รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2558

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ...........................................................................................................................วันที่ 30 กันยายน 2558
เรื่อง
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ภาคเรียนที่ 1/2558
เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตามที่กลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการกิจกรรมตางๆ ในป
การศึกษา 2558 บัดนี้แลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน ทางกลุมสาระฯ จึงขอสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ) .....................................................
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
…….…./….……/………..

(ลงชื่อ)...........................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
…….…./….……/………..
(ลงชื่อ)..........................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
…….…./….……/………..

สารบัญโครงการ
1. พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีไทย
2. สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ
3. ประกวดวาดภาพวันสําคัญ
4. จัดซื้อเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
5. จางครูสอนวงโยธวาทิต
6. พัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิต
7. การจัดนิทรรศการศิลปะ
8. ประกวดวงดรัมไลน Bass Drum Ensemble

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีไทย
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม 2 ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
สงเสริม ความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
แผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
มาตรฐานการศึกษา ศธ. ดาน คุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวชลิตา บุญรักษา
ระยะเวลาดําเนินการ 2 – 20 กุมภาพันธ 2558
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยนั้น เครื่องดนตรีถือเปนองคประกอบหลักที่สําคัญและ
จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งสมบู ร ณ พ ร อ มทั้ ง ด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ เพื่ อ ให เ พี ย งพอและเกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการใชบรรเลงประกอบกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
ทางกลุมสาระการเรีย นรู ศิล ปะจึงเล็ งเห็น ถึงความจําเป นในการซอมแซม และจัดซื้อเครื่องดนตรี
เพิ่มเติม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาทักษะทางดานดนตรีไทยของนักเรียน เพื่อกาวไปสูการแขงขันใน
ระดับตาง ๆ ไดตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อใหเครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพที่สมบูรณและนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดทันที
2.2 เพื่อใหผูเรียนมีเครื่องดนตรีไทยใชอยางครบถวนเหมาะสม
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ เครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพพรอมใชงาน รอยละ 100
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนพอใจในคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยที่ใชประกอบการ
เรียนการสอน

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ดานปริมาณ เครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพพรอมใชงาน รอยละ 100
ดานคุณภาพ นักเรียนพอใจในคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยที่ใช
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ซอมเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทยอยูใน นักเรียนพอใจใน
สภาพพรอมใชงาน
คุณภาพของเครือ่ ง
รอยละ 100
ดนตรีไทยที่ใช
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N = 25)
ระดับความพึงพอใจ
4.66 = มากที่สุด
5. งบประมาณ
งาน/โครงการ/
ที่ กิจกรรม
1 ซอมลูกเปงมาง
7 ใบ
2 จัดซื้ออังกะลุง
2 ชุด
3 จัดซื้อโทน-รํามะนา

ไดรับจัดสรร
บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อืน่ ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่น ๆ อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ
18,000
18,000
16,000

16,000

7,000

7,000

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจในเครื่องดนตรีไทย ความคิดเห็น ..25..คน
รายการ

ลําดับ
ที่

1.มีเครื่องดนตรีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน
2.มีโอกาสฝกทักษะดานดนตรีไทยมากขึ้น
3.นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4.นักเรียนเห็นคุณคาและรวมสืบสานดนตรีไทย
5.เกิดการเรียนการสอนดานดนตรีไทย
6.ผูปกครองสามารถชื่นชมกิจกรรมดานดนตรี
ไทย
คาเฉลี่ย

1
2
2
3
3
4

ผลการประเมินความคิดเห็น
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
4.92
4.74
4.73
4.63
4.63
4.40
4.66

0.36
0.66
0.64
0.66
0.66
0.95

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

- ขอเสนอแนะ
ควรจัดสรรโควตาดนตรีไทย ใหมากกวานี้ เพราะจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถมีมากกวา
จํานวนที่คัดสรร

