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โครงการ/งาน  ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.23 

.............................................................................................................................................................................  
ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนวิชา ศิลปะ    
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)   

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ    
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื อต่อการพัฒนา 

คุณภาพของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรนิษา   ศิริบุรี 
สถานที่ด าเนินการ ห้องเรียนกลุ่มสาระ ศิลปะ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลา  พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
งบประมาณ  12,750 บาท  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

อุปกรณ์การเรียนการสอนบางอย่างยังขาดแคลนและจ้าเป็นต้องน้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนในบางโอกาสจึงมีความจ้าเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการใช้งานใน
กิจกรรมต่างๆ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาศิลปะซ่ึงจะช่วยเพิ่ม
ทักษะและความรู้ให้กับนักเรียนมากขึ นและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการวาดภาพและกิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์ของนักเรียนที่มีความสามารถทั ง 2 กิจกรรมและเพ่ือส่งเสริมการเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ 
 
3.  เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมต่อการเรียนการสอน 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
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4. กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรมหลัก 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นเตรียมการและวางแผนเสนอโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
จัดซื อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน  
สาระทัศนศิลป์ 
สาระดนตรี  
สาระนาฏศิลป์ 
ขั้นติดตามประเมินผล                                        
 สรุปและรายงานผล 

 
พ.ย. 62  

 
พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 
 
 
 

ก.ย. 63 

 
 

 
    

6,750 
   3,000 
   3,000 
 

 
 

 
นางพรนิษา  ศิริบุรี 

 
 4.2) ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น 12,750 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

 
ที ่

 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 
รวม 

งบประมาณ 

 
 

ระยะเวลา 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียน
การสอน  
สาระทัศนศิลป์ 
สาระดนตรี  
สาระนาฏศิลป์ 

   
 

6,750 
3,000 
3,000 

 
 

12,750 

พ.ย. 62 
– 

ก.ย. 63 
 

นางพรนิษา  
ศิริบุรี 

  
5.  สถานที่ด าเนินการ 

 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์ 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ย.62 - ก.ย.63 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เครื่องมือที่ใช้ วิธีการประเมิน ตัวชี วัดความส้าเร็จ 
  ผลผลิต (Outputs) 
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แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
 
 

ความพึงพอใจของนักเรียนในการ
เรียนการสอน วิชา (ทัศนศิลป์) 
 

นักเรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมต่อการ
เรียนการสอน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้
งานและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
          (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 
  คร ู
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นางชุติมา  ลายทอง) 
      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

                                      
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายนุรักษ์  บุญร่วม)                       

                                                            รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
สิบเอก    ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
      ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งานปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม.เขต 23 
 

ชื่อโครงการ                พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษา

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ้านวยการการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ          
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรนิษา  ศิริบุรี 
ระยะเวลาด าเนินการ     พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม.เขต 23      
งบประมาณ               3,400  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ้าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ นตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน 
2.2  เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ้า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
2.3 เพ่ือให้มีจ้านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
2.4 เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
2.5 เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 

  1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนจากการประชุม อบรม สัมมนา 
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3.2  ผลลัพธ์ (Outcoes) 

1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 
4. กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 4.1 วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
- ประชุม ชี แจง เพื่อเตรียมการวางแผน 
- อบรม ประชุม สัมมนา 
- สรุป และรายงานผล 

 
 

พ.ย. 62 
– 

ก.ย. 63 
 

 
 
 
 

3,400 
 

 
 
นางพรนิษา  ศิริบุรี
และครูในกลุ่มสาระ 
ศิลปะ 
 
 

  
4.2)  ค่าใช้จ่าย 
 ใช้งบประมาณทั งสิ น  3,400  บาท  จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย  และแหล่งประมาณ ได้ดังนี  

 
ที ่

 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้

งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

 
รวบ

งบประมาณ 

 
 

ระยะเวลา 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าลงทะเบียน/ค่าเดินทางไป
ราชการ อบรม ประชุม สัมมนา 

 3,400  3,400 พ.ย. 62 - 
ก.ย. 63 

 

นางพรนิษา  
ศิริบุรี 

 
5. สถานที่ด าเนินการ 
           โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  และสถานที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา (ทั งในเขต และนอกเขต) 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
           พ.ย. 62 – ก.ย. 63  
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7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
เรียนจากการประชุม อบรม 
สัมมนา 
 

 
- สังเกต 
 
 
 
 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- รายงานผลการเข้าอบรม  
 
 
 
 
- ปพ 5 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือ
เป็นวิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

  
- สังเกต 
 - ตรวจสอบ 
 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- แบบประเมิน 

- รายงานการแก้ปัญหา 
 
 
 
-  แบบบันทึก 
 
- นิเทศภายใน  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ครูได้เข้ารับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง   
 8.2 น้าผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ น   
 
 
                                                   ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ  
                                                             (นางพรนิษา  ศิริบุรี) 
                                                                       ครู  
 
 
       ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                               (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                                                   ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                              (นายนรุักษ์  บุญร่วม) 
                                               รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                    สิบเอก                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                          ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่องาน/โครงการ     จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
สนองนโยบายสพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)   

