
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 

 
๑. ช่ือทีม ดนตรี Arawan 
๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  ดนตรีปันสุข :รักน๎องจึงร๎องหั้ย 
 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด๎านการสร๎างรายได๎  ด๎านวัฒนธรรม 

   ด๎านการเกษตร  ด๎านการศึกษา 
   ด๎านสาธารณสุข  ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
   ด๎านสังคม  อ่ืน ๆ (ระบุ ......................... ) 
๓. พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวดัตรัง 
๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพ้ืนทีด่ าเนินโครงการ 
  จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเมืองแหํงการศึกษา ด๎วยมีสถาบันการศึกษาหลากหลายแหํง 
หลายประเภท ทั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยรัฐและเอกชน มีนักเรียน นักศึกษาประมาณ
หนึ่งแสนสี่หม่ืนคนจึงถือได๎วําเป็นเมืองแหํงการศึกษาเมืองหนึ่ง  ในจ านวนนี้มีนักเรียนสํวนหนึ่งที่ยังขาด
แคลนทุนทรัพย์ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียน แม๎วํารัฐจะจัดสรรโอกาสและสนับสุนนแตํก็ไมํ
เพียงพอและไมํทั่วถึง โดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ที่นักเรียนจะต๎องใช๎อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
เพียงพอ เชํน ความเร็วของอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ที่รองรับการเรียนระบบออนไลน์ ซ่ึง
จ าเป็นต๎องใช๎ทุนทรัพย์ในการจัดหา  
  ในพื้นที่ของจังหวัดตรัง ในระยะที่ผํานมาในปี 2562-2564 ที่เกิดการแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได๎รับผลกระทบโดยตรง ผู๎ปกครองเด็กไมํสามารถประกอบอาชีพหรือหารายได๎ได๎
ตามปกติ  เด็กไมํสามารถไปเรียนหนังสือหรือท ากิจกรรมที่โรงเรียนได๎ และนับวําปัญหาโรคระบาดจะยิ่ง
รุนแรงขึ้น ทั้งผู๎ปกครองและนักเรียนที่ติดเชื้อจ านวนมาก ผู๎ปกครอง และนักเรียนเกิดภาวะความเครียด 
การจัดกิจกรรมที่ต๎องรวมตัวกันของคนจ านวนมากก็ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามปกติ  การด าเนิน
โครงการที่จะต๎องลงพื้นที่หรือรวมตัวกันจึงไมํสามารถท าได๎ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรค
จังหวัด  
๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 ในชํวงที่ทั่วโลกและประเทศไทยเกิดการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิถีชีวิตของ
ผู๎คนต๎องเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เช๎าสูํยุค New Normal ผลกระทบจากสถานการณ์นี้นอกจากปัญหา
ด๎านเศรษฐกิจแล๎ว ปัญหาด๎านสภาพจิตใจที่เกิดความเครียดทั้งเด็กและผู๎ปกครองเป็นผลกระทบที่
หลีกเลี่ยงไมํได๎ ดนตรีถือเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตของทุกคนในสังคม ดนตรีมีสํวนสร๎างสรรค์ความเข๎มแข็ง 
ความสุข สนุกสนาน เพื่อให๎คลายจากความกลัว ความกังกล ความเหน็ดเหนี่อยหรือความทุกข์ จากใน
สถานการณ์ที่ไมํปกติ ดนตรีอาจมีสํวนชํวยในการคลายความเครียดและความทุกข์ของคนได๎มาก 
  ดนตรี Arawan เป็นนักเรียนที่รวมกลุํมกันเพื่อเลํนดนตรี  มีความรักและชื่นชอบในดนตรี มี
ความสามารถในการถํายทอดการแสดงดนตรี  เคยได๎รํวมกันท ากิจกรรมดนตรีเพื่อน๎องในหลายๆ สถานที่ 
เพื่อน ารายได๎จากการแสดงไปมอบให๎กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แตํในสถานการณ์ที่ไมํปกติ ท าให๎ไมํ

