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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/โครงการพิเศษ 
......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนขอนแก่นวทิยายน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกข้อความ 
 

 
ส่วนราชการ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ที่....................... วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................... 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน                             
        ปีการศึกษา 2563 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 

        ตามที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ของกลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................................................................ ที่ได้รั บ
มอบหมายนั้น 
        บัดนี้ การด าเนินงานดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของ
แบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

                                                                    ลงชื่อ .................................................................. 
                                                   (...........................................................)                             

  

ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

             (นางชุรีพร  นาเลาห์) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
 

          (นายยุทธศาสตร์  กงเพชร) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
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ค าน า 
 

        รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการรงเรียนขอนแก่นวิทยายน                     
ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้............... ............................................................... 
ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเนื้อหา
ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง การก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อจุดอ่อนและจุดแข็ง และโครงการ
ที่ตอบสนองกลยุทธ์ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินงานโครงการ 
/ กิจกรรมและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 
2563 
        ผู้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ............................................................... .......        
หวังว่ารายงานจะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงข้อมูลและเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยขน์แก่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ต่อไป 
 
 
         กลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
       ............................................................................ 
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เอกสารประกอบการวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน อุปสรรค และโอกาส  (SWOT  Analysis) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
S 1: บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ตรงตามสาระวิชาที่สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามหลักสูตร 

S 2: นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ทั้งสาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี 
และสาระนาฏศลิป์ ท้ังภาคทฤษฏแีละภาคปฏิบตัิ และสามารถน าความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

W 1: นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชาในกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ 

เนื่องจากไม่ใช่วิชาหลัก 

W 2: ห้องเรียนขาดสื่อเทคโนโลยีทีม่ีคุณภาพ 
W 3: การอบรมพัฒนาครู/ศึกษาดงูาน ให้ตรงกับสาระการเรียนรู้  
W 4: จ านวนครูไม่พอ 

W 5: งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน ไม่เพียงพอ 

โอกาส (Oppertunities) อุปสรรค (Threats) 
O 1: นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ สร้างช่ือเสียงให้โรงเรยีน 
และได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
O 2: ฝ่ายบริหารให้การช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

 

T 1: ผู้ปกครองขาดการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นเลิศ กลุม่สาระ 

การเรยีนรู้ศลิปะ เน้นในส่วนวิชาการ 
T 1: ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการเอื้อเวลาในการฝึกซ้อม  
กิจกรรมความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ 
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การก าหนดกลยุทธ์จากผลการ SWOT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 

กลยุทธ์ด้านจุดแข็ง กลยุทธ์ด้านจุดอ่อน 
1. ส่งเสรมิ สร้างขวัญก าลังใจ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ และ 

2. ช่ืนชม ประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่ลงานนักเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

สู่ชุมชน 
3. กลุ่มสาระศลิปะ มีวสัดุอุปกรณเ์พื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน 
 
 
 

1. ปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอน สร้างสื่อนวัตกรรม ที่ทันสมัยเร้าความสนใจนักเรียน 
2. จัดบรรยากาศห้องเรียน เพิ่มเตมิสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. เพิ่มอัตราก าลังกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

4. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

6. ส่งเสรมิพัฒนาครู ศึกษาดูงาน และจัดอบรมครูให้ตรงตามความรูค้วามสามารถ  
 

กลยุทธ์ด้านโอกาส กลยุทธ์ด้านอุปสรรค 
1. จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนกลุม่ที่มีความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือให้มี
โอกาสได้พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น 
2. ส่งเสรมินักเรียนโดยการส่งประกวดกิจกรรมต่างๆ ดา้นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

1. ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง ประชุม ผู้ปกครองให้เข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ  
2. ขอรับการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยการจัดหาวิทยากร เพื่อส่งเสรมิ 

ความเป็นเลิศ กลุม่สาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
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รายละเอียดการก าหนดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการก าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ 
 

กลยุทธ์ด้านจุดแข็ง กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองกลยุทธ ์

1. ส่งเสรมิ สร้างขวัญก าลังใจ บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 2. ช่ืนชม ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะสู่ชุมชน 

