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โครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สนองมาตรฐานที่ 1/1.2 ข้อ 2,4 มาตรฐานที่ 3/3.1,3.5 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ปีการศึกษา 2564 
 ************************************************************************************************* 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระศิลปะ  เป็นสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคนและเพ่ือให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และเพ่ือสนองนโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนั้นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นการพัฒนางานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ให้มีความก้าวหน้า
และนักเรียนมีคุณภาพ 
      ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ก่อให้เกิดความรู้สึกที่อ่อนโยน จิตใจแจ่มใส ร่าเริง มีความคิดสร้างสรรค์
ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล จากยาเสพติด จึงควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ          
และสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ให้มากขึ้น ทั ้งทางด้านดนตรีสากล  ดนตรีพื ้นบ้าน        
และนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นบ้าน ทำให้เกิดความรักในด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์      
เกิดความบันเทิงทั้งร่างกาย จิตใจ ปลูกฝังความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และยังเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ 
และมีความคิดแบบองค์รวม 
           2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
           2.3  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           2.4  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ นำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ 
           2.5  เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักในงานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
           2.6  เพื่อให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้ง 
ในและนอกสถานศึกษา 
           2.7  เพ่ือให้นักเรียนเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้สนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 
3.1  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1). นักเรียนจำนวน 784 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
     2). นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ 
     3). เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักในงานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
     4). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการองค์รวม 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและมี 
     ความคดิแบบองค์รวม ร้อยละ 85 

     2). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ร้อยละ 85 
               3). เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ร้อยละ 85 
               4). เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึ้งศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ รู้จักการตั้งคำถามเพ่ือหา 
 เหตุผล ร้อยละ 90 
 

3.2.  กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต (จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยวาทิต) 
    1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
               1). นักเรียนจำนวน 784 คน ได้ฝึกทักษะด้านดนตรี ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง   
      2). นักเรียนจำนวน 784 คนมีชิ้นงาน/ผลงานนำเข้าประกวดในกิจกรรม 
      3). นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งใน ดนตรี  

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1). นักเรียนมีทักษะทางด้านดนตรี ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  ร้อยละ 88 
       2). นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาร้อยละ 90 
          3). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการร้อยละ 90 
        

 3.3.  กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี (ต้นกล้าศิลปิน) 
     1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1). นักเรียนจำนวน 50 คน ได้ฝึกทักษะด้านดนตรี ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง   
2). นักเรียนจำนวน 50 คน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
3). นักเรียนจำนวน 50 คนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ท้ัง
ใน และนอกสถานศึกษา 
4). นักเรียน จำนวน 50 คน มีนิสัยรักและซาบซึ้งใน ดนตรี  
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     2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           1). นักเรียนจำนวน 50 คน ได้ฝึกทักษะด้านดนตรี ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  ร้อยละ 88  

2). นักเรียนจำนวน 50 คน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ร้อยละ 85 
3). นักเรียนจำนวน 50 คนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ท้ังใน 
และ 

นอกสถานศึกษา ร้อยละ 85 
4). นักเรียน จำนวน 50 คน มีนิสัยรักและซาบซึ้งใน ดนตรี ร้อยละ 85 

 

   3.4 กิจกรรมพัฒนานาฏศลิป์ 
      1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1). จำนวน 784 นักเรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ  
2). นักเรียนจำนวน 784 คน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา 
3). นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งในนาฏศิลป์ และความเป็นไทย 

    2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมี
ความคิดแบบองค์รวม ร้อยละ 85 
2). นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอก
สถานศึกษา ร้อยละ 85 
3). นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งในนาฏศิลป์  และความเป็นไทย ร้อยละ 90 

 

  3.5 กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ 
   1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1). นักเรียนจำนวน 40 นักเรียนมีทักษะด้านนาฏศิลป์ หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆร้อยละ80ตาม
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
2). นักเรียนจำนวน 40 คน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน 
และนอกสถานศึกษา 
3). นักเรียนจำนวน 40 คน ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมี
ความคิดแบบองค์รวม ร้อยละ 85 
2). นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอก
สถานศึกษา ร้อยละ 85 
3). นักเรียนจำนวน 40 คน ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
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    3.6  กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางศิลปะ 
     1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
          1). นักเรียนจำนวน 50 คน ได้ฝึกทักษะด้านศิลปะ และได้เข้าร่วมกิจกรรม   

2). นักเรียนจำนวน 50 คน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
3). นักเรียนจำนวน 50 คนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 

     2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ                               
และมีความคิดแบบองค์รวมร้อยละ 85 
2). นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาร้อยละ 85 

     3). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการร้อยละ 85 
 

3.7 กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ (ต้นกล้าศิลปิน) 
   1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
          1). นักเรียนจำนวน 50 คน ได้ฝึกทักษะด้านศิลปะ และได้เข้าร่วมกิจกรรม   