เลขที่ .................................. 
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สามารถออกไปท ากิจกรรมในที่สาธารณะได๎ ดังนั้นจึงได๎คิดโครงการ ดนตรีปันสุข :รักน้องจึงร้องหั้ย โดย
เปลี่ยนรูปแบบของการแสดงเป็นแบบไลฟ์สด และรํวมมือกับบุคคลที่มีความสามารถด๎านดนตรี ด๎าน
วัฒนธรรมในการท ากิจกรรม แบํงการแสดงเป็นตอน เพื่อลดความแออัดของผู๎รํวมแสดง 
  โครงการนี้มีความคาดหวังวําจะชํวยบรรเทาความเดือดร๎อนของเด็กและผู๎ปกครองที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการชํวยเหลือกันของผู๎มีจิตศรัทธาที่
ได๎ชมการแสดง และได๎บริจาคเงิน อุปกรณ์ สิ่งของ หนังสือ เพื่อชํวยเหลือบรรเทา หรือสร๎างความเข๎มแข็ง
ทางด๎านจิตใจให๎กับเด็กและผู๎ปกครอง ดังนั้นสมาชิกภายในทีมจึงอยากใข๎ความสามารถที่มีอยูํในการ
สร๎างสรรค์สังคมให๎นําอยูํและมีความสุข 
 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑) เพื่อสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับเด็กที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษา 
 ๒) เพื่อเปิดโอกาสให๎เด็กที่มีความสามารถทางด๎านดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ๎านได๎แสดงออกในสิ่งทาง
สร๎างสรรค์และชํวยเหลือสังคม 
 ๓) เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 
๗. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1.  จัดการแสดงดนตรี ไลฟ์สด จ านวน 4 ครั้ง และบันทึกคลิปเผยแพรํจ านวน  4 คลิป 
 2.  ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องในการรํวมร๎องเพลง รํวมแสดงความสามารถด๎านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและ
อ านวยการผลิต เผยแพรํ จ านวน  50 คน 
 3.  จ านวนงบประมาณที่ได๎รับการสนับสนุนจากผู๎ที่เก่ียวข๎องที่สามารถน าไปมอบให๎กับเด็ก
กลุํมเป้าหมายของโครงการ (เงิน+วัสดุอุปกรณ์การเรียน) จ านวน 20,000 บาท 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  การจัดการแสดงดนตรีไลฟ์สดมีความนําสนใจ มีผู๎ติดตาม และให๎การสนับสนุนเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 2.  เด็ก และเยาวชน หรือผู๎ที่มีความสามารถทางด๎านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมมีโอกาสได๎แสดงออก
รํวมกันอยํางสร๎างสรรค์ และมีสํวนในการชํวยเหลือสังคม 
 ผลผลิต 
  มีทุนการศึกษา หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นทางการศึกษาในการชํวยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร๎อนให๎กับเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเด็กนักเรียนที่ได๎รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการท างานโดยย่อ 
ช้ันเตรียมความพร้อม 
 1.  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องและขอค าแนะน าในการด าเนินโครงการ 
 2.  ประชุมทีมงานและมอบหมายหน๎าที่ในการด าเนินโครงการ 
 3.  เตรียมเอกสารด๎านบัญชี การเงิน การบันทึกรายชื่อผู๎สนับสนุน 
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 4. ประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และการจัดระบบการถํายทอดการแสดงสด และการ
บันทึกคลิปการแสดง 
ข้ันด าเนินกิจกรรม  การจัดแสดงดนตรีปันสุขครั้งนี้ ด าเนินการให๎เหมาะกับที่สถานการณ์แพรํระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดท าเป็นรูปแบบการแสดงไลฟ์สด และบันทึกคลิปวีดีโอเพื่อไว๎เผยแพรํใน
ชํองทางออนไลน์ โดยจัดการแสดงจ านวน 4 ครั้ง ๆ ละประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง และจะท าการ
ประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางสื่อออนไลน์ สถานีวิทยุ หรือหนํวยงานที่เก่ียวข๎องลํวงหน๎ากํอนท าการแสดง 
ได๎แกํ ตอนที่ 1 ชวนน๎องร๎องเต๎น  ตอนที่ 2  สืบสานผลงานใต๎ ตอนที่ 3 Teacher Music ตอนที่ 4 
Music 4-Gens และน าทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ที่ได๎รับการบริจาคไปมอบให๎กับเด็กที่ขาดแคลนหรือ
ได๎รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3 ประเมินความส าเร็จ การสรุปโครงการ 
 1.  จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจจากผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องกับโครงการ และจัดท าแบบประเมินผล
กระทบของโครงการ  
 2.  จัดท ารายงานสรุปโครงการ กิจกรรม และสํงผลการด าเนินโครงการ 
 
 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ข้ันตอน/กจิกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  ข้ันเตรียมความพร้อม      
1.1 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก ผู๎มี
สํวนเก่ียวข๎อง ได๎แกํ อารจารย์ที่ปรึกษา ผู๎มี
ประสบการณ์ด๎านดนตร ี

 
5 ก.ย. 