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน 
กลยุทธ์ด้านจุดอ่อน กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองกลยุทธ ์

1. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สร้างสื่อนวัตกรรม ที่ทันสมัยเร้าความสนใจนักเรียน 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน 

2. เพิ่มอัตราก าลังกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 

3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ 

4. ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 2. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5. ส่งเสรมิพัฒนาครู ศึกษาดูงาน และจัดอบรมครูให้ตรงตามความรูค้วามสามารถ 3. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6. จัดบรรยากาศห้องเรยีน เพิ่มเตมิสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 4. จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ด้านโอกาส กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองกลยุทธ ์

1. จัดโครงการส่งเสริมนักเรียนกลุม่ที่มีความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ เพ่ือให้มโีอกาสไดพ้ัฒนา
ตนเองเพิ่มขึ้น 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงสตริง 
 

2. ส่งเสรมินักเรยีนโดยการส่งประกวดกิจกรรมต่างๆ ดา้นทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 

กลยุทธ์ด้านอุปสรรค กิจกรรม/โครงการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองกลยุทธ ์

1. ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง ประชุม ผู้ปกครองให้เข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ  

1. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลง 
 

2. ขอรับการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยการจดัหาวิทยากร เพื่อส่งเสริม 

ความเป็นเลิศ กลุม่สาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563 
 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
กลยุทธ์ สพม. 25 

กลยุทธ์โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่  

ข้อที่ 2 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที ่5 ข้อที ่3 3.1.2 
 

3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
    1. เพ่ือพัฒนาความพร้อม
ด้านทรัพยากร และการ
บริหารงาน ในกลุ่มสาระฯ
ศิลปะ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
    2. เพื่อน ามาสู่การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    3. เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    ด้านปริมาณ 
- มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในส านักงานกลุ่ม
สาระฯศิลปะตรงตามความต้องการร้อยละ 90 

    ด้านคุณภาพ 
   1. มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในกลุ่มสาระฯศิลปะ
มีคุณภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
   2. เพื่อบุคลกรได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

- ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ใช้ครบถ้วนเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้ผบสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นทุก
ระดับชั้น 

 

 
4. วิธีด าเนินการ/ ระยะเวลา/ งบประมาณ 
 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
3.ด าเนินงานตามโครงการ 
4.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 30,000 
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5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อวัสดุ รายจ่ายค่าด าเนินงาน 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 เครื่อง 
เครื่องละ 15,000 บาท  
 
 
 
 

1.กระดาษถ่ายเอกสารA4/ จ านวน  6 กล่อง ราคาต่อ
หน่วย 670 บาท เป็นเงิน 4,050 บาท 
2.กระดาษปกคละสีA4/รีม จ านวน 10 รีม ราคาต่อ
หน่วย 800 บาท เป็นเงิน1,600 บาท 
3.กระดาษโฟโต้180แกรม/รีม จ านวน 2 รีม ราคาต่อ
หน่วย 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
4.แฟ้มปกแข็งตราม้า/โหล  จ านวน 1 โหล ราคาต่อ
หน่วย 1,440 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
5.แฟ้มสอดปกพลาสติกใสA4/โหล จ านวน 1 โหล ราคา
ต่อหน่วย 540 บาท เป็นเงิน 540 บาท 
6.ไส้แฟ้มพลาสติกใส(อ่อน)/โหล จ านวน 1 โหล ราคาต่อ
หน่วย 530 บาท เป็นเงิน 530 บาท 
7.เครื่องเย็บกระดาษ#10/ตัว จ านวน 10 กล่อง ราคาต่อ
หน่วย60 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
8.เครื่องเย็บกระดาษ#35/ตัว จ านวน 10 กล่อง ราคาต่อ
หน่วย 250 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
9.ลวดเย็บกระดาษ#10/โหล  จ านวน 5 กล่อง ราคาต่อ
หน่วย 150 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
10.ลวดเย็บกระดาษ#35/โหล  จ านวน 3 กล่อง ราคาต่อ
หน่วย 250 บาท เป็นเงิน 750 บาท 
11.ลวดเย็บกระดาษ#23 3cm./กล่อง จ านวน 12 กล่อง 
ราคาต่อหน่วย 45 บาท เป็นเงิน 540 บาท 
12.กระดาษกาวติดสัน2นิ้ว/โหล จ านวน 1 โหล ราคาต่อ
หน่วย 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท 
13.แลคซีน ติดสัน2.5นิ้ว/โหล จ านวน 1 โหล ราคาต่อ
หน่วย 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
 

