
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
เรื่องการจัดหาพัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
แผนงาน   บริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  ()  โครงการใหม่    (√) โครงการต่อเนื่อง 
ฝ่ายงานรับผิดชอบ  งานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิทยา สุภาวรรณ นายทวีพงษ์ จันธิมา นายชาญยุทธ ตาแก้ว  

นางสาวกมลชนก  ยองค า นางสาวนิตยา วันทองทักษ์  
นางจีรพร  จันต๊ะวงศ์  นางทัศนีย์ เชื้ออุบล 

ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

สนองกลยุทธ์ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 

             ประเด็นท่ี 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น  

                           2. ผู้เรียนเล่นดนตรี ได้อย่างน้อย คนละ 1 ชิ้น 
        3. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

********************************************************  
1.  หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ซ่ึง
กิจกรรมวงดนตรีพ้ืนเมือง วงดนตรีไทย วงดนตรีสากลและวงโยธวาทิตถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ครบได้ กล่าวคือ นอกจากจะได้ความรู้ทางดนตรีแล้ว ผลจาก
การฝึกของวงดนตรี ท าให้เกิดประโยชน์ตามมาอีกมากมาย เช่น รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การเข้า
สังคม การปรับตัว การเสียสละ ความอดทน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  อนึ่งวงดนตรี



พ้ืนเมือง วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล โดยเฉพาะวงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้ก่อต้ังขึ้นมา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เครื่องดนตรีในวงก็ช ารุดทรุดโทรมไปตามเวลา เพ่ือให้เครื่องดนตรีสามารถใช้
งานได้ต่อไปอีก จึงต้องมีการซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ช ารุด และจัดหาเครื่องดนตรีเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ในกิจกรรมวงดนตรีได้ต่อไป รวมไปถึงการจัดซ้ือเครื่องประดับ ชุดการแสดงนาฏศิลป์
ไทย และตู้ครุภัณฑ์ใช้เก็บชุดนาฏศิลป์อย่างเป็นระเบียบ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทาง
นาฏศิลป์ไทย 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหาเครื่องดนตรีมาเพ่ิมเติมในวงเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการครบทุกมิติ 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และมีจิตสาธารณะ 
 2.2  เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องดนตรีให้พร้อมใช้งานในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

2.3  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องประดับและชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย เพ่ือให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย 
 2.4 เพ่ือจัดซ้ือตู้ครุภัณฑ์ใช้เก็บชุดนาฏศิลป์อย่างเป็นระเบียบ 
 2.5 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กนักเรียนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 

3. ตัวชี้วัด 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม

ส าคัญ 
ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  

1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและ
ปัญหา 
วิเคราะห์
ข้อมูล 

**            คณะครู 
สาระ
ศิลปะ 

2 ประชุมปรึกษา
คณะครู

**            คณะครู 



ที ่ กิจกรรม
ส าคัญ 

ปีการศึกษา 2565 ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย

. 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.  

ร่วมกันหา
แนวทาง
ปฏิบัติจัดท า
โครงการ 

สาระ
ศิลปะ 

3 เสนอขออนุมัติ
โครงการจาก
ฝ่ายบริหาร 

**            คณะครู 
สาระ
ศิลปะ 

4 ด าเนินการ
ตามกิจกรรม 

 **            

 4.1 พัฒนา
ปรับปรุงวง
ดนตรีไทย 

   **         นายชาญ
ยุทธ  
ตาแก้ว 

 4.2 พัฒนา
ปรับปรุงวง
ดนตรีสากล 

  **          นายวิทยา 
สุภาวรรณ 

 4.3 พัฒนา
ปรับปรุงวง
โยธวาทิต 

    **        นายทวี
พงษ์ จันธิ
มา 

 4.4 จัดซ้ือ
เคร่ืองประดับ
และชุดการ
แสดง
นาฏศิลป์ 

 ** **          นางสาว
กมลชนก  
ยองค า 

 4.5 จัดซ้ือตู้
ครุภัณฑ์ใช้เก็บ
ชุดนาฏศิลป์ 

 ** **          นางสาว
กมลชนก  
ยองค า 

5
. 

