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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : ประกวดวงดนตรีสตริง ครัง้ที่ 12 

ความสอดคลองกับยทุธศาสตร กลยทุธ และนโยบาย :  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ดานที ่3 

 ยุทธศาสตรกระทรวงศกึษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศกึษา 2560-2564  ขอที ่3 

 นโยบายของ สพฐ.ขอที่ 2 

 ยุทธศาสตร สพม. เขต 3ขอที่ 2 และ 5 

เกณฑคุณภาพโรงเรยีนมาตรฐานสากล ขอที่ 1 

 มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายใน  มาตรฐานที่ 1 

กลยุทธของโรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั ปการศกึษา 2562-2564 ขอที่ 1 

โครงการหลกัของโรงเรยีน โครงการที่ 1 ตวัชีว้ดัที่ 1.10 

ลักษณะกจิกรรม :กิจกรรมตอเนื่อง   กจิกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม:   นายสริภพ ทองอราม 

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ :   กลุมบริหารวชิาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล   

การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ การปฏิบัติโดยสภาพจริงถือเปนองคประกอบสําคัญที่ทํา

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และทักษะที่ตรงตามหลักสูตรไดดีที่สุด การจัดการประกวดแขงขันดนตรีสากลประเภท

ดนตรีสตริง ถือวาเปนการจัดสภาพแวดลอม ตลอดจนการแขงขันทักษะที่เอ้ือตอการพัฒนาใหนักเรียนมี

ประสิทธิภาพทางการเรียนรู มีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2.  วตัถุประสงค   

2.1  เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนมีการพัฒนาความรูความเขาใจ และทักษะในเร่ืองดนตรีสากล 

2.2  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และทักษะดนตรีสากล ดวยการจัดการประกวดวงดนตรีสตริง 

2.3  เพื่อคัดเลือกวงดนตรีสตริงเปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        

      คร้ังที่ 69 ภาคกลางและภาคตะวันออก 

3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ 

1.10 ผูเรียนรอยละ 80 มีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและ 

ทักษะตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 
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4. เปาหมาย/ ผลผลติ 

 4.1  เชงิปรมิาณ 

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 4,155 คน ไดเขารวมกิจกรรม 

 4.2  เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนรอยละ 80 มีความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมในแตละปในดานความรูความเขาใจและ 

ทักษะตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และตอเน่ือง 

5. สถานทีด่าํเนนิการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และศูนยการคาอยุธยาซิต้ีพารค 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน 1 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2562 

7. ขัน้ตอนการดาํเนนิกจิกรรม 

ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

ชื่อ

ผูรับผดิชอบ 

อุดหนุน     

รายหัว 

(บาท) 

พัฒนา

ผูเรียน 

(บาท) 

บ.ก.ศ. 

(บาท) 

อ่ืนๆ 

ระบ ุ

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. Plan (วางแผน) 

-ประชุมผูเกี่ยวของวางแผนการ

ดําเนินการ 

- เอกสารการประชุม 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 มิ.ย. 62 

 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

-รับสมัครวงดนตรีเขาประกวดวง

ดนตรีสตริง คร้ังที่ 12 

-ประกวดรอบ คัดเลือก

(Audition) (โดม 1 อยว.) 

-ประกวดรอบ ชิงชนะเลิศ 

(ศูนยการคาอยุธยาซิต้ีพารค) 

 

 

 

 

 

19,348 

    

 

 

 

 

19,348 

 

24-28 มิ.ย.62 

 

15-19 ก.ค.62 

 

18 ส.ค.62 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

 

 

 

 

 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

-แบบสอบถามการจัดกิจกรรม

การประกวดวงดนตรีสตริง  

คร้ังที่ 12 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

15-19 ก.ค.62 

 

 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

-นําแบบสอบถามในการประกวด

รอบคัดเลือก(Audition)มา

ปรับปรุง เพิ่มเพิ่มเติมสิ่งที่จําเปน 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1-18 ส.ค.62 

 

 

นายสิรภพ 

ทองอราม 
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ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 

ชื่อ

  

5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

 สรุปกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ และทํา

รูปเลมรายงานผล 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ภายใน 15 วัน 

หลังจัด

กิจกรรม 

นายสิรภพ 

ทองอราม 

รวม 19,348 - - - 19,348  

 

