
 

 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 

 
๑. ชื่อทีม  เด็กวิถีใหม่อวด(ท า)ดี  จังหวัด อ่างทอง 
   โครงการ  ดนตรีไทยสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ชีวิต 
 
๒. สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดอ่างทอง 
 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

(๑) นางสาวฐิติพร   จรเณร 
(๒) นางสาวฑิฆัมพร บุญจันทร์ 
(๓) นายวิชญพงศ์   สาลีผล 

 
๔.วัตถุประสงค์โครงการ 

(๑) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ดนตรีไทยบ าบัดความเครียดของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง  จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) 

    (๒) เพ่ือศึกษาผลของการใช้ดนตรีไทยบ าบัดความเครียด ของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) 
     (๓) เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย 
 
๕. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการที่ก าหนดไว้ 

ด้านปริมาณ 
(๑) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะการออกก าลังกายผ่อนคลาย

ความเครียด 
(๒) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ความเครียดลดลง 
(๓) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครง การตระหนักถึงคุณค่าและเห็นความส าคัญของ 

   ดนตรีไทย 
ด้านคุณภาพ 

(๑) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะผ่อนคลายความเครียด 
(๒) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ความเครียดลดลง  
(๓) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของดนตรีไทย 
 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ    
ตั้งแต่วันที่ ๑  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 



 
๗. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนว่าท าอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
*** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ที่จังหวัด
อ่างทอง ส่งผลกระทบกับสมาชิกทีมต้องกักตัวเป็นระยะ ท าให้ตารางการปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
๑ วางแผนงาน (Plan)   

 -ประชุมวางแผนแก้ไขหลังด าเนินการท า Prototype ที่ทดลองเก็บ
ข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิ่งหาคม ๒๕๖๔ ที่ อ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ และอ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง  

๘-๑๔ พ.ย.๖๔ 

 -ประชุม แก้ไขท่าทางการออกก าลังกาย หลังท า Prototype  ๘-๑๔ พ.ย.๖๔ 

 -ประชุม จัดเตรียม ประสานทีมบันทึกเพลง ๘-๑๔ พ.ย.๖๔ 

 -ประชุม จัดเตรียม ประสานทีมบันทึกวีดิทัศน์ ๘-๑๔ พ.ย.๖๔ 

 -แก้ไขแบบประเมินความเครียด (ST๕) ๘-๑๔ พ.ย.๖๔ 

 -แก้ไขแบบประเมินวีดิทัศน์ ๘-๑๔ พ.ย.๖๔ 

 -วางแผนจัดท าวีดิทัศน์แนะน าวิธีการออกก าลังกายผ่านสื่อวีดิทัศน์ ๑๕-๒๘ พ.ย.๖๔ 

 -วางแผนประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น  หนังสือราชการแนะน า 
โครงการฯ วิทยุเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ไวนิว วิดีทัศน์
แนะน าโครงการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์  เฟซบุ๊ก  ยูทูป  ติ๊กต
อก  เป็นต้น 

๑๕-๒๘ พ.ย.๖๔ 

 -วางแผนการจัดการประกวดคลิปออกแบบท่าทางการออกก าลัง
กาย ผ่านสื่อออนไลน์ 

๑๕-๒๘ พ.ย.๖๔ 

 -จัดเตรียอมของที่ระลึก และของรางวัล ๑๕-๒๘ พ.ย.๖๔ 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do)  

 ด าเนินการบันทึกเพลง ๒๙ พ.ย.- ๑๓ ธ.ค.๖๔ 

 ด าเนินการบันทึกวีดิทัศน์ ๑๔ ธ.ค.๖๔ - ๒ ม.ค.
๖๕ 

 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
- เสียงตามสายในโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
- วิทยุเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง  
- ไวนิว วิดีทัศน์แนะน าโครงการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์  เฟซบุ๊ก  
ยูทูป  ติ๊กตอก   