- 
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แบบฟอร์มเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายการใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1.กระดาษถ่ายเอกสารA4/ จ านวน  6 กล่อง 670 4,050  
2.กระดาษปกคละสีA4/รีม จ านวน 10 รีม 800 1,600  
3.กระดาษโฟโต้180แกรม/รีม จ านวน 2 รีม 300 600  
4.แฟ้มปกแข็งตราม้า/โหล  จ านวน 1 โหล 1,440 1,440  
5.แฟ้มสอดปกพลาสติกใสA4/โหล จ านวน 1 โหล 540 540  
6.ไส้แฟ้มพลาสติกใส(อ่อน)/โหล จ านวน 1 โหล 530 530  
7.เครื่องเย็บกระดาษ#10/ตัว จ านวน 10 กล่อง 60 600  
8.เครื่องเย็บกระดาษ#35/ตัว จ านวน 10 กล่อง 250 2,500  
9.ลวดเย็บกระดาษ#10/โหล  จ านวน 5 กล่อง 150 750  
10.ลวดเย็บกระดาษ#35/โหล  จ านวน 3 กล่อง 250 750  
11.ลวดเย็บกระดาษ#23 3cm./กล่อง จ านวน 12 กล่อง 45 540  
12.กระดาษกาวติดสัน2นิ้ว/โหล จ านวน 1 โหล 500 500  
13.แลคซีน ติดสัน2.5นิ้ว/โหล จ านวน 1 โหล 600 600  
14. เครื่องคอมพิวเตอร์ Pc 1เครื่อง  15,000 15,000  

รวม 30,000 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563 
 

1. ชื่อโครงการ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
กลยุทธ์ สพม. 25 

กลยุทธ์โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่  

ข้อที่ 2 ข้อที ่1 ข้อที่ 2 ข้อที ่5 ข้อที ่3 3.1.2 
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
    1. เพ่ือประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ในกลุ่มสาระฯศิลปะ 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    2. เพื่อซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ให้มี
สภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ใน
กลุ่มสาระฯศิลปะ   
    3. เพื่อน ามาสู่การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    4. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

    ด้านปริมาณ 
1. ร้อยละ90  ของครุภัณฑ์ที่

ช ารุดได้รับการดูแล และ
ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน    

      ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ด้านคุณภาพ 
   1. ครุภัณฑ์ในกลุ่มสาระฯศิลปะ
มีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
   2. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มี
ครุภัณฑ์ส านักงาน ใช้ได้สะดวก
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 

 
4. วิธีด าเนินการ/ ระยะเวลา/ งบประมาณ 
 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
3.ด าเนินงานตามโครงการ 
4.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 
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วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

รายการจัดซื้อวัสดุ รายจ่ายค่าด าเนินงาน 

- 
 
 
 

- 1. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปริ๊นเตอร์ 4 เครื่อง เครื่องละ 
500 บาท เป็นเงิน 2,000  บาท 
2. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 4  ชุด ชุดละ 500 
บาท เป็นเงิน 2,000  บาท 
3. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4 เครื่อง 
เครื่องละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
4. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องโปรเจคเตอร์ 4 ตัว ตัวละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
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แบบฟอร์มเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายการใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปริ๊นเตอร์ 4 เครื่อง  500 2,000    
2. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 4  ชุด 500 2,000    
3. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
4 เครื่อง 

500 2,000    

4. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องโปรเจคเตอร์ 4 ตัว 1,000 4,000  
รวมเงิน 10,000 

