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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี (ไทยและสากล) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. :  นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,7,9 
ผู้รับผิดชอบ  : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี , นางวิภารัตน์  คู่คิด 
ระยะเวลา : 1  มิถุนายน 2563 -  28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที ่ : ห้องดนตรี   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 150,000  บาท   
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล : 
 การเรียนการสอนวิชาดนตรี  นอกจากจะท าให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังสามารถท าให้
นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 นั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์  เก่ง ดี  และมีความสุข  การจัดการเรียนรู้จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความสามารถ   มีทักษะชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้ตาม ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมือง                     
ที่มีคุณภาพตามที่สังคม  และชาติต้องการ  โดยการจัดการเรียนรู้ต้องจัดตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม  8 สาระ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และนอกเหนือจากจัดการเรียนรู้ใน 
สาระการเรียนรู้แล้ว  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามศักยภาพเช่น ดนตรีไทย  
ท าให้ผู้เรียนมีความสุข มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  และกล้าแสดงออก  โดยการไปแสดงในงานของชุมชน และงานประเพณี
ท้องถิ่น ซี่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนสู่ชุมชน และเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพโอกาสในอนาคต 
 

2.วัตถุประสงค์ :  
  2.1. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านดนตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดงดนตรีของโรงเรียน 
        ชุมชนท้องถิ่น และ กิจกรรมการประกวดแข่งขันตามโอกาสอันเหมาะสม 

     2.2. เพ่ือเป็นการบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนปกติ 
     2.3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากเดิมที่มีอยู่ 
     2.4. เพ่ือเป็นการเสริมศักยภาพผู้เรียนให้ถึงขีดสุด 
     2.5. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ และเผยแพร่ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล   
     2.6. สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ในด้านดนตรี  
3.เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ    

มีเครื่องดนตรีที่พร้อมจะใช้งานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ    

การบรรเลงมีความไพเราะและเป็นวงดนตรีที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ 
2. ใช้บรรเลงประกอบวงสตริง 
3. ใช้บรรเลงประกอบวงดุริยางค์
และวงดนตรีไทย 
4. การครอบครูดนตรีไทย 

1. เป็นอุปกรณ์การสอน 
2. เป็นอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติของนักเรียน 
3. มีเครื่องดนตรีฝึกปฏิบัติเพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน 
4. เพ่ือระลึกและบูชาครุดุริยเทพด้าน
ดนตรีไทย 

1. มีอุปกรณ์ประกอบการสอนที่ 
เป็นวัสดุจริง 
2. นักเรียนมีเครื่องดนตรีปฏิบัติ  
3. การบรรเลงมีความไพเราะ 
4. นักเรียนได้รับการครอบครู
ดนตรีไทยเพ่ือสามารถบรรเลง     
เพลงครูได้ 

 
DO (D) 
 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  21-25           

2 จัดท าโครงการ 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.          

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 4-15          

4 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน  18-22          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   25-29          

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

  
 
 
 

 
 
 

       

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ   2-6         

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ   9-13         

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินท่ี 
        ก าหนด 

  16-20         

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

  23-31         

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ    1-10        

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย    13-24        

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    3-14       

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ      1-12      

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          1-28  

8 สรุปและรายงานผล           1-29 
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  150,000  บาท   
- เงินอุดหนุนรายหัว  150,000    บาท 

  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทยและสากล  50,000  50,000  50,000 
2 กีต้าร์ไฟฟ้า   10,000 10,000  10,000 
3 กีต้าร์เบส   10,000 10,000  10,000 
4 กลองชุด   10,000 10,000  10,000 
5 คีย์บอร์ด   10,000 10,000  10,000 
6 แซคโซโฟน(อัลโต้)   20,000 20,000  20,000 
7 แซคโซโฟน(เทนเนอร์)   20,000 20,000  20,000 
8 กลองพาเหรด   20,000 20,000  20,000 
 รวมเป็นเงิน    150,000  150,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องดนตรีไทย และห้องดนตรีสากล   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี , นางวิภารัตน์  คู่คิด 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก / การใช้วัสดุ .แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ ์   ได้อุปกรณ์ดนตรี   เพ่ือให้นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติ 
12.2. ผลผลิต    นักเรยีนมีเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานส าหรับฝึกซ้อม ได้ร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลา

ว่างให้เกิด ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  
    12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)  นักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อมกับเครื่องดนตรีจริงและมีมาตรฐานนักเรียน 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

13.    งบอุดหนุนรายหัว            งบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน           อ่ืนๆ....................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

