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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบาย : 

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

 ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ปการศึกษา 2560-2564  ขอที่ 3 

 นโยบายของ สพฐ. ขอที่ 2 

 ยุทธศาสตร สพม. เขต 3  ขอที่ 2 และ 5 

เกณฑคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ขอที่ 1  

 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานที่ 1   

กลยุทธของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปการศึกษา 2562-2564 ขอที่ 1 

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 1.5 และ 1.13 

ลักษณะกจิกรรม :   กิจกรรมตอเน่ือง   กิจกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม : นายกิตติ  คงเจริญ 

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ : กลุมบริหารวิชาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล   

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปนโรงเรียนที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียนเปน

สําคัญ การจัดสถานศึกษาโดยมีสภาพแวดลอมที่ดีก็เปนสวนสําคัญอยางย่ิงที่สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

และมีสุทรียภาพทางศิลปะ มีวงโยธวาทิตที่สรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมานาน 90 ป จึงควรที่จะ

สืบทอดและดํารงไวเพื่อเกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียนสืบไป 

2.  วตัถุประสงค   

 1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณในการซอมบํารุงเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 

     2. เพื่อดูแลรักษาเคร่ืองดนตรีใหมีสภาพพรอมใชงานและบริการชุมชน 

    3. เพื่อฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและมีสุนทรียภาพทางดนตรี 

    4. เพื่อใหนักเรียนที่เรียนวิชาดนตรีมีสื่อและอุปกรณในการเรียน 

3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ  

1.5 ผูเรียนรอยละ 80  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

1.13 ผูเรียนรอยละ 80  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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4. เปาหมาย/ ผลผลติ  

 4.1  เชงิปรมิาณ   

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จํานวน 4,155 คน ไดรับสุนทรียภาพทางดนตรี 

 4.2  เชิงคุณภาพ   

 1.  รอยละ 80 ของผูเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหา และนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

      2.  รอยละ 80 ของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. สถานทีด่าํเนนิการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

7. ขัน้ตอนการดาํเนนิกจิกรรม 

ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

ชื่อ

ผูรับผดิชอบ 

อุดหนุน     

รายหัว 

(บาท) 

พัฒนา

ผูเรียน 

(บาท) 

บ.ก.ศ. 

(บาท) 

อ่ืนๆ 

ระบุ   

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1. Plan (วางแผน) 

ประชุมผูเกี่ยวของวางแผนการ

ดําเนินการ 

   - เอกสารการประชุม 

- - - - -  

 

20 พ.ค. 62 

นายกิตติ    

คงเจริญ 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

2.1 กิจกรรม 

- การอบรมพัฒนานักเรียนวงโยธ

วาทิต 

67,869 - - - - 3 มิ.ย 62 นายกิตติ    

คงเจริญ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม - - - - - 24 มิ.ย 62 นายกิตติ    

คงเจริญ 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

ประชุมปรับปรุงแกไข - - - - - 28 มิ.ย 62 นายกิตติ    

คงเจริญ 
5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

 สรุปกิจกรรมที่ไดดําเนินการ และ

ทํารูปเลมรายงานผล 

- - - - - ภายใน 15 วัน 

หลังจัด

กิจกรรม 

นายกิตติ    

คงเจริญ 

รวม 67,869 - 
- 

- 67,869 31 มี.ค. 63 
นายกิตติ 

 คงเจรญิ 
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8. งบประมาณดาํเนนิการ      รวมทั้งสิ้น  67,869 บาท 

    โดยแบงเปน    งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน    67,869     บาท 

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

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

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

9. การตดิตามและประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ วิธวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ผูรับผดิชอบ 

1.5 รอยละ 80 ขอผูเรียนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา นําไปประยุกตใชใน

สถานการณตางๆ ไดอยาง

เหมาะสม 

สังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

นายกิตติ  คงเจริญ 

1.16 รอยละ 80 ของผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

นายกิตติ  คงเจริญ 

 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีสุนทรียภาพทางดนตรีที่ดีและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีวงโยธวาทิต

ดํารงอยูคูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเพื่อใชในกิจกรรมของโรงเรียนและใหบริการชุมชนจนไดรับความนิยมอยาง

ตอเน่ือง   
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

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

(นายกิตติ คงเจริญ) 

ตําแหนงครู 

 

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

    (นางสาวสาลินี  เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

หวัหนาโครงการหลกั 

 

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

(นางรัชนา  แสงเปลงปลั่ง) 

หัวหนากลุมงาน/ฝายวิชาการ 

ผูเหน็ชอบโครงการ 

 

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

(นายอนันต  มีพจนา) 

รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ 

หวัหนางานแผนงาน 

 

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

(นายสรรพสิทธิ์  โกศล) 

หัวหนางานนโยบายและแผนงาน     

ผูตรวจสอบงบประมาณ 

 

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

(นายสมใจ  พัฒนวิชัยโชติ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผูอนุมตัิโครงการ 
 

(    )  อนุมัติ               (    )  ไมอนุมัติ 

 

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

(นายวรากร  ร่ืนกมล) 

ผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
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ประมาณการงบประมาณที่ใช 

ชื่อกิจกรรม พัฒนาวงโยธวาทิตโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

ที ่ รายการจดัซื้อ จาํนวนหนวย 
ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงนิ 

ประเภทของ

งบประมาณที่ใช 

1 ลิ้น Clarinet เบอร  3 1/2 1 กลอง 1,125 1,125  

2 ลิ้น Alto sax  เบอร  3 1/2 1 กลอง 1,650 1,650  

3 ลิ้น Tenor sax เบอร  3 1/2 1 กลอง 2,100 2,100  

4 นํ้ามันหยอดลูกสูบแตร 6 ขวด 225 1,350  

5 นํ้ามันหลอลื่นคันชัก Trombone 3 ขวด 180 540  

6 นํ้ามันหยอดแหนบเคร่ืองลมไม 3 ขวด 225 675  

7 นํ้ายาขัดเคร่ือง Silver 5 ขวด 172 860  

8 ยางรองฟนสําหรับเคร่ืองลมไม 3 กลอง 150 450  

9 Mouth Piece Clarinet 3 อัน 825 2,475  

10 หนังกลองสแนร ดานบน 2 ผืน 2,500 5,000  

11 ไมคฑา 1 ดาม 8,000 8,000  

12 โนตเพลงสําหรับการน่ังบรรเลง 1 เพลง 4,000 4,000  

13 เคร่ืองปร้ินเตอรถายเอกสารได 1 เคร่ือง 5,000 5,000  

14 สายคลองคอ Alto Saxophone 1 เสน 322 322  

15 สายคลองคอ Tenor Saxophone 1 เสน 322 322  

      

      

 รายการซอม     

1 Tuba(ทูบา) 1 เคร่ือง 9,000 9,000  

2 Clarinet(คลาลิเน็ต) 1 เคร่ือง 5,000 5,000  

3 Euphonium(ยูโฟเนียม) 1 เคร่ือง 6,000 6,000  

4 France horn(เฟรนชฮอรน) 1 เคร่ือง 5,000 5,000  

5 Tenor saxophone(เทนเนอร แซกโซโฟน) 1 เคร่ือง 6,000 6,000  

6 Trumpet(ทรัมเปด) 1 เคร่ือง 3,000 3,000  

 (หกหมืน่เจด็พนัแปดรอยหกสิบเกาบาทถวน) 67,869  
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