รายงานผลการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 2/2557

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ...........................................................................................................................วันที่ 31 มีนาคม 2558
เรื่อง
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบตั กิ าร ภาคเรียนที่ 2/2557
เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตามที่กลุม สาระการเรียนรูศลิ ปะไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการกิจกรรมตางๆ ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2557 บัดนี้แลวเสร็จตามแผนปฏิบัติงาน ทางกลุม สาระฯ จึงขอสรุปผลการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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

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

สารบัญโครงการ
1. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
2. พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีไทย
3. ทัศนศึกษา

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
โครงการ ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริม
เทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
แผนงาน แผนพัฒนาระบบบริหารการจัดการ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 5.6
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทรนันท แดนวงศ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 – 31 ตุลาคม 2557
สถานที่
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยแผนพัฒนาการศึกษาสงเสริมใหมีการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียน เพื่อนักเรียน
ไดมีพื้นฐานทักษะในดานศิลปะซึ่งการเรียนการสอนวิชาชีพนั้นจําเปนจะตองมีวัสดุอุปกรณอยาง
เพียงพอในการฝกปฏิบัติงาน เพราะในการฝกและปฏิบัติงานนั้นนักเรียนจะตองฝกและปฏิบัติงาน
ตลอดทั้งปการศึกษา จึงจําเปนตองดําเนินโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ตอเนื่องในทุก ๆ ป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนวิชาศิลปะเพียงพอตอผูเรียน
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 ที่เรียนวิชาศิลปะ
มีอุปกรณเพื่อใชประกอบการเรียนรูครบถวนการเรียนครบถวน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนวิชา
ศิลปะ

4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 ที่เรียนวิชาศิลปะ
มีอุปกรณเพื่อใชประกอบการเรียนรูครบถวนการเรียนครบถวน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์วิชาศิลปะของนักเรียนทุกระดับชั้นดีขึ้นตามลําดับ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ผลสัมฤทธิ์วิชาศิลปะของ
1-6 รอยละ 100 ที่เรียน นักเรียนทุกระดับชั้นดี
วิชาศิลปะ มีอุปกรณเพื่อใช ขึ้นตามลําดับ
ประกอบการเรียนรู
ครบถวนการเรียนครบถวน

ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N = 335)

ระดับความพึงพอใจ
4.08

5. งบประมาณ 28,284 (ใชงบของวิชาการ)
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ
ความคิดเห็น .........335.........คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับที่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
คุณภาพ
1.มีวัสดุอุปกรณเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
2.นักเรียนมีความพึงพอใจในอุปกรณการเรียนวิชศิลปะ
3.นักเรียนสามารถใชวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคงาน
ศิลปะอยางมีคุณภาพ
4. นักเรียนรูและเขาใจวิธีการใชวัสดุอุปกรณศิลปะได
อยางถูกตอง
5.นักเรียนมีความรูในการบํารุงรักษาและการเก็บรักษา
อุปกรณใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอและตลอดไปตาม
อายุการใชงาน
6. นักเรียนมีความตองการใชวัสดุอุปกรณศิลปะในการ
สรางสรรคผลงานศิลปะ
7. นักเรียนเกิดทักษะในการสรางงานศิลปะที่
หลากหลายจากวัสดุอุปกรณ
8. ผลงานศิลปะของนักเรียนมีความสมบูรณถูกเผยแพร
และเปนที่ยอมรับในสังคม
คาเฉลี่ย

2
1
4

4.49
4.54
3.98

0.65
0.62
0.92

มาก
มากที่สุด
มาก

3

4.02

0.94

มาก

8

3.86

1.05

มาก

7

3.87

1.02

มาก

5

3.95

0.97

มาก

6

3.89

1.01

มาก

4.08

มาก

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
เอกสารจัดซื้อลาชากวากําหนด
8. ขอเสนอแนะ
ไมควรรวมงบประมาณกับวิชาการเพราะสงผลตอการดําเนินการจัดซื้อ ทําใหการทําเอกสาร
ลาชากวากําหนด สงผลกระทบตอการเรียนการสอน

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 ปรับระบบบริหารและการจัดการ
กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงวงดนตรีไทย
สนองกลยุทธ สพฐ. ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม 2 ขอที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
แผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดนเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
มาตรฐานการศึกษา ศธ. ดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4
ตัวบงชี้สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ 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 ปะจึงเล็งเห็น ถึงความจําเป นในการซอมแซม และจัด ซื้อเครื่องดนตรี
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
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ เครื่องดนตรีไทยอยูในสภาพพรอมใชงาน รอยละ 100
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 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
ที่
1
2
3