เจษฎา  งอยจันทร์ศรี 
(นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี) 

ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

อมรรัตน์  พจนา 
 

ฐปนีย์      นารี 
   (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               

 
(นางฐปนีย์      นารี)  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

วรงค์นุช     ก้อนตาล 
 

ณัฐพนธ์       หล้าชาญ 

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

บดินทร์     นารถโคษา 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                                   
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. :  นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,7,9 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวอมรรัตน์ พจนา , นายณัฐดนัย  ชูแก้ว 
ระยะเวลา : 1  มิถุนายน 2563 -  28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที ่ : ห้องนาฏศิลป์  , ห้องศิลปะ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  55,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล : 
 โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในสาระศิลปะ  ทั้งสาระพ้ืนฐานและสาระเพ่ิมเติมในการเรียนซึ่งนักเรียน
จะต้องใช้วัสดุฝึกประกอบการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ การส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะ
เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
2.วัตถุประสงค์ :  

2.1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.2 . เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้พัฒนาสูงขึ้น 
          2.3. เพ่ือสร้างทักษะให้นักเรียนในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์  และแก้ปัญหาได้ 
          2.4. เพ่ือส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางศิลปะให้นักเรียน 
3.เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ       

มีวัสดุฝึกที่พร้อมจะใช้งานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน 
 ด้านคุณภาพ      

มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพดี  เหมาะสม 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  มีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติวัสดุส านักงาน 
2. ใช้เป็นวัสดุฝึกประกอบการเรียน
สาระทัศนศิลป์ 
3. ใช้เป็นวัสดุฝึกประกอบการเรียน
สาระนาฏศิลป์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ และ
นาฏศิลป์ให้มีความพร้อมในการ
แสดงออกทางความสามารถ 
2. เพ่ือมีอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติของนักเรียน 
และเพียงพอกับความต้องการของ 

1. มีอุปกรณ์ประกอบการสอนที่เป็น
วัสดุจริง 
2. นักเรียนมีวัสดุฝึกปฏิบัติ  
3. การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.8. สรุปและรายงานผล 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  21-25           

2 จัดท าโครงการ 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.          

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 4-15          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  18-22          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   25-29          

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

  
 
 
 

 
 
 

       

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ   2-6         

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ   9-13         

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินท่ี 
        ก าหนด 

  16-20         

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

  23-31         

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ    1-10        

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย    13-24        

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    3-14       
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ      1-12      

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          1-28  

8 สรุปและรายงานผล           1-29 

 
7. งบประมาณ :  55,000  บาท   

- เงินอุดหนุนรายหัว  55,000    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................................. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 สาระทัศนศิลป ์       
1 สีโปสเตอร์ ซากุระ ขวดใหญ ่   2,160 2,160  2,160 
2 กระดาษ  100  ปอนด์ ยี่ห้อ  เรเนซอง   1,500 1,500  1,500 
3 สี ACRYLIC รุ่น GALERIA ของ 

WINSORIA  
  3,995 3,995  3,995 

4 สีน้ าศิลปากรชนิดกล่อง   600 600  600 
5 สีรองพื้นเจสโซ ่   600 600  600 
6 น้ ามันลินซดีของWinsor&Newton 

ขนาด1 ลิตร 
  800 800  800 

7 น้ ามันสนเชียงใหม ่   120 120  120 
8 แปรงทาสีขนาด   300 300  300 
9 พู่กันกลมมาสเตอร์อาร์ต   540 540  540 
10 พู่กันแบนขนแข็งขาว   750 750  750 
11 คัดเตอร์เล็ก   30 30  30 
12 คัดเตอร์ใหญ ่   50 50  50 
13 ใบมีดคัดเตอร์เล็ก   100 100  100 
14 ใบหมีคัดเตอร์ใหญ ่   50 50  50 
15 สีพลาสติกชนิดACRYLICยี่ห้อเบนเยอร์    200 200  200 
16 กบเหลาดินสอตั้งโต๊ะ   3,600 3,600  3,600 
17 กระดาษกาวย่นขนาด 1 นิ้ว   360 360  360 
18 กระดาษกาว 2 หน้ายี่ห้อ  3  M   480 480  480 
19 เทปใส  3  M ขนาด ½  นิ้ว   120 120  120 
20 เครื่องยิงสเต็ปเปิล้    500 500  500 
21 ลวดยิงสเต็ปเปลิ n3   300 300  300 
22 ไม้บรรทัดเหล็ก 1 เมตร   200 200  200 
23 ตลับเมตรพบพา   100 100  100 
24 กาวลาเท็ก  TOT   700 700  700 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