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ระยะเวลาซอมนอยเพราะนักเรียนตองรีบกลับบานบางสวน
8. ขอเสนอแนะ
ควรมีงบประมาณปรับปรุงเครื่องดนตรีไทยตอไปทุก ๆ ป
ลงชื่อ...........................................................ผูร ายงาน
(นางสาวชลิตา บุญรักษา)
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ...................................................................
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ....................................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
ลงชื่อ....................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี
แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา
สถานที่
ตามหนวยงานที่จัดการแขงขันกําหนด
1. หลักการและเหตุผล
ในระหวางตลอดปการศึกษาจะมีการประกวดแขงขันวาดภาพของหลายสถาบันที่ดําเนินการ
จัดขึ้น เพื่อสงเสริมเยาวชนที่มีความสามารถและใฝรูทางดานศิลปะ ไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ความสามารถและพลังสรางสรรค ทางกลุมสาระศิลปะไดเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนในการที่
จัดสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว เพราะเห็นวาการเขารวมแขงขันประกวดภาพวาดเปนสิ่ง
สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณนอกสถานที่ ชวยทําใหนักเรียนไดฝกฝนการแกปญหาเฉพาะหนา
และเปนการกระตุนใหนักเรียนที่สนใจดานศิลปะไดมีแรงจูงใจในการแสดงออก รวมทั้งยังสราง
ทัศนคติคานิยมที่ดีตอวิชาศิลปะจึงจําเปนตองเปนโครงการตอเนื่อง ดังเหตุผลที่กลาวมาขางตน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกและแสดงความสามารถพิเศษทางศิลปะของตนเอง
2.2 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงดานศิลปะของโรงเรียนตอสาธารณชน

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนรอยละ 100 เขารวม
ประกวดแขงขันรายการตาง ๆ ที่จัดขึ้นนอกสถานที่
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับ
4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนรอยละ 100 เขารวม
ประกวดแขงขันรายการตาง ๆ ที่จัดขึ้นนอกสถานที่
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม สงนักเรียนเขาประกวดวาดภาพ

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ไดรับ
ผลงานของนักเรียน
คัดเลือกเปนตัวแทน เปนที่ประจักษและ
รอยละ 100 เขารวม ไดรับการยอมรับ
ประกวดแขงขัน
รายการตาง ๆ ที่จัด
ขึ้นนอกสถานที่

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N = 30)
5. งบประมาณ
ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 อาหาร+อาหารวาง

ระดับความพึงพอใจ
4.40 = มาก

ไดรับจัดสรร
บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.ก อื่นๆ
ศ. ๆ
ศ.
ๆ
ศ.
5,000
5,000

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น .........30.........คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ

รายการ

ลําดับ
ที่

1 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การสงนักเรียนเขาประกวดวาดภาพ
2. นักเรียนพึงพอใจในการฝกซอมและเขาแขงขัน
3. นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของการ
จัดกิจกรรมการสงนักเรียนเขาประกวดวาดภาพ
4.นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานศิลปะที่
สงเขาประกวดวาดภาพ
5.กิจกรรมการสงนักเรียนเขาประกวดวาดภาพ
ทําใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
6. นักเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนและ
ฝกสอนจากอาจารยผูสอนอยางเต็มศักยภาพ
พรอมในการแขงขัน
7. ผลงานศิลปะของนักเรียนที่สงประกวดเปนที่
ยอมรับในสังคม
8. ผลงานศิลปะของนักเรียนที่สงประกวดไดรับ
รางวัล

1

4.71

0.46

มากที่สุด

2
5

4.52
4.23

0.75
1.01

มากที่สุด
มาก

3

4.45

0.89

มาก

3

4.45

0.89

มาก

4

4.33

0.98

มาก

4

4.33

0.98

มาก

6

4.15

1.09

มาก

4.40

-ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
นักเรียนบางสวนยายโรงเรียน หรือสําเร็จการศึกษา
8. ขอเสนอแนะ
คัดสรรนักเรียนเปนตัวแทนรุนตอรุนเพื่อทดแทนใหไดอยางเปนระบบ