 

8. งบประมาณดาํเนินการรวมทั้งสิ้น 19,348.00  บาท 

    โดยแบงเปน งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน   19,348.00   บาท 

   งบพัฒนาผูเรียน    จํานวน...........................บาท 

  เงิน บ.ก.ศ.     จํานวน...........................บาท 

  งบประมาณอ่ืน โปรดระบุ            จํานวน...........................บาท 

9. การตดิตามและประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ วิธวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ผูรับผดิชอบ 

รอยละ80 ของผูเรียนที่มี

ความกาวหนาจากพื้นฐานเดิมใน

แตละปในดานความรูความเขาใจ

และทักษะตางๆ ตามหลักสูตร

สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม และ

ตอเน่ือง 

เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกาวหนารายวิชา

ดนตรีของนักเรียนใน

ภาคเรียนที่ 2 มีผล

มากกวารอยละ 80

กับภาคเรียนที่ 1  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป

การศึกษา 2562 

นายสิรภพ  

ทองอราม 

    

 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

10.1  นักเรียนในโรงเรียนมีการพัฒนาความรูความเขาใจ และทักษะในเร่ืองดนตรีสากล 

10.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 กาวหนามากกวาภาคเรียนที่ 1 รอยละ 80 

10.3  ไดวงดนตรีสตริงเปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและอ่ืนๆ 
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

           ลงช่ือ  

(นายสิรภพ ทองอราม)  

ตําแหนง ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ 

 

           ลงช่ือ   

 (นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระฯ/ฝาย/กลุมงาน 

หวัหนาโครงการหลกั 

 

ลงช่ือ................................................. 

(นางรัชนา  แสงเปลงปลั่ง) 

หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ 

ผูเหน็ชอบโครงการ 

 

ลงช่ือ .................................................... 

(นายอนันต  มีพจนา) 

รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารวิชาการ 

หวัหนางานแผนงาน 

ลงช่ือ................................................. 

(นายสรรพสิทธิ์  โกศล) 

หัวหนางานนโยบายและแผนงาน 

ผูตรวจสอบงบประมาณ 

 

ลงช่ือ .................................................... 

(นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชติ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผูอนุมตัิโครงการ 

(    )  อนุมัติ               (    )  ไมอนุมัติ 

 

ลงช่ือ ......................................................... 

(นายวรากร  ร่ืนกมล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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ประมาณการงบประมาณที่ใช 

ชื่อกิจกรรม  ประกวดวงดนตรีสตรงิ ครั้งที่ 12 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

ที ่ รายการ 
จาํนวน

หนวย 

ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงนิ 

ประเภทของ

งบประมาณที่ใช 

1. โลรางวัล  3 ช้ิน 1,000.00 3,000.00 งบอุดหนุนรายหัว 

2. จางจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ รางวัลการเลน

ดนตรีดีเดน –กีตารโซโล –กีตารคอรด  -เบส 

 –กลอง – รอง – คียบอรด – เคร่ืองดนตรีสรางสรรค 

7 ช้ิน 120.00 840.00 งบอุดหนุนรายหัว 

3. ลําโพงชวยพูด 1 ช้ิน 3,000.00 3,000.00 งบอุดหนุนรายหัว 

4. คาเชาเคร่ืองเสียงและเคร่ืองดนตรี 1 วัน 6,000.00 6,000.00 งบอุดหนุนรายหัว 

5. คาตอบแทนกรรมการตัดสินภายนอก 3 คน 900.00 2,700.00 งบอุดหนุนรายหัว 

6. คาทําไวนิว 2.50 X 8.00 1 ช้ิน 2,200.00 2,200.00 งบอุดหนุนรายหัว 

7. คาทําไวนิว 1.50 X 1.00 2 ช้ิน 150.00 300.00 งบอุดหนุนรายหัว 

8. ถานชารท ขนาด AA 4 กอน 120.00 480.00 งบอุดหนุนรายหัว 

9. สายกีตารไฟฟา 2 ชุด 414.00 828.00 งบอุดหนุนรายหัว 

      

รวมเงิน  (หนึง่หมื่นเกาพนัสามรอยสี่สิบแปดบาท) 19,348.00  
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