 
 

ลงชื่อ............................................ 
(นายสมชาย      ค าหล้า) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563 
1. ช่ือโครงการ จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
กลยุทธ์ สพม. 25 

กลยุทธ์โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 

มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่  

ข้อที่ 2 ข้อที ่1 ข้อที่ 2 ข้อที ่5 ข้อที ่3 3.1.2 
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการบริการงาน  
ในกลุ่มสาระฯศิลปะ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อน ามาสู่การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
 
 

    ด้านปริมาณ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในกลุ่มสาระฯศิลปะ
ตรงตาม 
ความต้องการร้อยละ 90     

    ด้านคุณภาพ 
1. มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระฯศิลปะมี
คุณภาพที่สามารถใช้งานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. เพ่ือบุคลกรได้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตสื่อการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพ ตรงตาม
หลักสูตร 
 

 

- นักเรียนร้อยละ 100 มีอุปกรณ์ 
การเรียน ครบถ้วนทุกระดับชั้น 
นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน 
ในการเรียน ลดการติด 0 , ร , มส 
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4. วิธีด าเนินการ/ ระยะเวลา/ งบประมาณ 
 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
3.ด าเนินงานตามโครงการ 
4.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

45,000 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

 

รายการจัดซื้อวัสดุ 
รายจ่ายค่า
ด าเนินงาน 

1.โทน-ร ามะนา 
จ านวน 2 คู่ คู่
ละ 5,500 บาท 
เป็นเงิน 11,000 
บาท 
2.สแตนด์โน้ต 
จ านวน 5 อัน  
อันละ 600 บาท 
เป็นเงิน 3,000 
บาท 
 
 
 
 
 

1.เข็มขัดแสตนเลส จ านวน 50 เส้น เส้นละ 200 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท 
2.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 30 รีม รีมละ 120 บาท  เป็นเงิน 3,600  
บาท 
3.เข็มกลัดรุ่นใหญ่   จ านวน 30 กล่อง กล่องละ 20 บาท เป็นเงิน  600 
บาท 
4.ลวดเสียบรุ่นใหญ่ จ านวน 30 กล่อง กล่องละ 15 บาท เป็นเงิน 300 บาท 
5.ถ่าน 9V. จ านวน  6 โหล โหล ละ 420 บาท เป็นเงิน  2,520 บาท 
6.กระดาษ Sticky Note จ านวน  6 เล่ม เล่มละ  25 บาท เป็นเงิน  150 
บาท 
7.กระดาษสติ๊กเกอร์ จ านวน 40 แผ่น แผ่นละ 25 บาท เป็นเงิน 1,000 
บาท 
8.กระดาษปรุ๊ฟแผ่นใหญ่  จ านวน 4 แผ่น แผ่นละ 100 บาท เป็นเงิน 400 
บาท 
9.ฟิวเจอร์บอร์ด   จ านวน 50 แผ่น แผ่นละ  25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 
10.สีเมจิก 2 ปาก จ านวน 12 กล่อง กล่องละ 90 บาท เป็นเงิน  1,080 
บาท 
11.คัตเตอร์ใหญ่  จ านวน 4 ด้าม ด้ามละ 150 บาท เป็นเงิน 600 บาท 

- 
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รายการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 

 