มาก

ลงชื่อ……………………………………..........ผูรายงาน
( นางสาวภัทรนันท แดนวงศ )
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุม สาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ........................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ.......................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
กิจกรรม ประกวดวาดภาพวันสําคัญ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร และสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยี
แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา
สถานที่
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีหนาที่จัดการศึกษาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะการคิดการสราง
ปญหา ทักษะการดํารงชีวิตและเกิดการใหใฝรู ใฝเรียนอยางตอเนื่อง ดวยความตระหนักในเรื่อง
ดังกลาว ทางโรงเรียนวชิร ธรรมสาธิตจึงจัดกิจกรรมทั กษะผูเรียนด วยการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ
เสริมสรางประสบการณสอดคลองกับศักยภาพและความตองการของผูเรียนมาพิจารณาในภาพรวม
เพื่ อวางแผนจัด กิจ กรรมในป 2557 โดยไดปรับปรุงพัฒนากิจกรรมที่ผู เรี ยนสนใจและบรรลุ
วัตถุประสงคใหมีคุณภาพ มีทักษะและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไดมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 สงเสริมใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมสําคัญตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดนักเรียนที่มีทักษะการวาดภาพมาพัฒนาเพื่อสงเขาประกวด
ตอไป

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 เขารวมกิจกรรม
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ไดนักเรียนที่มีทักษะการวาดภาพมาพัฒนาเพื่อสงเขาประกวด
ตอไป
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมประกวดวาดภาพวันสําคัญ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไดนักเรียนที่มีทักษะ
ปที่ 1-6 รอยละ 100 การวาดภาพมา
เขารวมกิจกรรม
พัฒนาเพื่อสงเขา
ประกวดตอไป
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N = 335)
ระดับความพึงพอใจ
โดยใชตารางจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของ Krjcie and Morgan
4.41 = มาก
5. งบประมาณ

-

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจการประกวดวาดภาพวันสําคัญ
ความคิดเห็น ...........335............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับที่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
1 นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
1
ประกวดวาดภาพวันสําคัญ
2. นักเรียนพึงพอใจที่ไดแสดงความสามารถพิเศษ
2
ของตนเอง
3. นักเรียนพึงพอใจในการตัดสินของ
2
คณะกรรมการการประกวดวาดภาพวันสําคัญ
4. นักเรียนพึงพอใจในการจัดแสดงผลงานการ
2
ประกวดวาดภาพ
5. นักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของวัน
3
สําคัญนั้นๆ
6. ผลงานที่รับการคัดเลือกตัดสินไดรับรางวัลเปน
3
ที่ยอมรับในสังคม
7. นักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดจากการแขงขัน
4
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
คาเฉลี่ย
- ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
ควรมีการประชาสัมพันธโครงการใหมากกวานี้

4.46

0.76

มาก

4.45

0.75

มาก

4.45

0.75

มาก

4.45

0.75

มาก

4.36

0.79

มาก

4.36

0.79

มาก

4.34

0.76

มาก

4.41

มาก

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
เนื่องจากรางวัลที่มอบใหนักเรียนที่สงผลงานเขารวมแขงขัน มีจํานวน นอย จึงขาดแรงจูงใจ
ในการสงผลงานเขารวมประกวด
8. ขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มเงินรางวัลใหกับนักเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจ

ลงชื่อ ................................................. ผูรายงาน
(นางสาวภัทรนันท แดนวงศ)
ผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ.........................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ........................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม การจัดซื้อเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม 2 ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
แผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
มาตรฐานการศึกษา ศธ. ดานผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 6.2
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางนวรัตน นาคะเสนียกุล
ระยะเวลาดําเนินการ 24 – 28 พฤศจิกายน 2557
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
1. หลักการและเหตุผล
การแสดงออกทางดานนาฏศิลปของนักเรียน เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหนึ่งซึ่งเปนการ
สงเสริมใหนักเรียนไดมีการแสดงออกและไดรับความรูความเขาใจถึงประวัติความเปนมาของการแสดง
การแตงกาย และการแตงกายประกอบการแสดงในชุดตางๆ นักเรียนไดรับประสบการณตรงดานการ
แสดง สามารถจัดการแสดง และจัดชุดการแสดงหรือสามารถประยุกตชุดประกอบการแสดงใหมีความ
เหมาะสม สวยงามทันสมัย เหมาะกับการแสดงที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ตามวาระ
โอกาสตาง ๆ จึงมีความจําเปนตองมีการจัดซื้อเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
2. วัตถุประสงค
2.2 เพื่อใหนักเรียนมีชุดที่ใชสําหรับการแสดงอยางเหมาะสม
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีชุดสําหรับประกอบการแสดงกิจกรรมนาฏศิลปตาง ๆ ครบทุก
การแสดง
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ชุดที่ใชสําหรับการแสดงเหมาะสม

