
งาน/โครงการ:   โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน ด้านศิลปะ ดนตรี-นาฎศิลป์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น าและไม่เกี่ยวข้อง 
                     กับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1  เมษายน  2564    สิน้สุด  31  มีนาคม  2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายทวีรัฐ  ลาบุตรด ี

  
1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 1.3 เพ่ือส่งเสริมและตอบสนองต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
           2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
           3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริมความสามารถความถนัด ตามความสนใจใน                       
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  
 
     เชิงคุณภาพ 
           ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ และได้รับการส่งเสริมความสามารถ ความถนัด ตามความสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์เต็มตาม
ศักยภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
  1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
  2. วางแผนด าเนินการ 

  ขั้นด าเนินการ (DO) 
  3. ด าเนินกิจกรรม (ประกวดแข่งขัน /ลานศิลปะ / ค่ายศิลปะ ฯลฯ)  
   - กิจกรรมการดนตรี 
   - กิจกรรมการนาฏศิลป์  
   – กิจกรรมการศิลปะ 
 
 



  4. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรี 
 
     ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
  5. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

 ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

  6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
       - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
       - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ  - พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

ผู้บริหารและครูได้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการ 
  

2. วางแผนด าเนินการ 
  

- พ.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินกิจกรรม (ประกวด
แข่งขัน /ลานศิลปะ / ค่าย
ศิลปะ ฯลฯ)  
- กิจกรรมการดนตรี 
 - กิจกรรมการนาฏศิลป์  
– กิจกรรมการศิลปะ  

-  พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้เข้ากิจกรรมประกวด
แข่งขันศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ 
และมีผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

4. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่อง
ดนตรี 

-  พ.ค. 2564 – 
มี.ค. 2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนได้ใช้เครื่องดนตรีที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้
เป็นอย่างดี 

5. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

- ม.ค. – มี.ค. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนสามารถใช้เครื่องดนตรีได้
อย่างหลากหลาย  
 
  

6. . ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

1. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ความสามารถความถนัด ตามความ
สนใจในด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 
 
  

รวม 0 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไม่ได้ใช้งบประมาณตาม
โครงการ 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์  

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

บรรลุ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้เรียนรู้ประสบการณ์
ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์  

บรรลุ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถความถนัด ตามความสนใจใน                       
ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถความถนัด ตามความสนใจ
ในด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

บรรลุ 

 
 
 



   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ และได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ ความถนัด ตามความสนใจในด้าน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์เต็มตามศักยภาพ 

ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ และได้รับการส่งเสริม
ความสามารถ ความถนัด ตามความสนใจ
ในด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์เต็ม
ตามศักยภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม) 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - 
  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