รายการจัดซื้อวัสดุ 
รายจ่ายค่า
ด าเนินงาน 

12.คัตเตอร์เล็ก  จ านวน 12 ด้าม  ด้ามละ 45 บาท เป็นเงิน 540 บาท 
13.ใบคัตเตอร์เล็ก จ านวน 5 โหล โหลละ 56 บาท เป็นเงิน 280 บาท  
14.ใบคัตเตอร์ใหญ่ จ านวน 4 โหล  โหลละ 120 บาท เป็นเงิน 480 บาท  
15.ไม้กระดานรองวาด จ านวน 100 แผ่น แผ่นละ  25 บาท เป็นเงิน 2,500 
บาท 
16.ไวนิลผลงาน จ านวน 10 แผ่น แผ่นละ 570 บาท เป็นเงิน  5,700 บาท 
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แบบฟอร์มเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายงานโครงการ จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายการใช้จ่าย จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) 
1.เข็มขัดแสตนเลส 50 200 10,000 
2.กระดาษถ่ายเอกสาร A4 30 120  3,600 
3.เข็มกลัดรุ่นใหญ่ 30 20    600 
4.ลวดเสียบรุ่นใหญ่ 30 15    300 
5.ถ่าน 9V.  6 420 2,520 
6.กระดาษ Sticky Note  6  25   150 
7.กระดาษสติ๊กเกอร์ 40 25 1,000 
8.กระดาษปรุ๊ฟแผ่นใหญ่ 4 100 400 
9.ฟิวเจอร์บอร์ด  50 25 1,250 
10.สีเมจิก 2 ปาก 12 90 1,080 
11.คัตเตอร์ใหญ่ 4 ด้าม 150 600 
12.คัตเตอร์เล็ก 12 ด้าม 45 540 
13.ใบคัตเตอร์เล็ก 5 โหล 56 280 
14.ใบคัตเตอร์ใหญ่ 4 โหล 120 480 
15.ไม้กระดานรองวาด 100 แผ่น 25 2,500 
16.ไวนิลผลงาน 10 แผ่น 570 5,700 
17.โทน-ร ามะนา 2 คู ่ 5,500 11,000 
18.สแตนด์โน้ต 5 อัน 600 3,000 

รวมเงิน 45,000 
 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
(นายสมชาย      ค าหล้า) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563 
1. ช่ือโครงการ  ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

กลยุทธ์ สพม. 25 
กลยุทธ์โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  

ข้อที่ 2 ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที ่5 ข้อที่ 3 3.1.2 
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ห้องเรียนต้นแบบเฉพาะทาง 
เพ่ือการเรียนรู้ สืบค้น 
แสวงหาและฝึกฝนทักษะ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนกลุ่มสนใจ 
สามารถแสวงหาและเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้โดยสะดวก
รวดเร็ว 

 

ด้านปริมาณ 
1. มีนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ปีพุทธศักราช 2551  จ านวน 
     2,000 คน ได้ใช้ประโยชน์ 
     จากห้องเรียนในการจัดกิจกรรม 
     การเรียนการสอน 
2.  มีนักเรียนกลุ่มสนใจทั้งใน ระดับ 
     มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
     ได้รับประโยชน์จากการสืบค้น  
     ฝึกฝนทักษะฝีมือเพ่ือพัฒนาตนเอง 
     ตามแนวทางที่มุ่งหวัง 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในรายวิชานาฏศิลป์ดีขึ้น 
2. ผู้เรียนมีห้องเรียนที่เป็นแหล่ง

เรียนรู้สามารถสืบค้น ฝึกฝน และ 
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
เฉพาะทางได้เต็มตามศักยภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนวิชา 
ทัศนศิลป์ 

2. นักเรียนกลุ่มสนใจ ร้อยละ 95 
แสวงหาความรู้ ความเข้าใจ จาก 
แหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลได้ 

 
4. วิธีด าเนินการ/ ระยะเวลา/ งบประมาณ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1. วางแผนการด าเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562 - 2563             40,000 
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วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
3. จัดประชุมมอบหมายงาน

รับผิดชอบ 
4. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
5. ประเมินผลโครงการและ

รายงาน 
 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อวัสดุ รายจ่ายค่าด าเนินงาน 

- อุปกรณ์ชุดเครื่องฉาย 
เพาเวอร์พ้อยท์ 1 ชุด  
ชุด ละ 40,000 บาท 

 

- - 
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แบบฟอร์มเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

รายการใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
- อุปกรณ์ชุดเครื่องฉาย 
เพาเวอร์พ้อยท์ 1ชุด 

40,000 40,000  

รวมเงิน 40,000  
 
 

ลงชื่อ............................................ 
(นายสมชาย      ค าหล้า) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563 
1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลง  