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนมีชุดสําหรับ
นักเรียนมีชุดที่ใช
ประกอบการแสดง
สําหรับการแสดง
กิจกรรมนาฏศิลปตาง อยางเหมาะสม
ๆ
ครบทุกการแสดงที่
ตองการ
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N = 25 )
ระดับความพึงพอใจ
4.52 = มาก
5. งบประมาณ 20,000 บาท
ไดรับจัดสรร
อุดหนุน บ.กศ. อืน่ ๆ

บริหารโครงการแลว
อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ

6,400

6,400

2 ผาสไบฟอน 8 ผืน 4,000
3 เครือ่ งประดับ 8 ชิ้น 9,600

4,000
9,600

ที่

งาน/โครงการ/
กิจกรรม
1 ผาถุงฟอน 8 ผืน

คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่นๆ

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจในเครื่องแตงกายประกอบการแสดง
ความคิดเห็น ..25..คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
ที่
มาตรฐาน
คุณภาพ
1.นักเรียนมีความพึงพอใจในเครื่องแตงกาย
ประกอบการแสดง
2.นักเรียนสามารถจัดเครื่องแตงกายที่เหมาะสม
กับชุดการแสดง
3.นักเรียนนําเครื่องแตงกายไปใชในกิจกรรมตาง
ๆของโรงเรียนและชุมชน
4.นักเรียนสามารถเก็บดูแลรักษาเครื่องแตงกายให
อยูในสภาพที่ดี พรอมใชงานตอไป
5.นักเรียนมีความตองการนําเครื่องแตงกายไปใช

