
โครงการ     โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และ 
     นาฏศิลป์ 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๒ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑,๓ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๒,๓  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๑,๒,๓  
ลักษณะโครงการ       ใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี  นางอารีย์  กูมุดา 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๑๒,๓๖๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
....................................................................... ................................................................................ ...................... 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  จัดท า โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  
เพ่ือ ให้นักเรียน มีความรักและสนใจในด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๔๒  หมวด  ๑  มาตรา  ๖  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ  และสติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  และ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่ ๒  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
ดนตรี  และกีฬา โรงเรียนจึงจัดท าโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์  เพื่อ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ความสนใจและชื่นชมในด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ เป็นโครงการใหม ่
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
        ๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความชื่นชมและชอบกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป์ 
        ๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรักและสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น  
 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        ๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจมีความสนใจและชื่นชอบในด้านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์  
  
๓.  เป้าหมาย 
 ๑.  นักเรียนระดับปฐมวัยมีความชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  /นาฏศิลป์ 
 ๒.  นักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑  ประเภท 
 ๓.  นักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาร้อยละ ๗๕ มีความสนใจและชื่นชอบในงานศิลปะ และนาฏ
ศิลปะ 



 ๔.  นักเรียนร้อยละ  ๗๕  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีข้ึนไปในการด าเนินการโครงการ 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี   
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
- กิจกรรมการสอนดนตรี(จัดตั้งวงดุริยางค์) 
-  กิจกรรมการสอนนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมการสอนศิลปะ 
 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๑๒,๓๖๐   
 
 

นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี  
นางอารีย์  กูมุดา 

 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 
 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี  
นางอารีย์  กูมุดา 
 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี  
นางอารีย์  กูมุดา 

 
 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๑๒,๓๖๐   - - - - 

รวม ๑๒,๓๖๐   - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและมี
ความสนใจและชื่นชอบในด้านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ 

สอบถาม,ทดสอบ ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเล่นดนตรีไทยได
อย่างน้อย ๑ ชิ้น 

ทดสอบ คนละ ๑ ชิ้น 

๓. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

แบบประเมินความพึง  
  พอใจ 

ร้อยละ ๗๕ 

  

 
 
         ลงชื่อ .....................................                                  ลงชื่อ  ............................................ 
    ( นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี)                                        (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
   ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ 

 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 

   -เสื้อนักดนตรีวงดุริยางค์ ๑๕ ๗๐๐ ๑๐,๒๖๐ 

   -เสื้อดรัมเมเยอร์ ๓ ๗๐๐ ๒,๑๐๐ 

    
  

 

    
  

 

   รวม 
  

๑๒,๓๖๐   

   