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

กลยุทธ์ สพม. 25 
กลยุทธ์โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  

ข้อที่ 2 ข้อที ่1 ข้อที่ 2 ข้อที ่5 ข้อที ่3 3.1.2 
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านการ
ขับร้องเพลงสู่ความเป็นเลิศ
ระดับชาติ  
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนใน
การแข่งขันทักษะด้านการขับร้อง
เพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพติด 
ให้โทษ 
4. เพื่อสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
ที่มีคุณภาพในการส่งเสริมกิจกรรมให้
มีความพร้อมในการแข่งขัน 
 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80  
มีความพร้อมในการแข่งทักษะประเภท
การขับร้องเพลง 
สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทน
โรงเรียนในการแข่งทักษะประเภทขับ
ร้องเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการขับร้อง
เพลงอย่างถูกวิธี 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
รางวัลระดับชาติอย่างน้อย 3 
รายการ 

 
4. วิธีด าเนินการ/ ระยะเวลา/ งบประมาณ 
 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
3.ด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที ่1 
- กิจกรรมประกวดร้องเพลง 
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วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย 
ประเภทชาย และประเภทหญิง 
กิจกรรมที ่2 
- กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความ
พร้อมขับร้องเพลงสู่ระดับชาติ 
4.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 

 
ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 

 
30,000 

 
5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อวัสดุ รายจ่ายค่าด าเนินงาน 
- 

 
 
 
 

- ซาวด์เพลง 12 แผ่น แผ่นละ  
500  บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- ไมค์โครโฟน 2 อัน อันละ 1,500 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
 

- รางวัลประกวดร้องเพลง ม.ต้น  
และ ม.ปลาย  6 รายการ รายการละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร เข้าค่าย 20 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 
6,000 บาท 
- ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่าย 4 วัน  
วันละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
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แบบฟอร์มเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายงานโครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลง 
 

รายการใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1.รางวัลประกวดร้องเพลง ม.ต้น  
และ ม.ปลาย  6 รายการ 

1,500 9,000  

2.ไมค์โครโฟน 2 อัน 1,500 3,000  
3.ค่าตอบแทนวิทยากร  
เข้าค่าย 20 ชั่วโมง  

300 6,000  

4.ค่าจัดท าซาวด์เพลง 12 เพลง 500 6,000  
5.ค่าอาหารนักเรียนเข้าค่าย 4 วัน 1,500 6,000  

รวมเงิน 30,000  
 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
(นายสมชาย       ค าหล้า) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2563 
1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวงสตริง  

2. วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

กลยุทธ์ สพม. 25 
กลยุทธ์โรงเรียน

ขอนแก่นวิทยายน 
มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  

ข้อที่ 2 ข้อที ่1 ข้อที่ 2 ข้อที ่5 ข้อที ่3 3.1.2 
 
3. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียนด้านกิจกรรมวงสตริง  
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียน 
ในการแข่งขันทักษะด้านวงสตริง 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสารเสพ
ติด 
ให้โทษ 
4. เพื่อสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์  
ที่มีคุณภาพในการส่งเสริมกิจกรรม
ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน 
 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 
80  มีความพร้อมในการแข่ง
ทักษะประเภทการแข่งขันวงสตริง  
ในกิจกรรม หน่วยงานต่างๆ 
สู่ความเป็นเลิศระดับชาติ 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็น
ตัวแทนโรงเรียนในการแข่งทักษะ
ประเภทวงสตริง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
จังหวัด ระดับชาติ 
3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในเล่นดนตรี
ประเภทวงสตริงอย่างถูกวิธี 
 

- นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ และกิจกรรมประกวด
วงสตริงหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 
2 รางวัล 

 
4. วิธีด าเนินการ/ ระยะเวลา/ งบประมาณ 
 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
3.ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
 