25 ค้อนตีตะป ู   200 200  200 
26 ไม้ชนิดระบายน้ า   1,200 1,200  1,200 
 วัสดุฝึกวิชานาฏศิลป ์       
1 เครื่องส าอาง 1 ชุด   25,000 25,000  25,000 
2 อุปกรณ์เครื่องแต่งกายประกอบการ

ฟ้อนร า จ านวน 10 ชุด                          
ชุดละ 1,500 บาท 

  15,000 15,000  15,000 

 รวมเป็นเงิน   55,000 55,000  55,000 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องนาฏศิลป์  , ห้องศิลปะ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์ พจนา, นายณัฐดนัย  ชูแก้ว 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก / การใช้วัสดุ .แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ ์    นักเรียนมีวัสดุฝึกปฏิบัติและผู้สอนมีอุปกรณ์สาธิต 
 12.2. ผลผลิต     นักเรียนมีความรู้สามารถปฏิบัติการด้วยตนเองได้ร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด 
ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  
          12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)     
                  1. นักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อมกับวัสดุจริงและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
                  2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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13.    งบอุดหนุนรายหัว            งบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน           อ่ืนๆ....................................... 
ผู้เสนอโครงการ 

อมรรัตน์  พจนา 

(นางสาวอมรรัตน์  พจนา) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

อมรรัตน์  พจนา 
 

ฐปนีย์      นารี 
   (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               

 
(นางฐปนีย์      นารี)  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

วรงค์นุช     ก้อนตาล 
 

ณัฐพนธ์       หล้าชาญ 

(นางวรงค์นุช     ก้อนตาล)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

บดินทร์     นารถโคษา 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. :  นโยบายที่ 2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,7,9 
ผู้รับผดิชอบ  : นางสาวอมรรัตน์  พจนา 
ระยะเวลา : 1  มิถุนายน 2563 -  28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที ่ : ห้องนาฏศิลป์ , ห้องศิลปะ , ห้องดนตรี  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  30,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล : 
 สังคมปัจจุบันเป็นยุคไร้พรมแดนข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  ท าให้ 
ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาสู่เยาวชนไทยมากมาย   ส่งผลให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนไทยลืมยึดถือ
ศิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกเห็น
คุณค่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสืบต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ :  

2.1. นักเรียนมีจิตส านึกมีผลงานและแสดงออกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ       

พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 ด้านคุณภาพ      

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น    
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก          วัตถุประสงค์เฉพาะ                ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึก 
เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม  
กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. ส่งเสริมนักเรียนร่วมสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย 

1. นักเรียนมีจิตส านึกมีผลงานและ
แสดงออกในการอนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นร้อยละ100 
2. นักเรียนร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
นอกสถานที่ 
60 ครั้ง / ปี 
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DO (D) 
 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  21-25           

2 จัดท าโครงการ 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.          

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 4-15          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  18-22          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   25-29          

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

  
 
 
 

 
 
 

       

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ   2-6         

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ   9-13         

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินท่ี 
        ก าหนด 

  16-20         

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

  23-31         

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ    1-10        

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย    13-24        

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    3-14       
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  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ      1-12      

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          1-28  

8 สรุปและรายงานผล           1-29 

 
7. งบประมาณ : งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  30,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ชุดประกอบร า จ านวน 10 ชุด   30,000 30,000  30,000 
 รวมเป็นเงิน   30,000 30,000  30,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องนาฏศิลป์  ,    ห้องศิลปะ ห้องดนตรี  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์  พจนา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก / การใช้วัสดุ .แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ ์    นักเรียนมีจิตส านึก  รักหวงแหนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย 
 12.2. ผลผลิต     นักเรียนมีความรู้   สามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สามารถปฏิบัติและร่วม
กิจกรรมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  

12.3. ผลกระทบ  (ด้านบวก)     
1. นักเรียนมีโอกาสแสดงและร่วมอนุรักษ์  ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
2. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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13.           งบอุดหนุนรายหัว         งบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน      อ่ืนๆ งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ 
 

      ผู้เสนอโครงการ  
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

อมรรัตน์  พจนา 
 

วรงค์นุช  ก้อนตาล 

   (นางสาวอมรรัตน์  พจนา)               
 

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)  
ครูช านาญการ 

 
หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

ณัฐพนธ์       หล้าชาญ 

 

บดินทร์     นารถโคษา 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
 

(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

   รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

   
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

โกมุท ทีฆธนานนท์ 
(นายโกมุท ทีฆธนานนท์) 

  