1

4.78

0.43

มากที่สุด

1

4.78

0.43

มากที่สุด

2

4.76

0.44

มากที่สุด

3

4.68

0.55

มากที่สุด

2

4.76

0.44

มากที่สุด

6.นักเรียนรูสึกพึงพอใจกับการใชเครื่องแตงกาย
4
4.44
0.73
มาก
ประกอบการแสดงทุกครั้งที่ไดใชงาน
7.นักเรียนมีความภูมิใจในศิลปะการแตงกายของ
5
4.06
0.87
มาก
ความเปนไทย
8.นักเรียนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการแตงกาย
6
3.84
1.15
มาก
มาบูรณาการกับกลุมสาระอื่น
คาเฉลี่ย
4.52
มาก
- ขอเสนอแนะ
ควรมีหุนโชวชุดแตงกายประกอบการเรียนการสอน
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ขั้นตอนการจัดซื้อคอนขางยาก เพราะตองไปสืบราคากอน ตองเดินทางไปสํารวจราคา
ลวงหนา
2. แหลงซื้ออยูในที่เฉพาะ ซึ่งอยูไกลกับสถานที่ศึกษา การสั่งซื้อทาง Web side ไมสามารถทํา
ได เพราะเครื่องละครตองพิจารณาจากของจริง
3. หนวยงานอื่น/กลุมสาระอื่น ไดมาขอยืมเครื่องแตงกาย เพื่อใชในกิจกรรมของหนวยงาน
มักจะสงคืนชาและไมอยูในสภาพสมบูรณ
8. ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีเครื่องแตงกายยืนเครื่องพระ – นาง เพื่อใหเปนแหลงความรูในการศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่อง
แตงกายละคร
2. สําหรับนักเรียนที่ใชแสดงฟอน รํา ในงานของโรงเรียนบอย ๆ ควรมีเครื่องประดับ เชน ตางหู
สรอยคอ
เข็มขัด เปนของตัวเอง
3. งบประมาณในการจัดซื้อนอยเกินไป เพราะราคาสินคาขึ้นทุกป
ลงชื่อ ................................................. ผูรายงาน
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
ผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ.........................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ........................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จางครูสอนวงโยธวาทิต
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดอยางมีคุณภาพ
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียน
การสอนไดอยางมีคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.3
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 6.2
แผนงานหลัก พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นาจักรกฤษณ ชัยปราโมทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา
สถานที่
หองเรียน วงโยธวาทิต
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันการจัดการเรียนการสอนไมไดมุงเนนเพียงวิชาการเทานั้น แตหากยังตองมี
การสงเสริมความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ควบคูไปดวย อาทิเชน ดนตรี กีฬา งานฝมือ และอื่น
ๆ อีกมากมาย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตไดจัดกิจกรรมเหลานี้เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และเสริมสรางประสบการณ รวมถึงทักษะการเรียนรูใหม ๆ วงโยธวาทิตถือเปน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และมีผลงานเปนที่ประจักษสู
สาธารณะอยางขวางขวาง โดยการเขารวมรายการแขงขันตาง ๆ ไดแก การประกวดวงโยธวาทิต
ชิงถวยพระราชทานนักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ประจําป 2554 ประเภท ค ไดรับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 4 ประกวดดรัมไลน และคัลเลอรการดชิงถวยพระราชทานแหงประเทศไทย
ประเภท Stand Still Division ป 2553 และป 2554 ไดรับรางวัลความสามารถระดับเหรียญ
ทองแดง ลาสุดแขงขันวงโยฯ นักเรียน นักศึกษาชิงถวยพระราขทานสมเด็จพระเทพฯ ประจําป
2557 ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่1 นอกจากผลงานการเขารวมแขงขันแลววงโยธวาทิตยังมี
สวนรวมกับกิจกรรมชวยเหลือสังคมตาง ๆ มากมายอยางตอเนื่อง จากผลงานอันเปนที่ประจักษที่
ผานมาจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําโครงการจางครูผูสอนวงโยธวาทิตเปนโครงการตอเนื่อง
เพื่อพัฒนากิจกรรมวงโยธวาทิตใหมีมาตรฐานสูงขึ้น แลเพื่อเขารวมการแขงขันในรายการอื่นตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหมีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางจํานวน 2 อัตรา
2.2 เพื่อใหนักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะดานในแตละเครื่องดนตรีอยางถูกตอง
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรูความสามารถจํานวน 2 อัตรา
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะดานในแตละเครื่องดนตรี
อยางถูกตอง
4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ มีครูผูสอนวงโยธวาทิตที่มีความรูความสามารถจํานวน 2 อัตรา
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีทักษะเฉพาะดานในแตละเครื่องดนตรี
อยางถูกตอง
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีครูผูสอนวงโยธวาทิต นักเรียนวงโยธวาทิต
ที่มีความรู
มีทักษะเฉพาะดาน
ความสามารถจํานวน 2 ในแตละเครื่อง
อัตรา
ดนตรีอยางถูกตอง
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N =60 )
ระดับความพึงพอใจ
4.77 = มากที่สุด
5. งบประมาณ
ไดรับจัดสรร
บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
ที่
งาน/โครงการ/
อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.ก อื่นๆ
กิจกรรม
ศ. ๆ
ศ. ๆ
ศ.
1 คาตอบแทนปฏิบัติการ 360,000
360,000
สอน จันทร – ศุกร
ชวงเปดภาคเรียน
14.00 -18.00น.
เสาร 09.00 -15.00น.