 
๓-๓๑ ม.ค.๖๕ 
๓-๓๑ ม.ค.๖๕ 
๓-๓๑ ม.ค.๖๕ 

 ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายด าเนินการออกก าลังกายผ่อนคลาย
ความเครียด ด้วยดนตรีไทย 
 - ท าแบบประเมินออนไลน์ วัดความเครียด ด้วยแบบประเมิน ST
๕ ของกรมสุขภาพจิต  

 
 

๑-๑๕ ม.ค.๖๕ 
 



-เนื่องจากมีประกาศของจังหวัดไม่ให้ร่วมกลุ่มท ากิจกรรมในหลาย
พ้ืนที่ในจังหวัด ทางทีมจึงต้องปรับแผนในการท างาน เก็บข้อมูล
กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนแทน ผ่านสายชั้น และครูที่ปรึกษาโดยน า
วีดิทัศน์ออกก าลังกายผ่อนคลายความเครียด  ไปใช้ในชั่วโมง 
โฮมรูม และชั่วโมงเรียนจริยธรรม และช่วงผ่อนปรนมาตรการก็
สามารถลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามที่ได้วางแผนไว้บางช่วงเวลา 

๑๕ ม.ค.- ๒๘ ก.พ.๖๕ 

 ประกวดออกแบบท่าทางการออกก าลังกาย ผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์ เช่น  ติ๊กตอก เฟซบุ๊ก  ไลน์ 

๑-๒๐ก.พ.๖๕ 

 ขยายผลสู่สังคมและชุมชน ๑๕-๒๘ ก.พ.๖๕ 

๓ ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)  

 ตัดสินการออกแบบท่าทางการออกก าลังกาย ผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์ เช่น  ติ๊กตอก เฟซบุ๊ก  ยูทูป 

๒๘ ก.พ.๖๕ 

 ติดตามผลการด าเนินงานและเทียบกับเป้าหมาย ๑-๕ มี.ค.๖๕ 

 สรุปผลการด าเนินงาน ๖-๑๐ มี.ค.๖๕ 

๔ ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน  (Action)  

 วิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการ ๑๑-๑๘ มี.ค.๖๕ 

 น าเสนอผลงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑๑-๑๘ มี.ค.๖๕ 

 จัดท าแผนขยายผล เพ่ือต่อยอดการปรับปรุง ๑๑-๑๘ มี.ค.๖๕ 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ   จ านวน ๓๐,๐๐๐.-  บาท   
    งบประมาณท่ีได้รับของโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท  
    ใช้ไปจ านวน ๓๐,๑๐๐.- บาท 
    คงเหลือ จ านวน..........-.............บาท  
    ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ  ไม่มี 
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จ านวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าบันทึกเสียง ๑๑,๕๐๐ 

๒ ค่าบันทึกวีดิทัศน์ ๘,๐๐๐ 

๓ ป้ายไวนิล ๑,๑๐๐ 

๔ ไมค์ลอยพร้อมล าโพง ๘,๐๐๐ 

๖ ค่าของที่ระลึก ๑,๕๐๐ 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๐๐ 

 
 



 
๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
 (๑) ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(๒) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด 
 (๓) โรงเรียนสตรีอ่างทอง ทีตั้ง ๖๖ หมู่ ๓ ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

     ๑๔๐๐๐ 
(๔) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม   ที่ตั้ง ๙๗/๒ หมู่ ๔ ต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง.  
     จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐  
(๕) โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิยาภูมิ" ที่ตั้ง ๗๐ หมู่ที่ ๖ ต าบลไผ่จ าศลี อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด 
     อ่างทอง ๑๔๑๑๐ 
(๖) โรงเรียนสามโก้วิทยาคม  ที่ตั้ง  ๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ๑๔๑๖๐ 
(๗) โรงเรียนไผ่วงวิทยา ที่ตั้ง๑๓/๑ หมู่ที่ ๒ ต าบลไผ่วง อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๑๐ 
(๘) โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ที่ตั้ง ๑/๑๘ ม.๘ ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด 
     อ่างทอง ๑๔๑๓๐ 
(๙) สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง F.M. ๑๐๑.๗๕ MHz ที่ตั้ง ๓๐๖๔ ศาลาแดง  
     เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ 
๑๐) งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่ตั้ง ๖๖ หมู่ ๓ ต าบลศาลาแดง อ าเภอเมืองอ่างทอง  
     จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ 