    

1.2 ประชุมแบํงงาน มอบหมายหน๎าที่ 8 ก.ย.     
1.3 เตรียมเอกสารด๎านบัญชี การเงิน การบันทึก
รายชื่อผู๎สนับสนุน 10 ก.ย. 

    

1.4  ประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และ
การจัดระบบการถํายทอดการแสดงสด และการ
บันทึกคลิปการแสดง 

11-18 
ก.ย. 

    

2.  ข้ันด าเนินกจิกรรม        
2.1  การประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดโครงการ 
2.2  การจัดแสดง      
   2.2.1  จัดการแสดง  (แบบวงปิด ไลฟ์สด)  
       ตอนที่ 1 ชวนน๎องร๎องเต๎น 25 ก.ย. 

    

   2.2.2  จัดการแสดง  (แบบวงปิด ไลฟ์สด)  
       ตอนที่ 2  สืบสานผลงานใต๎  

30 ต.ค.    
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2.2.3  จัดการแสดง  (แบบวงปิด ไลฟ์สด)  
       ตอนที่ 3 Teacher Music 

27 พ.ย. 

   2.2.4  จัดการแสดง  (แบบวงปิด ไลฟ์สด)  
       ตอนที่ 4 Music 4-Gens  

  25 ธ.ค.  

 2.3 การมอบทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์การเรียน     8 ม.ค. 
3.  การประเมินความส าเร็จและการสรุปโครงการ      

3.1  ส ารวจความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง  
   9-15 

ม.ค. 

3.2  ประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  
   9-15 

ม.ค. 
3.3  สรุป รายงานโครงการ     21 ม.ค. 

 
๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ    จ านวน 30,000 บาท   
     รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. คําอาหาร/เครื่องดื่มส าหรับทีมงาน      จ านวน 4 ครั้งๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
2. คําอุปกรณ์การแสดง          จ านวน 4 ครั้งๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
3. คําประชาสัมพันธ์               เป็นเงิน 1,000 บาท 
4. คําพาหนะ           จ านวน 4 ครั้งๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
5. ทุนส ารองการบริจาค               เป็นเงิน 5,000 บาท 

หมายเหตุ รายได้และอุปกรณจ์ากการบริจาคน าไปมอบให้กับเด็กตามวตัถุประสงค์โดยไม่หกั             
             ค่าใช้จ่าย  
                                                    
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 1)  ตนเอง 
  1.1)  ได๎รู๎จักการจัดระบบในการท างาน การงวางแผนการบริหารโครงการ 
  1.2)  ได๎ฝึกการท างานเป็นทีม การท างานรํวมกับผู๎อ่ืน 
  1.3)  ได๎แสดงศักยภาพที่ตนเองมีอยูํอยํางสร๎างสรรค์และได๎ชํวยเหลือผู๎อ่ืน  
  1.4)  สร๎างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจให๎กับตนเองในการพัฒนางานด๎านดนตรี และ
วัฒนธรรม    
  1.5 ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ๒)  ชุมชน/ท๎องถิ่น หรือประเทศชาติ 
  2.1)ได๎ชํวยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่อาศัยอยูํในชุมชนตํางๆ ให๎มีโอกาสทาง
การศึกษา 
  2.2)  ชุมชน สังคม มีความสุข มีความรักสามัคคี ชํวยเหลือกันของคนในสังคม 
  2.3)  สร๎างแรงบันดาลใดให๎กับเด็กที่ได๎รับโอกาส ไปชํวยเหลือชุมชน ประเทศชาติตํอไปใน
อนาคต 
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  2.4 เพื่อท าให๎เกิดความสามัคคีกันในหมํูคณะ ชุมชน และคนในท๎องถิ่น 
  2.5 การถํายทอดดนตรีเป็นการจรรโลงใจให๎แกํสังคม ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเร็จ 
 1. บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถด๎านดนตรีที่จะชํวยให๎ค าแนะน า สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การ
แสดง และให๎ปรึกษา แนวคิดในการจัดแสดง เพื่อให๎การแสดงมีความนําสนใจ  
 2. ด๎านงบประมาณ ได๎แกํ งบประมาณการสนับสนุนการแสดงดนตรี และจ านวนงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ์จากผู๎ที่ได๎ชมการแสดงผํานการไลฟ์สดหรือคลิปวีดีโอ ที่สามารถน าไปชํวยเหลือ สนับสนุนเด็กที่
ขาดแคลนและด๎อยโอกาสทางการศึกษา หรือได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์   การแพรํระบาดของ เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   
 3. เครือขํายความรํวมมือจากหนํวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่มีสํวนรํวมกิจกรรมมีความ
หลากหลาย ครอบคลุม ทุกภาคสํวน 
 4. ความรํวมมือและการวางแผนการด าเนินโครงการที่ดีของสมาชิก และผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง 
 