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจการจางครูสอนวงโยธวาทิต
ความคิดเห็น ...........60............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
ลําดับ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
รายการ
1 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครู
2 ครูใชสื่อการเรียนการสอนที่ดีมีประโยชนกับนักเรียน
3 ครูใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย
4 ครูมีทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีอยูในระดับดีมาก
5 นักเรียนเกิดทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีสูงขึ้น
6 ครูควบคุมดูแลการซอมและจัดการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
7 ครูแตงกายสุภาพเรียบรอย
8 ครูพูดจาสุภาพและมีความเมตตาตอนักเรียน
9 ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน

ที่

1
2
2
2
3
3

4.82
4.79
4.79
4.79
4.74
4.74

4
2
3

4.67
4.79
4.74
4.77

มาตรฐาน

คุณภาพ

0.40
0.58
0.58
0.58
0.69
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.74
0.58
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

- ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสอบถามความคิดเห็น
ครูควรนํานักเรียนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชน การดูคอนเสิรตการบรรเลงดนตรีใน
หลากหลายรูปแบบ
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
นักเรียนมีจํานวนมาก อาจมีปญหาดานความเขาใจในบางบทเรียน
8. ขอเสนอแนะ
- ครูผูสอนควรจัดมีการแสดงของนักเรียนรวมกันงานโรงเรียน และนํานักเรียนออกแสดงตอ
สาธารณชนเปน
ประจําสรางปฏิสัมพันธและชื่อเสียงใหกับโรงเรียน

ลงชื่อ.....………………………………….…ผูรายงาน
( นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย)
ผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………..…
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชือ่ ..............................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิต
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริม ความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 6.2
แผนงานหลัก พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา
สถานที่
หองวงโยธวาทิต
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันการจัดการเรียนการสอนไมไดมุงเนนเพียงวิชาการเทานั้น แตหาก
ยังตองมีการสงเสริมความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ควบคูไปดวย อาทิเชน ดนตรี กีฬา งานฝมือ
และอื่น ๆ อีกมากมายโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตไดจัดกิจกรรมเหลานี้เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน และเสริมสรางประสบการณ รวมถึงทักษะการเรียนรูใหม ๆ วงโยธวาทิตถือ
เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และมีผลงานเปนที่ประจักษสู
สาธารณะอยางขวางขวาง โดยการเขารวมรายการแขงขันตาง ๆ ไดแก การประกวดวงโยธวาทิต
ชิงถวยพระราชทานนักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ประจําป 2554 ประเภท ค ไดรับรางวัล
เหรียญทองอันดับ 4 ประกวดดรัมไลน และคัลเลอรการดชิงถวยพระราชทานแหงประเทศไทย
ประเภท Stand Still Division ป 2553 และป 2554 ไดรับรางวัลความสามารถระดับเหรียญ
ทองแดง และผลงานลาสุดแขงขันวงโยฯ นักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประจําป2557 ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 นอกจากผลงานการเขารวมแขงขันแลววงโยธวาทิต
ยังมีสวนรวมกับกิจกรรมชวยเหลือสังคมตาง ๆ มากมายอยางตอเนื่อง จากผลงานที่ผานมาจึง
จําเปนตองดําเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงวงโยธวาทิตเปนโครงการตอเนื่อง เพื่อปรับปรุง
ซอมแซม เครื่องดนตรีใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ สงผลตอการพัฒนาวงโยธวาทิตให
กาวหนาตามมาตรฐานสากล และสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันตอไป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเครื่องดนตรีอยูในสภาพที่สมบูรณและนักเรียนสามารถฝกปฏิบัติไดทันที
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ครูผูสอนและผูเรียนในวงโยธวาทิต รอยละ 100 มีเครื่องดนตรี
ในการเรียนการสอนและการ ฝกซอมครบถวน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีอุปกรณการเรียนที่อยูในสภาพสมบูรณ
4. ผลการปฏิบัติงานเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ครูผูสอนและผูเรียนในวงโยธวาทิต รอยละ 100 มีเครื่องดนตรี
ในการเรียนการสอนและการฝกซอมครบถวน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนวงโยธวาทิตมีอุปกรณการเรียนที่อยูในสภาพสมบูรณ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N =60)
5. งบประมาณ
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม