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส้าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี 

คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา (1.4) ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทั งในและนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพแห่ง 

       ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ   นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563       
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    68,000  บาท 

1.   หลักการและเหตุผล 
 ดนตรีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีอ่อนโยน จิตใจแจ่มใสร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนหันมาเล่นดนตรี และร่วมกิจกรรมทาง
ดนตรีสากล เพื่อให้เกิดความบันเทิงทางจิตใจ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  
2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้อุปกรณ์มีความพร้อมในการน้าไปใช้ในกิจกรรม 
    2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกทางด้านดนตรีต่อสาธารณะชนของนักเรียน 
    3. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
    4. เพ่ือน้าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs )  มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะน้าไปใช้งาน 
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3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพ 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 
 
 
ซ่อมแซมเครื่องวงโยธวาทิต 

15 พ.ย.62 –  
1 ธ.ค.62 

 
1 ธ.ค. 62 –  

31 ธ.ค. 62 

60,000  
 
 

8,000  

นายธนะศักดิ์  
ขอบไชยแสง 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 68,000 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

1. จัดซื อเครื่องวงโยธวาทิต มี
รายการ ดังนี   

1. อัลโต แซกโซโฟนส์ 
2. เ ท น เ น อ ร์  แ ซ ก

โซโฟนส์ 
3. กลองครอส 
4. ฉาบมาชชิ่ง 
5. ทรอมโบน 

  60,000   
 
 
 
 
 

 

15 พ.ย.62 –  
1 ธ.ค.62 

นายธนะศักดิ์  
ขอบไชยแสง 

2. ซ่อมแซมเครื่องวงโยทวา
ทิต 

  8,000 68,000   

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   
 ห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 ตลอดปีการศึกษา  
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7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิต
มากขึ น 
ผลผลิต( Outputs ) 
  การแสดงผลงานด้านทักษะทาง
ดนตรีของผู้เรียนวงโยธวาทิต 
 

- การจัดซื อ - การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
 (วงโยธวาทิต) 
- การบรรเลงเพลงชาติไทยทุกเช้าใน
การท้ากิจกรรมหน้าเสาธง 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะน้าไปใช้งาน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตมาก
ขึ น และการแสดงผลงานด้านทักษะทางดนตรีของผู้เรียนวงโยธวาทิตเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน 
 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ                  
                     (นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง)                                                
               
                                                               ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                        (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                              หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                       
 

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
                                                               สิบเอก                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
           (เกษมศักดิ์ ทองสุ) 
                                                                     ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่องาน/โครงการ     จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 
สนองนโยบายสพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)   

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

ส้าคัญ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั นพื นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ   นายธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563       
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    51,000  บาท 

1.   หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเสนอแนะให้ทางโรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
การที่โรงเรียนจัดให้มีวงสตริงภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถทักษะทางด้านดนตรีสากลการใช้
เวลาว่างในการฝึกฝนตนเองในด้านดนตรี การท้างานร่วมกับผู้อ่ืนและเพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทั ง
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ปัจจุบันเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนที่มีอยู่มีการเสื่อมสภาพและไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดซื อเครื่องวงสตริง 
          2. เพ่ือซ่อมแซมเครื่องวงสตริง 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ดนตรีสากลและสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมภายในและภายนอก 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) มีเครื่องดนตรีสากลในจ้านวนที่พอเพียง 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์วงสตริง 15 พ.ย. 2562 – 1 ธ.ค. 
62 

51,000  นาย ธนะศักดิ์ ขอบไชยแสง 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 51,000 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

1.   จัดซื อ เครื่ องดนตรีและ
อุปกรณ์วงสตริง มีรายการ
ดังนี  

1. กีตาร์ไฟฟ้า 
2. แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า 
3. แอมป์คีบอร์ด 

 

  51,000  51,000  15 พ.ย. 2562 
– 1 ธ.ค. 62 

นายธนะศักดิ์  
ขอบไชยแสง 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 ตอลดปีการศึกษา  
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) นักเรียนมี
เครื่องดนตรีวงสตริงในจ้านวนที่
พอเพียงในการเรียน 

- การจัดซื อ 
- การแสดงดนตรีของนักเรียน 

- ความสนใจของนักเรียนใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงดนตรี 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

266 

 

ผลผลิต( Outputs ) นักเรียนมี
ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติ ดนตรี
สากลและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในและภายนอก 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีเครื่องดนตรีวงสตริงในจ้านวนที่พอเพียงในการเรียน ท้าให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติดนตรีสากลและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอก และน้าไปสู่การพัฒนาที่จะน้าไปสู่การ
แข่งขันในระดับประเทศต่อไป 
 
 

 
ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ                  

                     (นายธนะศักดิ์  ขอบไชยแสง)                                                
               
                                                              
      ลงชื่อ            ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                         (นางชุติมา  ลายทอง) 
                                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                                                                                        
       
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                          (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                                ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                    ผูอ้้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 