32,850 
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วิธีด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
4.ประเมินผลและติดตามผล
โครงการ 
5.สรุปผล/รายงานผลการจัดท า
โครงการ 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อวัสดุ รายจ่ายค่าด าเนินงาน 
1. สแตนด์โน้ต  5 อัน อันละ 650 
บาท  เป็นเงิน 3,250 บาท 
2.ไมค์โครโฟน 2 อัน อันละ 1,500 
บาท เป็นเงิน  3,600 บาท 
3.ขาตั้งไมโครโฟน ยาว 2 อัน อันละ 
1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
4.กระเดื่องกลอง  1 คู่ คู่ละ 4,500 
บาท  
เป็นเงิน  4,500 บาท 
 
 

 
 
 

1.หนังกลองชุด 3 อัน อันละ 1,200 บาท  
เป็นเงิน  6,000 บาท   
2.สายกีตาร์  5 ชุด ชุดละ 550 บาท  
เป็นเงิน  2,750 บาท 
3.สายเบส 5 ชุด ชุดละ 650 บาท  
เป็นเงิน 3,250 บาท 
4.ไม้กลองชุด โปรมาร์ค 5 คู่ คู่ละ 480 บาท  
เป็นเงิน 2,400 บาท 
5.ปลั๊กไฟ 20 เมตร 2 อัน อันละ 500 บาท 
เป็นเงิน  1,000 บาท  
6.ปลั๊กไฟ 10 เมตร 2 อัน อันละ 350 บาท  
เป็นเงิน  700 บาท 
7.สายแจ๊ค 10 เมตร 4 ชุด ชุดละ 600 บาท  
เป็นเงิน  2,400 บาท 

- 
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แบบฟอร์มเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รายงานโครงการ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลง 
 

รายการใช้จ่าย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. สแตนด์โน้ต  5 อัน 650 3,250  
2.ไมค์โครโฟน 2 อัน 1,500 3,600  
3.หนังกลองชุด 3 อัน  1,200 6,000  
4.สายกีตาร์  5 ชุด 550 2,750  
5.สายเบส 5 ชุด 650 3,250  
6.ไม้กลองชุด โปรมาร์ค 5 คู่ 480 2,400  
7.ปลั๊กไฟ 20 เมตร 2 อัน 500  1,000  
8.ปลั๊กไฟ 10 เมตร 2 อัน 350 700  
9.ขาตั้งไมโครโฟน ยาว 2 อัน 1,500 3,000  
10.สายแจ๊ค 10 เมตร 4 ชุด 600 2,400  
11.กระเดื่องกลอง  1 คู่ 4,500 4,500  

รวมเงิน 32,850  
 
 
 

ลงชื่อ............................................ 
(นายสมชาย       ค าหล้า) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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แบบสรุปการเสนอเพ่ือขอจัดสรรงบประมาณ ประเภทงานประจ า ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
นักเรียน ครู วัสดุอุปกรณ์ 

1.จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑส์ านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  

- 11 14 ตลอดปีการศึกษา 30,000 นางณัฏฐิญา   คุ้มตะบุตร 
นางเพชรัตน์  จารุตัน 

2.ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

- 11 4 ตลอดปีการศึกษา 10,000 นางขนิษฐา  หอมสิน 
นางดวงรัตน์  ดียา 

3.จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  
 

4,600 11 18 ตลอดปีการศึกษา 45,000 นางขนิษฐา  หอมสิน 
นางดวงรัตน์  ดียา 
นางเพชรัตน์  จารุตัน 

4.ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคุณภาพทัศนศิลป์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1,400 - 1 ตลอดปีการศึกษา 40,000 นายสมชาย  ค าหล้า 
นางสาวกัลยรัตน์  หนันทุม 

5. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลง 30 3 5 ตุลาคม 2562 ถึง 
มีนาคม 2563 

30,000 นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม 
นางณัฏฐิญา   คุ้มตะบุตร 
นางเพชรัตน์  จารุตัน 

6. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวงสตริง 60 3 11 ตลอดปีการศึกษา 32,850 นายสมชาย       ค าหล้า 
นายมวลชน  เทศแก้ว 
นางเพชรัตน์  จารุตัน 

รวม 187,850  
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ส่วนที่ 2 
แบบติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563 
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แบบติดตามการใช้งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563  