2). นักเรียนจำนวน 50 คน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ 
3). นักเรียนจำนวน 50 คนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ท้ังใน 
และนอกสถานศึกษา 

   2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ                               
และมีความคิดแบบองค์รวมร้อยละ 85 
2). นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอกสถานศึกษาร้อยละ 85 

     3). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการร้อยละ 85 
 

3.8 กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1) .ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจำนวน 3 คน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          1). ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
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 3.9 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ 
    1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1). กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

   2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1). กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 92 

  
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
1. ขั้นวางแผน (P) 
1.1. ของศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการศึกษาสถานศึกษา 
และศึกษามาตรฐานการศึกษา 
ชาติร่วมกัน  

1. เสนอโครงการ 
2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ 
3. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการดำเนินงาน 

พ.ค 2564  

. 

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามกิจกรรม 
 
1. กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียน
ศิลปะ  
2. กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต 
   (จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยวาทิต) 
3. กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี(ต้นกล้า
ศิลปิน) 
4. กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์ 
5. กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ 
 
6. กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ (พัฒนา
ความเป็นเลิศทางศิลปะ) 

1. ประชาสัมพันธ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. ดำเนินการตาม
กิจกรรมที่กำหนด 
 

 
 
 
 
มิ.ย. 2564 
 
พ.ค. 2564 
 
ก.ค. 2564 
 
พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 
 
พ.ค 2564 
 
ก.ค.2564 

 
 
 
 
7,000 
 
7,200 
 
5,000 
 
5,000 
2,000 
 
10,000 
 
5,000 

 
 
 
 
นายคมสันต์ ต้น
สวรรค์ 
นายชวิศ ห้วยทราย 
 
นายชวิศ ห้วยทราย 
นายคมสันต์ ตส้วรรค ์

นายคมสันต์ ต้น
สวรรค์ 
นายคมสันต์ ต้น
สวรรค์ 
นายคมสันต์ ต้น
สวรรค์ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
7.กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ(ต้นกล้า
ศิลปิน) 
8.กิจกรรมนิเทศภายใน PLC กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
9. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน
ศิลปะ 

 
พ.ค.2564 
 
พ.ค.2564 

 

 
3,000 
 
20,000 

นายคมสันต์ ต้น
สวรรค์ 
นายคมสันต์ ต้น
สวรรค์ 

3. ข้ันติดตาม ตรวจสอบ (C) 
ติดตามความก้าวหน้าใน 
การดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 
1) ก่อนดำเนินการ  
2) ระหว่างดำเนินการ  
3) หลังดำเนินการ โดยครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
   

1. ติดตามก่อนการ
ดำเนินกิจกรรมใน
ความพร้อมด้าน
ต่างๆ 
2. ติดตามในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม 
ปัญหาอุปสรรค ใน
การดำเนิน 
3. ติดตามหลังการ
ดำเนินกิจกรรม 
แนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

ก.ค-ส.ค 64 
 
 
 
พ.ย-ธ.ค 64 
 
 
 
มี.ค 2565 

 คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 
4.1.สรุปผลการดำเนิน 
กิจกรรม  
4.2 จัดทำแบบประเมิน 
กิจกรรม CIPP Model 
4.3 รายงานผลการดำเนิน 
กิจกรรมเป็นเอกสาร เสนอ 
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
และจัดทำเป็นข้อมูล 
สารสนเทศต่อไป 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จัดเตรียมข้อมูลผล
ของการดำเนิน
กิจกรรม 
2. ร่วมกันจัดทำแบบ
ประเมินกิจกรรม 
CIPP Model 
สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม ปัญหา
อุปสรรค แนว
ทางการพัฒนา 

มี.ค.2565  คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

3. รายงานผลเป็น
เอกสารเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
4. จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ 
        งบประมาณดำเนินโครงการ 64,200 บาท  
 
 1). กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ    งบประมาณ 7,000 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1.ประชุมเพ่ือ
วางแผน 
2. จัดสรร
งบประมาณเป็น 2 
ส่วน  คือภาคเรียน
ที่ 1/2564  และ 
ภาคเรียนที่ 
2/2564   

แม็กใหญ่เข้าเล่ม   
กระดาษ A4 
กระดาษ โฟโต้ 150แกรม 
กระดาษกาว,แลคซีน 
หมึกสีบราเธอร์ 
หมึกสีดำบราเธอร์ 
ลูกแม็ค No.10 
ปากกาไวท์บอร์ด 
คัดเตอร์ เล็ก 
คัดเตอร์ กลาง 
คัดเตอร์ ใหญ่ 

1  ตัว 
5 รีม 
2 รีม 
7 ม้วน 
2 ชุด 
2 ขวด 
1 กล่อง 
2 กล่อง 
2 อัน 
2 อัน 
2 อัน 