ไดรับจัดสรร
บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
งาน/โครงการ/ อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.ก อื่นๆ
กิจกรรม
ศ. ๆ
ศ. ๆ
ศ.
ซอมลูกเปงมาง 7 18,000
18,000
ใบ
16,000
16,000
จัดซื้ออังกะลุง 2 ชุด 7,000
7,000
จัดซื้อโทน-รํามะนา

6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจในเครื่องดนตรีไทย ความคิดเห็น ..25..คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับที่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน คุณภาพ
1.มีเครื่องดนตรีจํานวนเพียงพอกับนักเรียน
2.มีโอกาสฝกทักษะดานดนตรีไทยมากขึ้น
3.นักเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4.นักเรียนเห็นคุณคาและรวมสืบสานดนตรีไทย
5.เกิดการเรียนการสอนดานดนตรีไทย
6.ผูปกครองสามารถชื่นชมกิจกรรมดานดนตรีไทย
คาเฉลี่ย

1
2
2
3
3
4

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……………………………………..........ผูรายงาน
( นางสาวชลิตา บุญรักษา )
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 เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
กิจกรรม ทัศนศึกษา
สนองกลยุทธ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
สนองกลยุทธ สพม.2 ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรู
แผนงาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ศธ. ดานการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
ตัวบงชี้ สมศ. ( / ) พื้นฐาน ( ) อัตลักษณ ( ) มาตรการสงเสริม ตัวบงชี้ที่ 1.2
จุดเนนโรงเรียน
แผนงบประมาณ
งบดําเนินงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ผูรับผิดชอบ
นางนวรัตน นาคะเสนียกุล
ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2557
สถานที่
ราชบุรี – นครปฐม
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมุงจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรา 24 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ตลอดจนจัดการศึกษาให
เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งนี้โดยการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ
ในปการศึกษา 2557 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะจึงไดจัดกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่ โดยนํานักเรียนออกไปศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูภายนอก ณ จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดนครปฐม โดยมุงหวังใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนไดตระหนักและรูคุณคาในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
2.2 เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูดว ยประสบการณตรง

3. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
3.1 ดานปริมาณ ผูเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจํานวน 300 คนเขารวมกิจกรรม
3.2 ดานคุณภาพ ผูเ รียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมาก
4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ ผูเรียนโรงเรียนวชิรธรมสาธิตจํานวน 300 คนเขารวมกิจกรรม
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ ผูเรียนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในระดับมาก
งาน/โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธที่ไดตามตัวชี้วัดจากโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ผูเรียนโรงเรียนวชิร
ผูเรียนมีความพึง
ธรมสาธิตจํานวน 300 พอใจในการเขารวม
คนเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมในระดับ
มาก
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ( N =300)
ระดับความพึงพอใจ
4.36= มาก
5. งบประมาณ

ไดรับจัดสรร
บริหารโครงการแลว
คงเหลือ
ที่
งาน/โครงการ/
อุดหนุน บ.ก อื่น อุดหนุน บ.กศ. อื่น อุดหนุน บ.ก อื่นๆ
กิจกรรม
ศ. ๆ
ๆ
ศ.
1 คารถปรับอากาศไป- 52,559
52,559
กลับ+คาสถานที่ทัศน
ศึกษา+คาอาหาร
6. ผลการสรุปจากแบบสอบถาม/แบบสํารวจความคิดเห็น
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม/แบบสํารวจเรื่องความพึงพอใจกิจกรรมทัศนศึกษา
ความคิดเห็น ...........300............คน
ผลการประเมินความคิดเห็น
รายการ
ลําดับ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน ระดับ
ที่
มาตรฐาน
คุณภาพ
1 มีวัสดุ อุปกรณ เพียงพอกับจํานวนนักเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนศิลปะสื่อ
ผลม
3. นักเรียนพัฒนาความสามารถทางศิลปะสื่อ
ผลม
4. นักเรียนมีความคิดสรางสรรคในสรางงาน
ศิลปะ
5. นักเรียนมีทักษะทางศิลปะเพิ่มขึ้น
6. นักเรียนมีความรูในการบํารุงรักษาอุปกรณ

7
3

3.97
4.51

1.01
0.60

มาก
มากที่สุด

5

4.17

0.88

มากที่สุด

6

4.02

0.77

มากที่สุด

1
2

4.66
4.60

0.66
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด

ตางๆ ไดเปนอยางดี
7. นักเรียนนําความรูที่ไดจากการเรียนการสอน
4
4.46
ไปใช
ในชีวิตประจําวันได
คาเฉลี่ย
4.36
- ขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม/แบบสอบถามความคิดเห็น
อยากใหจัดสถานที่หลากหลาย

0.72

7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ระยะเวลาแตละสถานที่นอยเกินไป
8. ขอเสนอแนะ
ควรพัฒนาการเรียนการสอนนอกสถานที่แบบนี้ตอไป

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

มากที่สุด
มากที่สุด

