
แบบสรุปรายงานการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการ 

โครงการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

กิจกรรมหลัก    พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวฒันธรรมกับองค์กรวฒันธรรมในกลุ่ม 

                     ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมรอง     ดนตรีสัมพันธ์ 

ประจ าปีงบประมาณ    2556    สอดคล้องกับ 

.......................................................................... 

- ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1.          2.            3           4.            5. 

- โครงการท่ี                  1.          2.            3.           4.            5.            6. 

- กิจกรรมหลักท่ี            1.           2.           3.           4.            5              6.           7.        8.        

- กิจกรรมรองท่ี            1.           2.            3.           4.            5.             6.           7.           8.         9. 

        10.       11.          12.         13.          14. 
 

1. ระยะเวลาในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

1. ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด ระหว่างวนัท่ี......16......เดือน..พฤษภาคม............พ.ศ. ..2555........                      

ถึงวนัท่ี..31.....เดือน...สิงหาคม......พ.ศ. ...2555...  จ านวน......5.......คร้ัง 

 

2. สถานท่ีด าเนินการ  

1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   วนัท่ี    ๓๑  พ.ค. ๕๕ 

2. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  วนัท่ี   ๑๔  มิ.ย. ๕๕ 

3. วิทยาลัยนาฏศิลป    วนัท่ี    ๒๑  มิ.ย. ๕๕ 

4. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็   วนัท่ี      ๔  ก.ค. ๕๕ 

5. มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     วนัท่ี   ๑๙ ก.ค.  ๕๕ 

3.   งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ ท่ีได้รับอนุมัติจากหมวด  

1. เงินอุดหนุนบ ารุงการศึกษา  10,000   บาท 
2. เงินโครงการพัฒนาเรียนฟรี 15 ปี 8,500  บาท 

รวมเป็นเงิน  18,500  บาท   คงเหลือเงินจากโครงการ  22  บาท โดยมีรายละเอียด  
ดังนี ้

 

 

/ 

/ 

/ 

/ 



ท่ี  ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ 

ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบ
แทน 

ค่า
ยานพา
หนะ 

อ่ืนๆ รวม 

1 ร่วมบรรเลงถวายมือ ณวิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่างทอง 

  480 8,160 1,338  9,978 

2 ร่วมบรรเลงถวายมือ ณวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสินธ์ุ 

   500    500 

3 ร่วมบรรเลงถวายมือ ณ  วิทยาลัยนาฏ
ศิลป  ต.ศาลายา    จ.นครปฐม 

  600 3,400  4,000 

4 ร่วมบรรเลงถวายมือ ณ มหาวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

   -  - 

5 ร่วมบรรเลงถวายมือ  ณ  วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2,500    1,500  4,000 

รวมเป็นเงินจ านวน       18,478    

4.   ผลการด าเนินงาน 

          การจัดกิจกรรมโครงการดนตรีสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555   มีกิจกรรมท้ังส้ิน  5  คร้ัง  ดังนี ้

คร้ังท่ี 1    วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่   

1. โรงเรียนสิงห์บุรี    2.   วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 

3. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็          4.   วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

5.  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่          6.   วงก าไร 

7.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

      คร้ังท่ี  2   วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่   

1. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็   2.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

3.    วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     4.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.    วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  6.   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  

 คร้ังท่ี 3  วิทยาลัยนาฏศิลป  สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่   

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  2.   วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ 

3.    วิทยาลัยนาฏศิลป   4.  วง ส  ลัดดาออ่น 

5.    วงเริงศักด์ิ   สมพงษ์  

คร้ังท่ี 4  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่ 

1.  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ   2.  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ 



3.  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.  วิทยาลัยนาฏศิลป 

5. โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 

คร้ังท่ี 5  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมกิจกรรม  

ได้แก่ 

1.  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ   2.  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ 

3.  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5.    บรรลุวัตถปุระสงค์  คือ 

2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้มีทักษะในการบรรเลงและได้รับประสบการณ์จริงทางด้านตนตรีมากและเกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2.2 นักเรียนได้รับองค์ความรู้ท่ีหลากหลายและน ามาพัฒนาและฝึกฝนด้านวิชาชีพของตนเอง 

2.3 นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็เป็นท่ียอมรับและรู้จักท้ังด้านความสามารถและความประพฤติจาก