************************************************** 
ล าดับที่โครงการในแผนปฏิบัติการ 
............................................................................................................................. .................................................. 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
กลุ่มงาน / งาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
.............................................................................................................. ................................................................. 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
............................................................................................................................. .................................................. 
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
สถานที่ด าเนินโครงการ / กจิกรรม 
.............................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .................................................. 
ประเภทงบประมาณ 
 อุดหนุนทั่วไป 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 รายได้สถานศึกษา 
 โครงการระดมทรัพยากร 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการ / กิจกรรม 
............................................................................................................................. .................................................. 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ / กิจกรรมครั้งนี้ 
................................................................................................................................................................... ............ 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ / กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
...................................................................... .........................................................................................................  
งบประมาณที่เหลือจากการใช้ในโครงการ / กิจกรรม (ระบุยอดที่เหลือ กรณีที่ใช้เงินไม่หมดในครั้งเดียว) 
...............................................................................................................................................................................  
 



27 
 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการ 
 เพียงพอ 
 ไม่เพียงพอ 
ระดับความพึงพอใจของโครงการโดยภาพรวม 

 น้อยที่สุด  1  2  3  4  5 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ / กิจกรรมมีค่าเท่ากับ (คะแนนเต็ม 5) ................................ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ / กิจกรรม 

                          - สรุปการใช้งบประมาณ 
                          - จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาโดยภาพรวม 
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โครงการ/ กิจกรรม .......................................................................... 
ตอนที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล 
 1.1 ชื่อ ........................................... นามสกุล ............................................. ต าแหน่ง.......................... 
ตอนที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 2.1 วันที่ ........................................ สถานที่ด าเนินโครงการ ........................................................ ......... 
 2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้บริหาร / ครู จ านวน .............. คน  
     นักเรียนระดับชั้น .............. จ านวน .............. คน 
 2.3 ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้ 
     1) ............................................................................. ........................................................................ 
     2) ........................................................................................................................... .......................... 
ตอนที่ 3 การประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ / กิจกรรม 
 3.1 วัตถุประสงค์  บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
      เพราะ ....................................................................................................................... ....................... 
 3.2 เป้าหมาย  บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้   ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      เพราะ ....................................................................................................................... ....................... 
 3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      เชิงคุณภาพ  บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ .........ข้อ  
                               ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ .........ข้อ 
       เพราะ ............................................................................................................................. .................. 
      เชิงปริมาณ  บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ .........ข้อ  
                               ไม่บรรลุตามแผนที่ก าหนดไว้ .........ข้อ 
      เพราะ ....................................................................................................................... ........................ 
 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการได้รับอนุมัติ จ านวน ...................................... บาท 
       เบิกจ่ายจริงทั้งหมด จ านวน ..............................  คิดเป็นร้อยละ ............. 
       เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ........................บาท                               
คิดเป็นร้อยละ ............. 
 เพราะ ............................................................................................................................. ....................... 
       ยังไม่ได้เบิกจ่ายเพราะ ............................................................................ ................................ 
 3.5 ระดับความพึงพอใจโครงการ / กิจกรรมโดยรวม อยู่ในระดับ (1 – 5) .......... โดยมีคา่เฉลี่ยโดยรวม 
                เท่ากับ ............ 
 3.6 ปัญหา / อุปสรรค ในการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 
       ไม่มี  มี (ระบุ) ..............................................................................................................  
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม (โปรดระบุ) 
 4.1 ปัญหา / อุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมา ..............................................................................................  
 4.2 การแก้ไขปัญหา / อุปสรรค ..................................................................................................... ...... 
 4.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานปีถัดไป .....................................................................................  
 
 
      ลงชื่อ .................................................... ผู้รายงาน 
          (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

สรุปการใช้งบประมาณ 
 

หมายเลข
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณที่ได้ งบประมาณที่ใช้ งบประมาณคงเหลือ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ บรรลุ ไม่บรรลุ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม       



26 
 

จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนาโดยภาพรวมของโครงการในกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................... ..................................... 
ข้อเสนอแนะส าหรับแก้ไข / พัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
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ภาคผนวก 
- โครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 

- ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 


