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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสายันต์  คงสมมาศ นางบุปผา ภู่บำเพ็ญ และคณะครู 

กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อที ่๑ ที่ ๑ 
มาตรฐานการศึกษา            มฐ. ๑ ,๒ , ๓  
ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕62 –  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖3 

๑.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑   

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ขบวนการ
การจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติ จะทำให้เกิดทักษะ
และความสามารถในด้านต่างๆนั้น ทักษะทางด้านทัศนศิลป์ การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์ของโรงเรียนก็เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงทักษะและความสามารถทางด้านนี้ นอกจากจะทำให้
เกิดความภูมิใจยังฝึกให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโดยสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์อย่างเต็มศักยภาพและมี          
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๓   เพ่ือเตรียมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 
 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยที่สนใจ  

    3.1.2  กิจกรรมทัศนศิลป์    จำนวน    10   รายการ 
     3.1.3  กิจกรรมนาฏศิลป์    จำนวน   9      รายการ 
     3.1.4  กิจกรรมดนตรี    จำนวน   2      รายการ 
3.2  เชิงคุณภาพ  

  3.2.1   นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้การฝึก การแข่งขันในกิจกรรมทัศนศิลป์อย่างเพียงพอ 
ร้อยละ  90 

3.2.2  นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแสดงดนตรีสากล-ดนตรีพื้นเมือง ร้อยละ 80 
3.2.3    นักเรียนมีชุดการแสดงการประกวด การแสดงในงานต่าง ๆ ร้อยละ 100 
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4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่  1๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ถึง วันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. 25๖3 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ มีขั้นตอน
และวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
 4.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน ถึงรายละเอียดของโครงการ 
 4.2 สำรวจความต้องการ 
 4.3 ดำเนินการตามโครงการ 

4.4 ประเมินผล 
 

5.งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  40,000 บาท) 
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย ดังนี้ 
5.1  เงินอุดหนุนรายหัว                40,000  บาท 
5.2   เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษา      -  บาท 
5.3   เงินรายได้สถานศึกษา    -  บาท 

 

ที่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

หมายเหตุ งบ
บุคลากร 

งบ
ดำเนินงาน 

งบลงทุน 

1 กิจกรรมฝึกทัศนศิลป์ 
รายการวัสดุอุปกรณ์ฝึกและแข่งขัน 
- กระดาษร้อยปอนด์ 100 แผ่น  
-สีชอล์ค oil Paster 25 กล่อง 
-สีไม้คลอรีน   20 กล่อง 
-ดินสอ อีอี  50 แท่ง 
-ดินน้ำมันแท่ง  35  ชุด 
-ปืนกาว 2 ตัว ตัวละ 350 บาท 
-แท่นกาว 10 โหล โหลละ 60 บาท 
-กระดาษกาวหนังไก่ 4 ม้วน ละ 35 บาท 
-กระดาษแลกซีน 6 ม้วน ละ 45 บาท  
-กาวกระปุกขนาดกลาง 6 กระปุกละ 45 บาท 

  
 

1,500 
3,250 
2,560 
1,000 
2,450 
700 
600 
140 
270 
270 

 

1๖ พ.ค 62 
- 

๓๑ มี.ค ๖3 

 

2 กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย 
2.1 สไบอัดกรีบสีแดง จำนวน 5 ผืนๆ ละ   
      600 บาท 
2.2 ชุดสร้อยคอกับต่างหูทอง จำนวน 1 โหลๆ
ละ  2,160 บาท 
2.3 กำไลทอง จำนวน 1 โหลๆ ละ 600 บาท 
2.4 เข็มขัดทอง จำนวน 1 โหลๆ ละ  
     2,400 บาท 

  
3,000 

 
2,160 

 
600 

2,400 
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2.5 ค่าเช่าชุดการแสดง 
2.6 จัดซื้อวัสดุแต่งหน้าและอุปกรณ์เสริมสวย 
2.7 ต้นแขนทอง จำนวน 3 คู่  
     คู่ละ 1200 บาท 
2.8 ช่องนาง 3 อัน อันละ 1,000 บาท 
2.9 สังวาล 4 เส้น เส้นละ 500   บาท 

5,000 
5,000 
3,600 

 
3,000 
2,000 

3 กิจกรรมดนตรี 
- ซ่อมแซมวัสดุดนตรีพื้นเมือง 
- ซ่อมแซมวัสดุเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ 

  
 2,000 
4,000 

  

          รวมทั้งสิ้น  40,000    
(รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
6.การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนมีวัสดุฝึกและเข้าแข่งขันกิจกรรม

ทัศนศิลป์ 
2. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางดนตรี-

นาฏศิลป์ คิดเป็นร้อยละ 90 
3. นักเรียนมีความสุข ความเพลิดเพลินและมี

เจตคติที่ดีในการร่วมกิจกรรมการแสดง
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

-แบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
-แบบสอบถาม 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 

 

 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     7.1  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์อย่างเพียงพอ 
7.1. นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง- การแสดงนาฏศิลป์ 

 7.3. นักเรียนเห็นความสำคัญของดนตรี-นาฏศิลป์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
7.4  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน 
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  (ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ            (ลงชื่อ)  ผู้เสนอโครงการ 

     (นายสายันต์   คงสมมาศ)                                      ( นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร ) 
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
                                                                           
                                                                          
                                (ลงชื่อ)                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       ( นายจำลอง  นามบุญลือ) 
                                 รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
                                 (ลงชื่อ)                               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                          ( นายสชุาติ  แวงโสธรณ์ ) 
                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 