1 สํารวจชุดวงโยธวาทิต ,
เครื่องดนตรีที่ชํารุด
และดําเนินการซอมแซม
2
3

ระดับความพึงพอใจ
-

ไดรับจัดสรร
บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
อุด บ.กศ. อื่น ๆ อุด บ.กศ. อื่น ๆ อุด บ.กศ. อื่นๆ
หนุน
หนุน
หนุน
-

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจการพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต
ความคิดเห็น ...........-............คน
- ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสอบถามความคิดเห็น
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนระหวางขั้นตอนการตัดงบทําให งบประมาณไมไดจัดสรร
8. ขอเสนอแนะ
ควรใหงบประมาณทุกป เพราะเครื่องดนตรีมีคุณภาพและราคาสูง จึงจําเปนตองมีคา
บํารุงรักษา

ลงชื่อ.....………………………………….…ผูรายงาน
( นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย)
ผูร ับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………..…
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ..............................................................
( นายสมชัย กองศักดิ์ศรี )
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรม การจัดนิทรรศการศิลปะ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยี
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ
3 – 7 กุมภาพันธ ,25 – 29 สิงหาคม 2558
สถานที่
หองปฏิบัติการศิลปะ
1. หลักการและเหตุผล
วิชาศิลปะสวนใหญจะเนนดานทักษะปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดความชํานาญ ผลงานจะออกมา
ทางดาน งานจิตรกรรม ประติมากรรม งานออกแบบสิ่งกอสราง งานพาณิชยศิลป ในการแสดงผลงาน
จําเปนตองมีหองแสดงผลงาน และใชวัสดุ อุปกรณในการวางจัดตั้งหุน และบอรดติดผลงานเพื่อเปน
การเผยแพรผลงานของนักเรียนใหเปนที่ประจักษ จึงจําเปนตองริเริ่มโครงการจัดนิทรรศการศิลปะขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดนําผลงานของตนเองมาเผยแพรใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะทุกระดับชั้นรอยละ 100 มีสวนรวมกับ
การจัดนิทรรศการศิลปะ
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกมีคุณภาพ เปนที่ประจักษ

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนที่เรียนวิชาศิลปะทุกระดับชั้นรอยละ 100 มีสวนรวมกับ
การจัดนิทรรศการศิลปะ
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลงานของนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกมีคุณภาพ เปนที่ประจักษ
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนที่เรียนวิชา
ผลงานของนักเรียน
ศิลปะทุกระดับชั้นรอย ที่ไดรับคัดเลือกมี
ละ 100 มีสวนรวมกับ คุณภาพ เปนที่
การจัดนิทรรศการ
ประจักษ
ศิลปะ
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N =335)

ระดับความพึงพอใจ
4.35 = มาก

5. งบประมาณ 6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจการพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะสื่อผสม
ความคิดเห็น ...........335............คน
รายการ

ลําดับ
ที่

ผลการประเมินความคิดเห็น
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ

1 มีวัสดุ อุปกรณ เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
7
2. นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนศิลปะสื่อ
3
ผลม
3. นักเรียนพัฒนาความสามารถทางศิลปะสื่อ
5
ผลม
4. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในสรางงาน
6
ศิลปะ
5. นักเรียนมีทักษะทางศิลปะเพิ่มขึ้น
1
6. นักเรียนมีความรูในการบํารุงรักษาอุปกรณ
2
ตางๆ ไดเปนอยางดี
7. นักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอน
4
ไปใช
ในชีวิตประจําวันได
คาเฉลี่ย
- ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสอบถามความคิดเห็น
อยากใหจัดสถานที่ใหกวางขวางกวานี้

3.97
4.51

1.01
0.60

มาก
มากที่สุด

4.17

0.88

มากที่สุด

4.02

0.77

มากที่สุด

4.66
4.60

0.66
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด

4.46

0.72

มากที่สุด

4.35

มากที่สุด

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
สถานที่จัดแสดงเล็กเกินไปทําใหใชเวลาในการชมไดไมเต็มที่
8. ขอเสนอแนะ
ควรจัดใหมีการแสดงศิลปะสื่อผสมเพื่อเผยแพรผลงานของนักเรียนสูสาธารณชนบาง