นิเทศติดตาม
และ
ประเมินผล 

          **  ผู้บริหาร 

5. กิจกรรมการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน (PDCA) 



 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะ 
เวลา 

ผู้รับ 
ผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

4.1 พัฒนาปรับปรุงวงดนตรีไทย    สิงหาคม 
2565 

นายชาญยุทธ  
ตาแก้ว 

อังกะลุง 28 ตับ 2 ชุดๆละ 16,800 
บาท 

33,600     

รวมงบประมาณ 33,600   

4.2 พัฒนาปรับปรุงวงดนตรีสากล    กรกฎาคม 
2565 

นายวิทยา  
สุภาวรรณ 

กีตาร์ไฟฟ้าYAMAHA 2 ตัวๆละ 8,000 
บาท 

16,000     

กีตาร์เบส YAMAHA 1 ตัว 12,000     
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด LaneyAH300 1 ตู้ 38,000     

ตู้แอมป์กีตาร์Laney LV300Twin 1 ตู้ 19,000     

ตู้แอมป์เบสLaney RB8 300 W.1 ตู้ 22,000     
ไมโครโฟนไร้สายProeurotech  1 ชุด 3,900     

สายกีตาร์ไฟฟ้า D’Addario 3 ชุดๆละ 
220 บาท 

660     

สายกีตาร์เบส  D’Addario 1 ชุด 890     

รวมงบประมาณ 112,450   

4.3 พัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต    กันยายน 
2565 

นายทวีพงษ์ 
จันธิมา 

ธงคัลเลอร์การ์ด 20 ชุดๆละ 1,500 
บาท 

30,000     

หนังกลองสแนร์ ยี่ห้อ REMO 14”2 
ใบๆละ 650  

1,300     

หูจับฉาบ 1 คู่ๆละ 250 บาท 250     

น้ ายาวาล์วออยส์ YAMAHA 10 ขวดๆ
ละ 300  

3,000     



 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

งบประมาณ ระยะ 
เวลา 

ผู้รับ 
ผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา

ผู้เรียน 
รายได้ 

น้ ายาขัดเครื่อง Wenol 10 หลอดๆละ 
170 

1,700     

รวมงบประมาณ 36,250   

4.4จัดซ้ือเครื่องประดับและชุดการ
แสดงนาฏศิลป์ 

   กรกฎาคม 
2565 

น.ส.กมลชนก  
ยองค า 

เสื้อแขนกระบอก แบบไทยจิตรลดา   
สีครีม 20 ตัว  

10,000 
    

สไบพลีท สีกลีบบัว 20 ผืน  5,000     

ผ้าซ่ินผ้าฝ้ายลายล้านนา 20 ผืน  16,000     
เข็มขัดชุบทองเหลือง 20 อัน  4,000     

ชุดสร้อยคอแบบทับทรวงโลหะผสม  
20 อัน  

6,000 
    

ก าไลมือล้อมเพชรโลหะ 10 คู่  2,000     
ปิ่นปักผมล้านนาแบบร่มสีทอง 20 อัน  4,000     

ปิ่นปักผมแบบล้านนาสีทอง 20 อัน  4,000     
ปิ่นปักผมใบไม้ไหวสีทอง 20 อัน  4,000     

รวมงบประมาณ 55,000   

4.5 จัดซ้ือตู้ครุภัณฑ์ใช้เก็บชุด
นาฏศิลป์ 

 
  กรกฎาคม 

2565 
น.ส.กมลชนก  
ยองค า 

ตู้ไม้ขนาด 80*40*160 ส าหรับใส่ผ้าซ่ิน 
2 ตู้ 

10,000     

ตู้ไม้ขนาด 1.20ม.*50*175 แขวน
เสื้อผ้า 2 ตู้ 

13,000     

กล่องอเนกประสงค์แบบมีล้อขนาด 
40*54*33 5 กล่อง 

1,500     

รวมงบประมาณ 24,500   
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 261,800   

 



6. สถานท่ี  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
7. งบประมาณ  จ านวน 261,800  บาท 
8. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือเครื่องใช้ 
1.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 
2.   ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ประเมินโดยใช้แบบประเมิน แบบประเมิน 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

9.2 ผู้เรียนบรรลุตามคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 


