื้นฐาน ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแนะแนว
อาชีพของหน่วยงานต่างๆ การแนะการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย  ฯลฯ ภาคบ่ายจะมี
การศึกษานอกสถานที่  ที่บ้านคุณขวัญจิต   ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติของไทย สาขาศิลปะการแสดง ชมการ
สาธิตและร่วมกิจกรรมเพลงพื้นบ้านไทย และตลาดสามชุกร้อยปี เพื่อศึกษานวัตวิถีของชาวสุพรรณบุรี ภาคค่ า
จะเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของเยาวชนไทยและสปป.ลาว แต่กิจกรรมในภาคบ่ายอาจปรับเปลี่ยนได้ตาม
ข้อจ ากัดของเวลา 
           มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบ มมีติเห็นชอบ 
 
          1.3 ก าหนดการกิจกรรม  
               ก าหนดวันด าเนินกิจกรรม วันที่ 18 ธันวาคม  2562   ณ  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านค าไต สุดทะวิไล ได้สอบถามถึงจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ สปป.ลาว ว่าจะ
ให้จ านวนเท่าใด ผู้แทนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้แจ้งว่าจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ สปป.ลาว คณะ
ผู้บริหาร ครูผู้ควบคุม และนักเรียนการแสดง รวมจ านวน ไม่เกิน 30 คน 
              มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ 
 
         1.4 ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดการเดินทาง ท่ีพัก 
              ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เสนอรายละเอียดให้ทางคณะ สปป.ลาว จัดท าพาสปอร์ต 
และเดินทางผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเองที่ด่านตรวจนครหลวงเวียงจันทน์ - หนองคาย ทั้งขาเข้าและขาออก 
ให้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยคณะฝ่ายไทยจะมารอรับและส่งที่หน้าประตู ขาเข้า ขาออกประเทศไทย ตามร่าง
ก าหนดการเดินทาง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ออกเดินทาง มารับประทานอาหารเช้าที่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย ขาออกในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น.  
ส าหรับค่าใช้จ่ายในประเทศไทยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ ประกอบด้วยค่า
เดินทางไปกลับหนองคาย – สุพรรณบุรี  ค่าที่พัก ครูผู้ควบคุมและนักเรียนพักที่โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
เป็นห้องพักปรับอากาศรวม แยก ชาย หญิง ผู้บริหารโรงเรียน พักที่โรงแรมด้านหน้าโรงเรียน ค่าอาหาร 8 มื้อ  
ค่าจัดท าประกันอุบัติเหตุระหว่างร่วมกิจกรรม  
              ท่านค าพน ไชยะเพ็ด คณะห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองสีสัตตะนาก ได้เสนอให้โรงเรียนทาง  
สปป.ลาว ออกเดินทางตอนเช้าให้เร็ว จะได้ตรงตามเวลาก าหนดการ  อาจารย์อุดอน จากโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสีสัตตะนากได้ช้ีแจงเพิ่มเติม การเดินทางผ่านด่านไทยไม่เสียเวลามากแต่จะช้าที่ด่าน สปป.ลาว  
ในการประทับตราหนังสือออกต้องด าเนินการทีละคน จึงเสียเวลามาก ถ้าจะให้รวดเร็วต้องเช่ ารถตู้รับส่ง
ระหว่างเดินทางผ่านแดนเหมือนครั้งเดินทางไปร่วมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่เมืองทองธานี 
             นายไพโรจน์ ยังศิริ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าทางโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะประสานด่านตรวจคน
เข้าเมืองของไทย ในการอ านวยความสะดวก ในการเดินทางเข้า ออก โดยจะประสานส่งรายช่ือ และหมายเลข
หนังสือเดินทาง มาให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจทราบก่อนล่วงหน้า  
             มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
         1.5 เอกสารการเดินทาง 
             ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ช้ีแจงรายละเอียดว่า การด าเนินโครงการครั้ งนี้ได้ใช้
งบประมาณจากภาครัฐ จ าเป็นต้องจัดท าในรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จึงขอ



เอกสารในการด าเนินการต่างๆ ประกอบด้วย ส าเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) วันหมดอายุต้องไม่น้อยกว่า 
6 เดือน  แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม รูปถ่ายหน้าตรง(จากส าเนาหนังสอืเดินทาง) ส่งมาให้โรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เพื่อจัดเตรียมท าเอกสารในเรื่องการเดินทาง ที่พัก  
การประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ทางโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จะจัดท าหนังสือเชิญเป็นทางการส่งมาอีก
ครั้งผ่านสถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และโรงเรียนมัธยมปลายสีสัตตะนากโดยตรง การจัดส่งเอกสารเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วจะจัดส่งทาง e - mail 
            ท่ีประชุม   มีมติรับทราบตามข้อเสนอ 
         1.6 งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
           ผู้แทนจากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินโครงการใน
ประเทศไทยได้รับงบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จ านวน100,000 บาท  
           ท่ีประชุม รับทราบ 
เรื่องที่ 4 เรื่องอื่นๆ 
       การประสานงานครั้งต่อไปจะประสานงานกันทาง e –mail ให้แต่ละโรงเรียนแจ้งรายช่ือผู้ประสานงาน 
และ e –mail ที่ติดต่อไว้ และการติดตามข้อมลูโครงการใหต้ิดตามได้ที่  www.samchukratana.ac.th 
       ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมโรงเรียนฝ่ายไทยมอบของที่ระลึกให้ผู้แทนโรงเรียนฝ่าย สปป.ลาว 
                                     

                                                       ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
                                                                     นายกวี  โพธิสุธา          ผู้จดรายงานการประชุม     
                                                                                   
                                                                     นายไพโรจน์ ยังศิริ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.samchukratana.ac.th/
http://www.samchukratana.ac.th/