เพ่ือนร่วมสถาบันต่าง ๆ 

6. บรรลุเป้าหมาย  คือ 

1.  ด้านปริมาณ 

 ตารางท่ี 1    แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ท่ี ระดับช้ัน 

จ า
นว
นน

ักเรี
ยน
ทั้ง
หม
ด 

กิจกรรม 
 รว
มจ
 าน
วน
  

 คิด
เป็
นร้
อย
ละ
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ด็ 

วิท
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ลัย
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อ่า
งท
อง

 

วิท
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ลัย
นา
ฏศิ
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กา
ฬสิ

นธ
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วิท
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าวิ
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1 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 15 คน 15 - - - 3 18 24 

2 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 13 คน 13 3 1 1 7 25 38.5 

3 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 15 คน 15 3 - - 15 33 44 

4 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 26 คน 26 14 7 - 21 68 52.3 

5 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 13 คน 13  6 1 1 13 34 52.3 

6 มธัยมศึกษาปีท่ี 6 10 คน 10 8 2 1 10 31 62 

7 ปริญญาตรีปีท่ี 4 8 คน 8 6 6 5 6 31 77.5 



รวม 100  คน 100 41 17 8 75 236 47.2 

คิดเป็นร้อยละ 100 41 17 8 75   

(จากตารางสรุปจ านวนนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม)ท้ังในและนอกสถานท่ี  จ านวน  5  คร้ัง   

สรุปได้ดังนี ้

1. จ านวนนักเรียนแต่ละระดับช้ันท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้

1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีท่ี 4   ร้อยละ 77.5 

1.2 นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ร้อยละ 62 

1.3 นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5  ร้อยละ 52.3 

1.4 นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ร้อยละ 44 

1.5 นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ร้อยละ 38.5 

1.6 นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ร้อยละ 24 

      จะเห็นได้ว่า นักศึกษาและนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมมาก

เกิน ร้อยละ 50   เน่ืองจาก เป็นนักเรียนท่ีศึกษาต่อเน่ืองมานาน มีประสบการณ์และส่วนร่วมในการ

บรรเลง ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ในปีการศึกษาต่อไป จะส่งเสริมให้เข้าร่วมชม

และร่วมบรรเลง  ให้มากขึน้กว่าเดิม 

 2.   จ านวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม   เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้

       2.1  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็    ร้อยละ 100 

       2.2  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยละ   75 

           2.3  วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง    ร้อยละ   41 

       2.4  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ   ร้อยละ   17 

       2.5 วิทยาลัยนาฏศิลป     ร้อยละ   8  

  จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการบรรเลงถวายมือ ท่ี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด นักเรียน นักศึกษา มี

ส่วนร่วมมากท่ีสุด และกิจกรรมท่ีวิทยาลัยนาฏศิลป  นักเรียนเข้าร่วมน้อยท่ีสุด เพราะมีเฉพาะผู้บรรเลง เน่ืองจาก

งบประมาณมีน้อย  ในปีการศึกษาต่อไป คาดว่าจะน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้มากย่ิงขัน้ 

3.   ภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนท้ังหมด  ร้อยละ 47.2       
  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยภาพรวมท้ัง 5 กิจกรรม จะน้อย
มาก ซ่ึงมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น บางกิจกรรม จ ากัดจ านวนคนและงบประมาณ   ในปีการศึกษา 
2556  จะจัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากย่ิงขึน้ 
 
 



2.  ด้านคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ ซ่ึงปีการศึกษา 2555 นี ้

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็  ได้จัดท าวงเคร่ืองสายป่ีชวา ซ่ึงเสียงตอบรับจากสถานศึกษาอ่ืนๆ มีความช่ืน

ชมและเป็นท่ีสนใจอย่างย่ิง เพราะเป็นวงท่ีมีคุณภาพวงหน่ึง 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   

.............................-.................................................................... ...................................................... 

8.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

 ...........................-............................................................................................................................. 