 
 
๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ทีอ่ยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมย่ิงข้ึน พร้อมอธิบายเหตุผล 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพราะ เป็นหนํวยงานที่ดูแลประสานงานบูรณาการและจัดท า
ข๎อมูลของสถานศึกษาในจังหวัดทุกระดับทุกประเภท 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 เขต .2 ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาตรัง
กระบ่ี เพราะ เป็นหนํวยงานที่ก ากับดูแลสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดตรัง 

3. สถานีวิทยุชุมชน OK Radio 94.25 MHz เพราะ เป็นสื่อที่สามารถประสัมพันธ์และสื่อสารสร๎าง
การรับรู๎การด าเนินโครงการได๎อยํางกว๎างขวางและแพรํหลาย 

4. ชมรมศิลปินพื้นบ๎านจังหวัดตรัง เพราะ เพราะสามารถสนับสนุนด๎านบุคคลากรที่มีความสามารถ
ด๎านศิลปะวัฒนธรรมชํวยในการจัดแสดงให๎มีความหลากหลาย นําสนใจมากยิ่งขึ้น และเป็นการ
สนับสนุนผู๎ที่มีความสามารถด๎านศิลปะวัฒนธรรมให๎ได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 

5. ครูสอนดนตรีในโรงเรียนตําง ๆ ของจังหวัดตรัง เพราะเป็นผู๎ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ
ด๎านดนตรี เป็นที่ปรึกษา หรือรํวมแสดงและสนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการได๎ 

6. ศิลปินที่มีชื่อเสียง มีผลงานที่โดํงดังของจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล๎เคียง เชํน บําววี หลวงไกํ  
เพราะสามารถเป็นที่ปรึกษา ให๎ค าแนะน าหรือรํวมแสดงเพื่อสร๎างความนําสนใจ เป็นท าให๎มี
ผู๎ติดตาม สนับสนุนมากยิ่งขึ้น 

7. KEEN STUDO เพราะ เป็นองค์กรของเอกชนที่มีความพร๎อมด๎านวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกการ
แสดงและเผยแพรํการแสดงสด 
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๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 ทีม ดนตรี Arawan มีบุคคลที่เป็นต๎นแบบในด๎านดนตรีที่อยากพบและขอค าแนะน า และอยากได๎
ก าลังใจ แรงบันดาลใจจาก คุณยุทธนา  บุญอ๎อม (ป๋าเต็ด) เพราะ เป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจให๎ท า
โครงการนี้และเป็นผู๎ที่มีความสามารถในหลายด๎าน มีผลงานการจัดแสดงดนตรีที่ได๎รับความนิยมอยําง
มาก เชํน การจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival 
 
 
 
 ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อความที่ได๎ส าแดงไว๎ข๎างต๎นเป็นความจริงทุกประการ จึ งได๎ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด๎านลํางของแบบเสนอโครงการ พร๎อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต๎องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว๎เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
 
 
 

             ผู๎เสนอโครงการ 
   ลงชื่อ           พีรณัฐ หนูเมือง         ผู๎สมัคร (หัวหน๎าทีม) 

    (       นายพีรณัฐ หนูเมือง            ) 
วัน/เดือน/ปี 22/07/2564    

 
   ลงชื่อ          ธนัชพร หนูทอง        ผู๎สมัคร (สมาชิกทีม) 

    (     นางสาวธนัชพร หนูทอง         ) 
วัน/เดือน/ปี 22/07/2564   

 
   ลงชื่อ         ณัฏฐณิชา นานอน      ผู๎สมัคร (สมาชิกทีม) 

    (    นางสาวณัฏฐณิชา นานอน       ) 
วัน/เดือน/ปี 22/07/2564     

 