 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพกิจกรรม 



รอรับเพื่อนๆท่ีมำจำก สปป.ลำว 

 



ตื่นเต้นๆ จะได้เจอเพื่อนๆ จำก สปป.ลำวแล้ว 

 

 



เด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใส 

 

 

 

 

 

 

 

 



            นำยไพโรจน์ ยังศิริ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กล่ำวต้อนรับคณะครู 

                และนักเรียนจำก สปป.ลำว และแจ้งก ำหนดกำรกิจกรรม 

 

 

 

 



                         คณะครูและนักเรียนตั้งใจฟัง 

 

 



พักกินข้ำวกลำงวันก่อนจ้ำ 

 

มำระบำยสีด้วยกัน 

 

 

 



 

ถ่ำยรูปกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 

 

 

 

 

 



ศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ณ สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำบึงฉวำกเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 



ศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ณ สถำนแสดงพันธุ์สัตว์น้ ำบึงฉวำกเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 



คณะครูและนักเรียนถ่ำยภำพร่วมกัน 

และมอบของท่ีระลึกให้วิทยำกร 

 

 

 

 



ศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 

 

 

 

 

 

 



ศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 

 

 

 



ศึกษำดูงำนนอกสถำนท่ี ณ หอศิลป์ร่วมสมัย พระอำจำรย์ธรรมโชติ  

โรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย 

 

 

 



ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้น ำเยำวชน 

กับกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมในอำเซียน 

 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้น ำเยำวชนกับกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมในอำเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้น ำเยำวชนกับกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมในอำเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้น ำเยำวชนกับกำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมในอำเซียน 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสนุกมำกๆ 

      

 

 

 

ครูและนักเรียนถ่ำยภำพร่วมกัน 

 



ตัวอย่ำงเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 

 

 

 

 

Mr Lertpanya  THIPPHASOUK 

Ms Lattana  KANLAYA 



 
 

 
 

 

Mr. Arnon  Sawangsri 

Miss Kanyapak  Mala 



                             แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
       โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 1. ชื่องาน  โครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
 2. ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง   โครงการใหม ่
 3. แผนงาน  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการ  เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 
 5. ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ 
                                   บรรลุตามวัตถุประสงค์   ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 6. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 
                                 ด้านปริมาณ                     ด้านคุณภาพ 
                                  สูงกว่าเป้าหมาย            สูงกว่าเป้าหมาย 
                                  ตรงตามเป้าหมาย          ตรงตามเป้าหมาย 
                                  ต่ ากว่าเป้าหมาย            ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
                                  ปฏิบัติตรงตามแผน 
                                      ตามแผนปฏิบัติการ เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
                                                              สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
                                      ปฏิบัติการจรงิ       เริ่มวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
                                                              สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 8. สถานท่ีด าเนินการ  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
                                   เหมาะสม                  ไม่เหมาะสม 

9. งบประมาณ 
    แหล่งเงิน  
เงินในงบประมาณตามโครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว 
                                                                                                       จ านวน 117,975 บาท   
                                                                                             รวมทัง้สิ้น        117,975 บาท 
 
 

 

 

 



ที่ กิจกรรม เงินงบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทน/

ใช้สอย 
ค่าเบี้ยเล้ียง/

อาหาร 
วัสดุ รวม (บาท) 

1 การจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
1. ค่าเดินทาง เช่าเหมารถ น้ ามันรถ 
2. ค่าจัดท าเอกสาร 
3. ค่าอาหาร 
4. ค่าที่พัก 
5. ค่าอุปกรณ์การแสดง 
6. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

 
30,000 

 
 

6,000 
15,000 
9,500 

 
 
 

51,200 

 
 

6,275 

 

รวม 51,000 51,200 6,275 117,975 
  10. กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
        1. ฝ่ายวิชาการเสนอโครงการฝ่ายบรหิารเพื่อขอความเห็นชอบ 
        2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
        3. ด าเนินกิจกรรม โครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน ไทย – สปป.ลาว  
            ในวันที่ 17-19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
        4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
        5. สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการเป็นเอกสารเสนอฝ่ายบริหาร 

11. ผลงาน 
     ผลงานท่ีปฏิบัติ 
       1. นักเรียนรอ้ยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซือ่สัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด  
           สามัคคี มีน้ าใจ 
       2. นักเรียนรู้จกัใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ มีสุขภาพสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
       3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกซึง่ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม 
           มีพฤติกรรมที่พงึประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข 
       4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีในประชาคมอาเซียน 

12. สภาพปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 

สภาพการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค การด าเนินการแก้ไข 
ด้านบุคลากร - - 
ด้านงบประมาณ - - 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ - - 
ด้านการด าเนินงาน - - 
ด้านการประสานงาน เป็นกิจกรรมระหว่างประเทศ  

การประสานงานระหว่างประเทศ 
มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการ 

ได้ประสานงานโดยตรงกับหน่วยงาน 
ที่ร่วมกิจกรรมก่อนด าเนินเอกสาร 
ทางราชการ 

 



13. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      ผลส าเรจ็ของการด าเนินกิจกรรม   เป็นที่น่าพอใจ   ควรปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ 
         ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกซึ่งความสามารถ 
ทางศิลปวัฒนธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม มพีฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข 
และเพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมอืระหว่างประเทศที่ดีในประชาคมอาเซียน 
 

                                   ลงช่ือ   
                                            (นายไพโรจน์  ยังศิริ) 
                                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 

                                    บันทึกความคิดเห็นของผูอ้ านวยการ 
                                                      ทราบ 
                                                     อื่นๆ ..................................... 
                                  

                                    ลงช่ือ         
                                             (นายตรัยพงษ์  เข็มเพช็ร) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
 