9.  เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน( ค าส่ัง/ภาพถ่าย/อ่ืนๆ)(หากมีหลายรายการให้เพ่ิมใบแทรก) 

9.1 . สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม 

9.2   ภาพถ่ายกิจกรรมบรรเลงถวายมือ   

9.3    บันทึกขออนุมติัเดินทางไปราชการ 

9.4 .  ค าส่ังวิทยาลัยฯ 

9.5    รายช่ือนักดนตรีและนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

9.6    แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

9.7   หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 

10.  ผลแห่งความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจ  

- วงเคร่ืองสายไทยป่ีชวาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ 

 

 

 

นางนัยนา    พรหมแสนวิเศษ  .    ผู้รายงานโครงการ/แผนงาน 

  

 

 



 

 
 

 
 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินงานการ   โครงการดนตรีสัมพันธ์  ประจ าปีการศึกษา  2555  ของภาควิชาดุริยางคศิลป์    

วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม   ระหว่างวนัที ่ 16  พฤษภาคม 

2555 ถึงวนัที่  31  สิงหาคม  2555   สามารถสรุปผลการด าเนินการตามโครงการดงัต่อไปนี้   

วตัถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

 1.  เพือ่เพ่ิมทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นดนตรีคีตศิลป์ใหก้บันกัเรียนนกัศึกษา 

   2. เพือ่ใหเ้กิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

   3.  เพือ่แนะแนวการศึกษานอกสถานที่ 

สรุปผลการด าเนินการ 

1. ข้อมูลทัว่ไป   เพศ  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้หญิงร้อยละ  87  ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 36      

ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ  43      ระดับปริญญาตรี  ร้อยละ  21 

2. ความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกจิกรรม 

จากตารางสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมบรรเลงถวายมือ   มี

ระดับความพึงพอใจ มากถึงมากท่ีสุด  ผู้ประเมินมีความเห็นเรียงจากระดับมากไปหาน้อยดังนี้ 

1. เห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ทุกๆปี  

2. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงของวงอ่ืนๆ 

3. รูปแบบและขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

4. ความรู้และความบันเทิงท่ีได้รับจากการจัด กิจกรรม 

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

ท่ี รายละเอียด ระดับความ
พึงพอใจ 

ความหมาย 

1 รูปแบบและขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 4.4 มาก  
2 สถานท่ีจัดกิจกรรม 4.1 มาก 
3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.2 มาก 
4 อาหารและน า้ด่ืม 4.09 มาก  
5 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงของวงตนเอง 4.2 มาก  
6 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงของวงอ่ืนๆ 4.47 มาก  
7 ความรู้และความบันเทิงท่ีได้รับจากการจัด กิจกรรม 4.38 มาก  
8 เห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ทุกๆปี 4.63 มากท่ีสุด 



6. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงของวงตนเอง 

7. สถานท่ีจัดกิจกรรม 

8. อาหารและน า้ด่ืม 

      ๓. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/อ่ืน ๆ 

- อยากไปบรรเลงถวายมืออย่างนีทุ้กปี เพราะได้ประสบการณ์อย่างมาก 

- ควรจัดกิจกรรมนีทุ้กปี 

- น่าจะมีวงมาจากหลายสถาบัน 

- เคร่ืองเสียงน่าจะจัดชุดใหญ่กว่านี ้ไมค์น้อย อากาศร้อน สถานท่ีจัดเป็นลานกว้าง ท าให้เสียงบรรเลง

ไม่ดัง  ฟังไม่รู้เร่ือง 

- เป็นงานแรกท่ีร้องเพลงหลายคนท าให้ไม่ค่อยต่ืนเต้นเท่าไร และพอใจฝีมือตนเองมาก 

- เป็นกิจกรรมท่ีดีมาก ได้ความรู้และความบันเทิงหลากหลาย ได้ประสบการณ์เพ่ิมมากขึน้ 

- ดีใจท่ีสุดท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมขอให้จัดทุกปี 

- อยากให้วิทยาลัยของเราบรรเลงหลายๆวง 

- ดีใจมากได้ร้องเพลงไทยถวายมือ ภูมิใจท่ีสุดเลย 

- ได้ไปวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดีใจมากเลย ได้เจอวิทยาลัยนาฏศิลปอ่ืนๆทางภาคกลาง  

- อยากให้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปชมงานบรรเลงอย่างนีอี้กทุกๆปี 

- เป็นกิจกรรมท่ีดีมากเลย ได้พบประสบการณ์ต่างๆ ใหม่ เพ่ือพัฒนาตนเองมากขึน้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รวมภาพกิจกรรม 