 
๑๐. ผลส าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
  ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
               (๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการออกก าลังกายผ่อนคลายความเครียด จากการประเมินสื่อ    
วีดิทัศน์พบว่า แบบประเมินทั้งฉบับอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๖)  

(๒) ผู้เข้าร่วมโครงการความเครียดลดลง ก่อนเข้าร่วมโครงการคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมเท่ากับ  
๙ หมายถึง มีความเครียดสูงในระดับที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายเช่น ปวดหัว ปวดหลัง นอนไม่หลับ เป็นต้น 
หลังเข้าร่วมโครงการ ความเครียดลดลงอยู่ที่ระดับ ๕ หมายถึง สงสัยว่ามีปัญหาความเครียด หรือมีเรื่องไม่
สบายใจและยังไม่ได้คลี่คลาย ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือแก้ปัญหา 

(๓) ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและเห็นความส าคัญของดนตรีไทย จากสรุปผลการสัมภาษณ์ 
ดนตรีท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ให้ความเพลิดเพลินเนื้อเพลงน่าฟังและยังกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี มี
ประโยชน์เพราะเป็นการเชิญชวนให้มาออกก าลังกายในช่วงโควิด-๑๙  เพ่ือจะได้ไม่อยู่เฉยๆ เมื่อเรียนออนไลน์
และยังเป็นดนตรีไทยท าให้ผ่อนคลาย เป็นสิ่งที่ดีท าให้เรารู้สึกถึงความเป็นไทยมากข้ึน 

๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
                (๑)  ส่งเสริมให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพกายแข็งแรง  
                (๒)  ส่งเสริมให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพจิตดี 
                (๓)  ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป 
 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
      ท าสื่อใช้ในการออกก าลังกายผ่อนคลายความเครียดกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
 
 



 
 
๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

(๑) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-๑๙) ไม่
สามารถด าเนินการตามปฏิทินงานได้  ส่งผลให้ต้องปรับปฏิทินงานให้สอดคล้องตามงานที่วางแผนไว้ 

(๒) สมาชิกในทีมเสี่ยงสูงต้องกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท างานผ่านสื่อออนไลน์  
   
๑๔. จัดท าสื่อเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  https://youtu.be/naC๖aFgmrt๐ 
  https://vt.tiktok.com/ZSdeGfnWe/ 
   
   

      (ลงชื่อ)    ฐิติพร   จรเณร     หัวหน้าทีม 
                                               (นางสาวฐิติพร   จรเณร) 
                                         วันที่ ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ)   ฑิฆัมพร  บุญจันทร์  สมาชิกในทีม 

                                                (ฑิฆัมพร  บุญจันทร์) 
                                       วันที่ ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
(ลงชื่อ)  วิชญพงศ์   สาลีผล   สมาชิกในทีม 

                                                 (วิชญพงศ์   สาลผีล) 
                                       วันที่ ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ) ทิพย์สุดา ญาณโกมุท ผู้รับรอง  
                                             (นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุท) 
                                                   ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
                                         วันที่ ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

(ลงชื่อ) นิตยา วงษ์กันยา ผู้รับรอง  
                                                (นางสาวนิตยา วงษ์กันยา) 
                                                   ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
                                         วันที่ ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

https://youtu.be/naC6aFgmrt0
https://vt.tiktok.com/ZSdeGfnWe/

