
 
รายงานผลการจัดกจิกรรมค่ายพฒันาทักษะด้านดนตรีสากล 

(วงโยธวาทิต) 
โรงเรียนครีีราษฎร์พฒันา ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

 
 
 
 

เอกสารล าดับที ่5/2563 
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

30 กรกฎาคม 2563 



รายงานผลการจัดกจิกรรมค่ายพฒันาทกัษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทติ) 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันาไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ในการจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลวงโยธวาทิต เป็นเงิน 499,000 บาท ก าหนดส่ง
มอบเคร่ืองดนตรี เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2562 โดยโรงเรียนไดจ้ดัสรรงบประมาณสมทบโครงการ
ดงักล่าว จ านวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) เพื่อจา้งครูสอนดนตรีสากล แต่เน่ืองจากครูท่ีได้
จดัท าสัญญาไวติ้ดภารกิจไม่สามารถมาจดัการเรียนการสอนนักเรียนได้ครบถ้วน และโรงเรียน
ไดรั้บโอนยา้ยครูวิชาเอกดุริยางคศาสตร์สากล กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณจึงไดข้อ
อนุมติัจากสถานศึกษาเพื่อเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณจากเดิมจา้งครูผูส้อนดนตรี เป็นค่าใชจ่้าย
ในการจดักิจกรรมค่ายวงโยธวาทิตในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2563 แทน แต่เน่ืองจากเกิด
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โรงเรียนจ าเป็นตอ้งเล่ือนการจดัค่ายพฒันา
ทกัษะดา้นดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) เป็นเดือนกรกฎาคม 2563 นั้น ผลการจดักิจกรรมค่ายพฒันา
ทกัษะดา้นดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) พบวา่ นกัเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 63 คน ประเมินผลการจดักิจกรรมค่ายดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) โรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา
แบบออนไลน์มีผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 32 คน รายละเอียด ดงัน้ี 
 

 



 

 

เคร่ืองดนตรีทีนั่กเรียนช่ืนชอบมากทีสุ่ด 

ที่ รายการ จ านวน (คน) 

1 กลอง 6 
2 แซกโซโฟน 6 
3 trombone 4 
4 Trumpet 2 
5 คลาริเน็ต 2 
6 ฉาบ 2 
7 ทูบา 2 
8 กลองสแนร์ 1 
9 ฉาบ 2 



ที่ รายการ จ านวน (คน) 

10 ทูบา 2 
11 กีตาร์ 1 
12 เบล 1 
13 มาริโทน 1 
14 ยโูฟเนียม 1 

 
สอบถามความรู้เกีย่วกบัจุดประสงค์ และภาพรวมในการจัดกจิกรรม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด รวม 
1. นกัเรียนรู้จุดประสงคข์องการจดัค่า
ยวงดนตรีสากล(โยธวาทิต) 

59.38 15.63 25.00     100 

2. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดั
กิจกรรม 

62.50 21.88 15.63     100 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใชใ้น
การจดักิจกรรม 

46.88 37.50 15.63     100 

4. ความรู้ ความสามารถของวทิยากร 78.13 6.25 15.63     100 

5. ภาพรวมการจดักิจกรรม 68.75 15.63 15.63     100 

 
ท่านคิดว่าการเล่นดนตรีมีประโยชน์อย่างไร 

1. มีสมาธิมากข้ึน 4 คน 
2. ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 2 คน 
3. สนุก 2 คน 
4. ท าใหเ้ติมเตม็ความรู้และความสุข 
5. ใหมี้ความสามารถเพิ่มข้ึน 
6. เพลินเพลิดไม่เครียด 
7. ท าใหเ้รารู้สึกภูมิใจ และมีความสุขกบัการเล่น 
8. ท าไหร่้างกายแขง็แรง 
9. ท าใหมี้ความรู้เร่ืองดนตรีชนิดนั้น 