ลงชื่อ…………………………………..………ผูรายงาน
( นางสาวภัทรนันท แดนวงศ)
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ......................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ........................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรม ประกวดวงดรัมไลนประเภท Bass Drum Ensemble
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพทุกระดับทุกประเภท
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพทุกระดับทุกประเภท
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน ตัวบงชี้ที่ 1.4-1.6 ,6.2-6.3
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถดาน
เทคโนโลยี
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางนวรัตน นาคะเสนียกุล
ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
สถานที่
อาคารชาญชัย อะเคเดี้ยม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1. หลักการและเหตุผล
การประกวดวงดรัมไลนชิงถวยฯ ประจําป 2558 เปนกิจกรรมที่สงเสริมเอกลักษณของชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรีไดคัดเลือกโครงการนี้เปนโครงการดีเดน สาขาเผยแพรเกียรติภูมิของไทยประจําป
2552 เพื่อสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนประกอบกิจกรรมนันทนาการกอใหเกิดสุขภาพจิตที่ดี
สุขภาพกายแข็งเปนกําลังของชาติตอไป
กลุมสาระฯ ศิลปะไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงจัดทําโครงการนี้เพื่อสงเสริมความสามารถของ
นักเรียนใหเปนผูมีความรู ความสามารถ มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี ตลอดจนสรางชื่อเสียงแก
โรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย จึงสนับสนุนใหกิจกรรมดังกลาวขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเสริมสรางทักษะดานดนตรีของนักเรียน
2.2 เพื่อสงเสริมการเปนผูนําและผูตามที่ดีในสังคม

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 ดานปริมาณ รอยละ 100 ของนักเรียนวงโยฯ มีความรู และทักษะดานดนตรีเพิ่มขึ้น
3.2 ดานคุณภาพ นักเรียนวงโยฯ มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในการรวมกิจกรรม
4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
รอยละ 100 ของ
นักเรียนวงโยฯ มี
นักเรียนวงโยฯ มี
ความพึงพอใจและ
ความรู และทักษะดาน ภาคภูมิใจในการ
ดนตรีเพิ่มขึ้น
รวมกิจกรรม
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N =40)
ระดับความพึงพอใจ
4.82= มาก
5. งบประมาณ
ไดรับจัดสรร
ที่
งาน/โครงการ/
อุดหนุน บ.ก อื่น
กิจกรรม
ศ. ๆ
1 คาเก็บตัวฝกซอมและ 75,050
เขาแขงขัน

บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
อุดหนุน บ.กศ. อื่น อุดหนุน บ.ก อื่นๆ
ๆ
ศ.
75,050

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจกิจกรรมทัศนศึกษา
ความคิดเห็น ...........40............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
ที่
มาตรฐาน
คุณภาพ
1 ภาคภูมิใจในการเขารวมกิจกรรม
7
4.79
2. วัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับการแขงขัน
3
4.83
3. สถานที่ฝกซอมเหมาะสม
5
4.81
4. สถานที่แขงขันเหมาะสม
6
4.81
5. ผูฝกสอนมีความรูความสามารถ
1
4.84
6. การเก็บตัวฝกซอมเพียงพอและเหมาะสม
2
4.83
7. พัฒนาการดานดนตรีเพิ่มขึ้น
4
4.82
คาเฉลี่ย
4.36
- ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสอบถามความคิดเห็น
อยากใหทําหองวงโยฯ เก็บเสียง เพราะมีผลกระทบตอการฝกซอม

1.01
0.60
0.88
0.77
0.66
0.77
0.72

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
สถานทึ่ฝกซอมไมเหมาะสม ไมสามารถเก็บเสียงได
8. ขอเสนอแนะ
ควรจัดหองฝกซอมใหเหมาะสมกวานี้

ลงชื่อ…………………………………..………ผูรายงาน
( นางนวรัตน นาคะเสนียกุล )
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ลงชื่อ………………………………………………
(นางนวรัตน นาคะเสนียกุล)
หัวหนาฝายกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลงชื่อ......................................................
(นายสมชัย กองศักดิ์ศรี)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ
ลงชื่อ........................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

