
ชื่อโครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลยุทธ์หลักโรงเรียน  ข้อที่ 1,4,5 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1  ประเด็นที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 
                       1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 
 มาตรฐานที่ 3  ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายไพศาล  แก้วจีน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ           1 เมษายน 2564  – 31 มีนาคม 2565 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ศิลปะนอกจากจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความอ่อนโยน  มีบุคลิกภาพและมี

รสนิยมท่ีดี  ยังเป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ในชนชาติต่าง ๆ ปัจจุบันศิลปะได้ถูกนำมา

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น  บ้านโคกกระท้อน เป็นชุมชนของคนไท-ยวนหรือไทยโยนก อดีต

ชาวล้านนาท่ีอพยพมาต้ังบ้านเรือนท่ีจังหวัดสระบุรี แถบลุ่มแม่น้ำป่าสัก ทุกวันนี้ชาวไท-ยวนบ้านโคกกระท้อน

ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมรากฐานจากวัฒนธรรมล้านนา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและได้ทำการสืบสานประเพณีต่างๆ 

ไว้อย่างดี โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านโคกกระท้อน ทางโรงเรียนจึงเล็งเห็น

ความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น  

           เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จึงได้นำกิจกรรมภูมิใจ

ไท-ยวน ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมสากลแขนงต่างๆ จึงได้นำมาจัดไว้ในหลักสูตรการเรียนการ

สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อสืบสานวัฒนาธรรมให้ดำรงออยู่ ตลอดจนสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและสังคมอย่างสร้างสรรค์สืบต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนรักษ์และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 2.2  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะประสบการณ์ในงานศิลปะสาขาต่างๆ 
 2.3  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศิลปะสาขาต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานศิลปะในสาขาต่างๆ ด้วยส่ือวัสดุอุปกรณ์ และ  
                 เทคโนโลยีอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

     1. นักเรียนรักษ์และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 100 
      2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะประสบการณ์ในงานศิลปะสาขาต่างๆ ร้อยละ 100 
      3. นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะสาขาต่างๆ ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนรักษ์และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะประสบการณ์ในงานศิลปะสาขาต่างๆ 
      3. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางและสามารถแสดงออกทางศิลปะสาขาต่างๆ  
  
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน ทัศนศิลป์ ดนตรี
นาฎศิลป์ 

1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 ครูปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี

ครูพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

ครูไพศาล  แก้วจีน 

2. ส่งเสริมนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศด้าน
ทัศนศิลป ์ดนตรี นาฏศิลป์ 

1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 ครูปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี

ครูพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

ครูไพศาล  แก้วจีน 

3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ดนตรี

นาฎศิลป์ 

8 พ.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65 

 

ครูปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี

ครูพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

ครูไพศาล  แก้วจีน 

4. จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 65 ครูปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี

ครูพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

ครูไพศาล  แก้วจีน 

 

 

 



5. งบประมาณ  ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  34,500  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

พัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ 

21,900 - - 21,900 อุดหนุนรายหัว 

ส่งเสริมนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศ
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 

3,000 - - 3,000 อุดหนุนรายหัว 

ซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและสากล 5,000 - - 5,000 อุดหนุนรายหัว 

จัดซื้อพัดลมเพดานห้องปฏิบัติการ

ดนตรี 

3,600 - - 3,600 อุดหนุนรายหัว 

ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุสำนักงาน 1,000 - - 1,000 อุดหนุนรายหัว 

รวมทั้งสิ้น 34,500   - - 34,500    

 

6.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนมีทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
     และนาฏศิลป์ 

-  สังเกต       -  สัมภาษณ์ 
-  ทดสอบ     -  ปฏิบัติ 

-  แบบสังเกต   -  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบทดสอบ -  ปฏิบัติจริง 

2. นักเรียนรักษ์และภาคภูมิใจในศิลปะและ 
    วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-  สังเกต       -  สัมภาษณ์ 
-  ทดสอบ     -  ปฏิบัติ 

-  แบบสังเกต   -  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบทดสอบ -  ปฏิบัติจริง 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

…………………………………… 

(นายไพศาล แก้วจีน) 

 

……………….……………………………… 

(นายชวิศ  จิตปุญยพงศ)์ 

 

……………….…………………… 

(นายสนุทร พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี  1/2564   (1 เมษายน 2564 – 30 ตุลาคม 2564) 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. กระดาษสาสีขาว 150  แผ่น 25 3,750 ศิลปะ 
2. กระดาษสาคละสี 150 แผ่น 25 3,750 
3. เขียงไม้  10 อัน 250 2,500 
4. จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 10 ตัว 500 5,000 
5. วัสดุฝึก,ปฏิบัติงานทัศนศิลป์   5,000 
7. ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและสากล - - 5,000 ดนตรี 
9. ตะกั่ว 2 โล 700 1,400 
10. พัดลมเพดาน 3 ตัว 1,200 3,600 
11. ไม้ขิม 10 คู่ 150 1,500 
12. เครื่องสำอาง (ตลอดปี)   1,000 นาฎศิลป์ 
13 เส้ือเกาะอกไทยวน 10 ตัว 200 2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,500 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี  2/2564   (1 พฤศจิกายน  2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 -     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
  