10. ช่วยพฒันาศกัยภาพ 
11. มีระเบียบวนิยัมากข้ึน 
12. เพิ่มความสามารถมีพิเศษอีกอยา่งหน่ึง 
13. ช่วยใหเ้ราช านาญในดา้นดนตรีมากข้ึน 
14. ฝึกทกัษะทุกอยา่งไดด้ว้ยตวัเองจะมีวนิยัและระเบียบต่างๆ 
15. ปอดขยายข้ึน และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
16. ช่วยใหมี้ทกัษะดา้นดนตรีเพื่อไปท าประโยชน์แก่สังคมและโรงเรียน 
17. เป็นการฝึกทกัษะอยา่งหน่ึงเพื่อไปต่อยอดต่อในอนาคต 
18. ช่วยใหมี้ความสามารถ  
19. ท าใหเ้รามีความสามารถในดา้นดนตรีเยอะมากข้ึน 
20. ใชเ้วลาวา่งไหเ้ป็นประโยชน์ มีสติสมาธิ ฝึกเร่ืองความจ า ท าไหเ้กิดความสามารถพิเศษ 
21. ท าใหเ้รียนรู้ในการเล่นดนตรี 
22. จะใหค้วามอดทน 
23. ช่วยใหผ้อ่นคลาย 
24. ช่วยเพิ่มประสิทธ์ิภาพในการเรียนทีสมาธิมากข้ึนค่ะ 
25. ใชเ้วลาวา่งไดเ้ป็นประโยชน์ ไดเ้ป็นวชิาติดตวัไปในอนาคต 
26. ท าใหมี้ความสุขและใจเยน็ 

ท่านสามารถพฒันาทกัษะการเล่นดนตรีสากลได้อย่างไรบ้าง 
1. ฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ 15 คน 
2. เล่นต่อไป 
3. ตั้งใจใหม้ากข้ึน 
4. จดจ าค าสอนและน ามาพฒันาตวัเราเอง 
5. ฝึกการเก็บลมใหม้าก 
6. เป่าเป็นได ้เสียงดีข้ึน 
7. พฒันาเพื่อไปต่อยอดในการเล่นดนตรีต่อไป    
8. ท าความรู้จกักบัเคร่ืองดนตรีใหม้ากข้ึน ใส่ใจ 
9. จากเม่ือก่อนเป่าไม่เป็นแต่ตอนน้ีเป่าเป็นบา้ง 
10. ท าวงดนตรี ร่วมวงดนตรี 
11. การเรียนพิเศษ 
12. อ่านโนต้บ่อยๆ 



ข้อเสนอแนะในการจัดกจิกรรมคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการจดัค่ายใหน้กัเรียนอีกรอบ จ านวน 2 คน 
2. อยากใหมี้วนัเวลาในการซอ้มใหม้ากกวา่น้ี จ านวน 2 คน 
3. ดีมากครับ จ านวน 2 คน 
4. ใหมี้กิจกรรมอีก จ านวน 2 คน 
5. ควรพกัคา้งคืนดว้ย 
6. มีพวกพี่ๆมาอีก 
7. ใหเ้วลาในการดึงความรู้เดิมก่อนเล่น 
8. อยากใหเ้ชิญพวกเรามาเป็นวทิยากรอีก 
9. ชอบมากค่ะ 
10. ควรใหน้กัเรียนฝึกเป็นประจ า 
11. มีจุดให ้นร.สามารถกดด่ืมน ้าเองไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากการฝึกซ้อม เก่ียวขอ้งกบัการใชล้ม 

และใชก้ าลงัค่อนยากเยอะ 
12. นกัเรียนใหค้วามร่วมมือกบัวทิยากรและดูแลรักษาเคร่ืองเล่นท่ีตวัเองใชเ้ล่น 

 
(นางเพญ็นภา  คูวบูิลยศิ์ลป์) 

    ประธานฝ่ายประเมินผล 
 

 
(นายไกรทิพย ์ จิตอารีย)์ 
       ผูเ้สนอโครงการ 
     30 กรกฎาคม 2563 

 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
        (นายสมศกัด์ิ  คงแป้น) 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พฒันา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บนัทึกขอ้ความ 
2. โครงการ 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
4. รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
5. ตวัอยา่งเกียรติบตัร 
6. ขอ้เสนอแนะจากคณะวิทยากร 
7. หลกัฐานการเบิกจ่าย 
8. ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
ประมวลภาพกจิกรรม 

  

 

  



 

 

  



  

  

  



 

   
 
 
 



 