3500 
130 
280 
40 

270 
270 

    216 
240 
25 
35 
60 

3,500 
    650 
    560 

280 
540 
540 
216 
480 
50 
70 

120 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

3,500 
    650 
    560 

280 
540 
540 
210 
480 
50 
70 

120 
รวมทั้งสิ้น 7,000 
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2). กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต   งบประมาณ 7,200 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

 -  จัดซื้อรายการ
ต่าง ๆ โดยฝ่าย
พัสดุของโรงเรียน 

ลิ้นอัลโต้ 
ไม้ตีสแนร์ sticks 
ลิ้นเท็นเนอร์ 
ไม้ตีกลอง sticks 
ลิ้นคาริเนต 
สายกีต้าโปร่ง 

     1 
1 
1 
1 
1 
1 

2,000 
300 

2,500 
300 

1,800 
300 

2,000 
300 

2,500 
300 

1,800 
300 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

2,000 
300 

2,500 
300 

1,800 
300 

รวมทั้งสิ้น 7,200 

 
3). กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี(ต้นกล้าศิลปิน) งบประมาณ 5,000 บาท  
รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

- จดักิจกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนที่
มีความสามารถ
ด้านดนตรี และขับ
ร้อง 

ค่าอาหาร ( 1 มื้อ 1วัน ) 
ป้ายไวนิล 
ถ้วยรางวัล 
เกรียติบัตร 
อาหารว่าง สำหรับวิทยากร
และกรรมการ 

50 
1 
3 
2 
10 

40  
1,000 

 
250 
50 

 1,000 
1,000 
2,000 
500 
500 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

2,000 
1,000 
2,000 

500 
500 

รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
 
 
 
 
 



 361 

 
    4). กิจกรรมพัฒนานาฏศลิป์  งบประมาณ 5,000 บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

- จดัซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  

ผ้าถุงมัดหมี่ 
รองพ้ืน covermark 
แป้งฝุ่น  covermark 
บรัชออน 
ลิปสติก 
มาสคาร่า 
อายไลน์เนอร์ 

8 ผืน  
2 ขวด 
1  ตลับ 
2  ตลับ 
2  แท่ง 
2  อัน 
2  อัน 

 1,500 
1,000 
500 
500 
500 
500 
500 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

1,500 
1,000 
500 
500 
500 
500 
500 

รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
     5). กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์  งบประมาณ 2,000 บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  

  ผ้าจงกระเบนสีแดง 
 

 10 ผืน 200  2,000 [/] เงิน 
อุดหนุน 

2,000  

รวมทั้งสิ้น 2,000 
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   6) กิจกรรมชมรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ) งบประมาณ 10,000  บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  

กระดาษ 100 ปอนด์ 
พู่กัน คละเบอร์ 
ดินปั้นดินเหนียว 
ไม้ปั้นดิน 
จานรองสี 
กล่องไม้ศิลปะปะติ 
สีไม้ 
สีโปสเตอร์ 
สีน้ำ 
สีอาคีลิก 
ดินสอ EE 

30 แผ่น 
- 
- 

2 ชุด 
4 ใบ 

2 กล่อง 
3 กล่อง 
4 กล่อง 
2 กล่อง 
2 กล่อง 
5 กล่อง 

30 
- 

1,000 
500 
170 
400 
379 
160 
335 
300 
309 

900 
1,028 
1,000 
1000 
680 
800 

1,137 
640 
670 
600 

1,545 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

900 
1,028 
1,000 
1000 
680 
800 

1,137 
640 
670 
600 

1,545 
รวมทั้งสิ้น 10,000 

      
 7). กิจกรรมค่ายศิลปะ  (ต้นกล้าศิลปิน)  งบประมาณ 5,000 บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

- จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  

วิทยากร(เหมาจ่าย) 
ค่าอาหาร 1 มื้อ 
ป้ายไวนิล 
ค่าอาหารว่าง 
กระดาษเกียรติบัตร 

1 คน 

55 คน 
   1 ป้าย 

55 คน 
2 แพ็ก 

1,000 
 

1,000 
 

165 

1,000 
1,000 
1,000 
1,750 

330 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

1,000 
1,000 
1,000 
1,750 

330 

รวมทั้งสิ้น 5,000 
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    8). กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งบประมาณ 3,000 บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

1.จัดทำเอกสารเพื่อ
บันทึก 
2.ประชุมพูดคุย
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ                    
การจัดการเรียนการ
สอนและการกิจกรรม
ต่างๆตามโครงการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เดือนละ 2 ครั้ง ในวัน
ศุกร์ของสัปดาห์นั้น 

