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กิจกรรม 

โรงเรยีนอยุธยาวิทยาลยั ปการศึกษา 2562 

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาศกัยภาพผูเรยีนทางดานดนตรีไทย 

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 2 

โครงการหลักของโรงเรียน โครงการที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 2.9 และ 2.10  

ลักษณะกจิกรรม :   กิจกรรมตอเน่ือง   กิจกรรมใหม  

ชื่อผูรับผดิชอบกิจกรรม : นายอุทิศ   พิณพาทยเพราะ 

กลุมบรหิารงานทีร่ับผดิชอบ : กลุมบริหารวิชาการ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล   

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปนโรงเรียนที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนนักเรียน                      

เปนสําคัญ การจัดสถานศึกษาโดยมีสภาพแวดลอมที่ดี   และมีเคร่ืองดนตรีที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการเรียนรู

ของนักเรียนก็เปนสวนสําคัญอยางย่ิงที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  เน่ืองจากหองเรียนดนตรี

ไทย  อาคารอานันทศิลป  เปนหองเรียนที่นักเรียนใชเรียนทุกวัน  เคร่ืองดนตรีบางชนิดมีการชํารุดเสียหาย  จึง

ควรมีการซอมแซม  และเคร่ืองดนตรีบางชนิดไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน  จึงควนจัดซ้ือเพิ่มเติม 

2.  วัตถุประสงค   

 1. เพื่อซอมแซมเคร่ืองดนตรีใหมีความพรอมตอการเรียนของนักเรียน 

 2. เพื่อใหมีเคร่ืองดนตรีเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

3.  ตวัชีว้ดัความสาํเร็จ 

 2.9   ผูเรียนรอยละ 80  มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญา

ไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

 2.10  ผูเรียนรอยละ 90  เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน  และประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
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4. เปาหมาย/ ผลผลติ  

 4.1  เชงิปรมิาณ   

      นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จํานวน 60  คน  มีเคร่ืองดนตรีเพียงพอตอการจัดการเรียนรู  มี

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสม

ในชีวิตประจําวัน  เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน  และประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 4.2  เชิงคุณภาพ   

       1. รอยละ 80 ของผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

                2. รอยละ 90  ของผูเรียนเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน  และประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

 

5. สถานทีด่าํเนนิการ หองอานันทศิลป 5  อาคารอานันทศิลป  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 

6. ระยะเวลาดาํเนนิงาน 1  มิถุนายน 2562 – 30 ตุลาคม 2562 

 

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) 

-ประชุมช้ีแจงในการจัดทํา

โครงการ 

- - - - - 1 มิ.ย.62 นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) 

-ประชุมแตงต้ังคณะกรรมการ

เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการและ

หนาที่ความรับผิดชอบในการ

ซอมแซมเคร่ืองดนตรีและจัดซ้ือ

อุปกรณ 

34,000 - - - - 8 มิ.ย.62 นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

-ติดตอชางซอมเคร่ืองดนตรี และ

รานขายเคร่ืองดนตรี 

- - - - - 15 มิ.ย.62 นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 

4. Act (ปรับปรุงแกไข) 

ดําเนินงานตามโครงการ - - - - - 22 มิ.ย.62 นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 
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ที ่ ขั้นตอนการดาํเนนิกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

 

ชื่อ

 5. สรุปกิจกรรมและรายงานผล 

-สรุปกิจกรรมและรายงานผล - - - - - 30 ต.ค.62 นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 

รวม 34,000 - - - 34,000  

 

8. งบประมาณดาํเนนิการ      รวมทั้งสิ้น  34,000    บาท 

    โดยแบงเปน    งบอุดหนุนรายหัว    จํานวน     34,000      บาท 

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

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

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

9. การตดิตามและประเมนิผล 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ วิธวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืวดัและประเมนิผล ผูรับผดิชอบ 

ผูเรียนรอยละ 80 ของผูเรียนมี

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นในความ

เปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิ

ปญญาไทยและแสดงออกไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตประจําวัน 

สังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

แบบการสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 

ผูเรียนรอยละ 80  ของผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน  

และประเพณีวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น 

สังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

แบบการสังเกตพฤติกรรม

นักเรียน 

นายอุทิศ 

พิณพาทยเพราะ 

 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  มีเคร่ืองดนตรีเพียงพอตอการจัดการเรียนรู  มีความภาคภูมิใจใน

ทองถิ่นในความเปนไทยและเห็นคุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสมในชีวิตประจําวัน  

เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชน  และประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น 
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ผูเสนอกิจกรรม ผูตรวจกจิกรรม 

 

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

(นายอุทิศ   พิณพาทยเพราะ) 

ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 

 

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

(นางสาวสาลินี   เพ็งอุดม) 

เจาหนาที่แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

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 พัฒนาศกัยภาพผูเรยีนทางดานดนตรีไทย 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

ที ่ รายการ 
จาํนวน

หนวย 

ราคา 

ตอหนวย 

รวม 

เปนเงนิ 

ประเภทของ

งบประมาณที่ใช 

1. ไมตีขิมอยางดี 4 อัน 500 2,000 งบอุดหนุนรายหัว 

2. หางมา คันชัดซอ (เอนเทียม) 10 คัน 200 2,000 งบอุดหนุนรายหัว 

3. หมอนซออู 20 อัน 20 400 งบอุดหนุนรายหัว 

4. ไมแข็งระนาดเอก 2 คู 2,000 4,000 งบอุดหนุนรายหัว 

5. ไมนวมระนาดเอกอยางดี 2 คู 700 1,400 งบอุดหนุนรายหัว 

6 ไมนวมระนาดทุมอยางดี 2 คู 700 1,400 งบอุดหนุนรายหัว 

7 ไมนวมฆองวงใหญอยางดี 2 คู 700 1,400 งบอุดหนุนรายหัว 

8 ไมนวมฆองวงเล็กอยางดี 2 คู 700 1,400 งบอุดหนุนรายหัว 

9 สายซอดวงเอก (ไหมแท) 60 เสน 50 3,000 งบอุดหนุนรายหัว 

10 สายซอดวงทุม (ไหมแท) 60 เสน 50 3,000 งบอุดหนุนรายหัว 

11 สายซออูเอก (ไหมแท) 20 เสน 50 1,000 งบอุดหนุนรายหัว 

12 สายซออูทุม (ไหมแท) 20 เสน 50 1,000 งบอุดหนุนรายหัว 

13 ซอมวงฆอง-ลงสีทอง/สีแดง 2 เคร่ือง 1,500 3,000 งบอุดหนุนรายหัว 

14 เทียบเสียงเคร่ืองดนตรีประเภทตี 10 เคร่ือง 500 5,000 งบอุดหนุนรายหัว 

15 ซอมหนารํามะนามโหรี 1 เคร่ือง 1,500 1,500 งบอุดหนุนรายหัว 

16 ซอมหนากลองแขกตัวเมีย 1 เคร่ือง 2,500 2,500 งบอุดหนุนรายหัว 

รวมเงิน  ( สามหมืน่สีพ่นับาทถวน ) 34,000  
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