1. แฟ้มอย่างหนา 
2. กระดาษโฟโต้ 
3. กระดาษ A4 
4. กระดาษ 100 ปอด์น 
A4 

10 
4 
5 
1 

100 
130 
250 
250 

1,000 
1,100   

650 
250 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

1,000 
1,100 

650 
250 

รวมทั้งสิ้น 5,000 

 
  9).  โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนศิลปะ งบประมาณ 20,000 บาท 
   รายละเอียดรายจ่าย 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการ จำนวน ราคา ราคา แหล่ง จำนวน 

วัสดุ / อุปกรณ์ หน่วย ต่อ รวม งบ เงิน 
  หน่วย  ประมาณ  

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไมโ้ครงหลังคา 
ปูน 
เสาปูน 2.5 
สังกะสี 6x12 
ค่าใช้สอย 

- 
- 
5 
60 
- 

- 
- 
- 
- 

6,000 

4,000 
3,000 
3,000 
4,000 
6,000 

[/] เงิน 
อุดหนุน 

4,000 
3,000 
3,000 
4,000 
6,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000  
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6. การวัดประเมินผล 
1). กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ   

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  1). นักเรียนทุกคนคน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น  
  2). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบและมีความคิด
แบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
  3). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการ ร้อยละ 85 
   4). เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึ้งศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ รู้จักการตั้งคำถามเพ่ือหาเหตุ ร้อยละ 90 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 - ปพ.5 

 
2). กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต    

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     1). นักเรียนทุกคน ได้ฝึกทักษะด้านดนตรี ผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  ร้อยละ 88 
     2). นักเรียนมีชิ้นงาน/ผลงานนำเข้าประกวดใน
กิจกรรม ร้อยละ 88 
     3). นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งใน ดนตรี ร้อยละ 
85 
     4). นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน 
และนอกสถานศึกษาร้อยละ 90 
     5). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการร้อยละ 90 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 

 
3). กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี(ต้นกล้าศิลปิน)  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
     1). นักเรียนจำนวน 50 คน ได้ฝึกทักษะด้านดนตรี 
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  ร้อยละ 88  
     2). นักเรียนจำนวน 50 คน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ร้อยละ 85 

 
-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

 
-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

     3). นักเรียนจำนวน 50 คนแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่างๆ  และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา ร้อยละ 85 
     4). นักเรียน จำนวน 50 คน มีนิสัยรักและซาบซึ้งใน 
ดนตรี ร้อยละ 85 

 -  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 - ปพ.5 

 
4). กิจกรรมพัฒนานาฏศิลป์ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมีความคิด
แบบองค์รวม ร้อยละ 85 
    2). นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอก
สถานศึกษา ร้อยละ 85 
   3). นักเรียนมีนิสัยรักและซาบซึ้งในนาฏศิลป์  และ
ความเป็นไทย ร้อยละ 90 
 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 - ปพ.5 

 
5) กิจกรรมชมรมนาฏศิลป์ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมีความคิด
แบบองค์รวม ร้อยละ 85 
   2). นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ  และสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 
ร้อยละ 85 
   3). นักเรียนจำนวน 40 คน ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ร้อยละ 90 
 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 - ปพ.5 
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6). กิจกรรมชมรมทัศนศิลป์สร้างสรรค์(พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
  1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ และมีความคิด
แบบองค์รวมร้อยละ 85 
  2). นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน 
และนอกสถานศึกษาร้อยละ 85 
  3). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการร้อยละ 85 
 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 - แบบรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
7). กิจกรรมค่ายศิลปะ(ต้นกล้าศิลปิน) 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1). นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิด
แบบองค์รวมร้อยละ 85 
   2). นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ได้ทั้งใน 
และนอกสถานศึกษาร้อยละ 85 
   3). นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
จินตนาการร้อยละ 85 

-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 

-  แบบสอบถาม/แบบ
สัมภาษณ์ 
-  แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ตามโครงการ 
 - แบบรายงานการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
 8). กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   1). ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 
  
 

- ประเมินความพึงพอใจ 
-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 
 

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  แบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 

 
9). กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนศิลปะ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
    1). กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ ร้อยละ 92 
  

- ประเมินความพึงพอใจ 
-  สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 
 
-  
 

-  แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-  รายงานผลการ
จัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมที่
ดำเนินการตาม
โครงการ 
  

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม 

7.2  นักเรียนสามารถคาดการณ์  กำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจ 
7.3  นักเรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
7.4  นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้นได้อย่างมี 
7.5 ประสิทธิภาพนักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ หรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ 
7.6  นักเรียนมีนิสัยรักซาบซึ้งด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  

 
 

การอนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ  ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายคมสันต์  ต้นสวรรค์) 
                                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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ลงชื่อ ...................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 
                                หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                           (นายเดชา คเณชโยธิน) 
                             ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 

ลงชื่อ ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายคนิม  เบญมาตย์) 
                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

 
 


