แบบสรุปรายงานการดาเนิ นงาน กิ จกรรมโครงการ
โครงการพัฒนาการส่งเสริ มการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
กิ จกรรมหลัก พัฒนาการสร้างเครื อข่ายทางด้านศิ ลปวัฒนธรรมกับองค์กรวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประชาคมอาเซี ยน
กิ จกรรมรอง

ดนตรี สมั พันธ์
ประจาปี งบประมาณ 2556 สอดคล้องกับ
..........................................................................

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1.

2.

3

4.

- โครงการที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- กิจกรรมหลักที่

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

- กิจกรรมรองที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

/

/

5.

/

/

8.
8.

9.

1. ระยะเวลาในการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
1. ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด ระหว่ างวันที่......16......เดือน..พฤษภาคม............พ.ศ. ..2555........
ถึงวันที่..31.....เดือน...สิ งหาคม......พ.ศ. ...2555... จานวน......5.......ครั้ ง
2. สถานที่ดาเนินการ
1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๕

2. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๕

3. วิทยาลัยนาฏศิลป

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๕

4. วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

วันที่

๔ ก.ค. ๕๕

5. มหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๕
3. งบประมาณที่ใช้ ดาเนินการ ที่ได้ รับอนุมัติจากหมวด
1. เงินอุดหนุนบารุ งการศึกษา
10,000 บาท
2. เงินโครงการพัฒนาเรี ยนฟรี 15 ปี
8,500 บาท
รวมเป็ นเงิน 18,500 บาท คงเหลือเงินจากโครงการ 22 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

ที่

1
2
3
4
5

ค่ าวัสดุ
อุปกรณ์

ร่ วมบรรเลงถวายมือ ณวิทยาลัยนาฏ
ศิลปอ่ างทอง
ร่ วมบรรเลงถวายมือ ณวิทยาลัยนาฏ
ศิลปกาฬสิ นธุ์
ร่ วมบรรเลงถวายมือ ณ วิทยาลัยนาฏ
ศิลป ต.ศาลายา จ.นครปฐม
ร่ วมบรรเลงถวายมือ ณ มหาวิทยาลัย
นาฏศิลปร้ อยเอ็ด
ร่ วมบรรเลงถวายมือ ณ วิทยาลัยดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่ าอาหาร
เครื่ องดื่ม

ค่ าตอบ
แทน

480

600

2,500

ค่ า
ยานพา
หนะ

อื่นๆ

รวม

8,160 1,338

9,978

500

500

3,400

4,000

-

-

1,500

4,000

รวมเป็ นเงิ นจานวน 18,478
4. ผลการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมโครงการดนตรี สัมพันธ์ ปี งบประมาณ 2555 มีกิจกรรมทั้งสิ ้น 5 ครั้ ง ดังนี ้
ครั้ งที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ แก่
1. โรงเรี ยนสิ งห์ บุรี

2. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

3. วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง

5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่

6. วงกาไร

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้ งที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์ สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ แก่
1. วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

2. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร

3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสี มา

ครั้ งที่ 3 วิทยาลัยนาฏศิลป สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ แก่
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2. วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

3. วิทยาลัยนาฏศิลป
5. วงเริ งศักดิ์ สมพงษ์

4. วง ส ลัดดาออ่ น

ครั้ งที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ แก่
1. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

2. วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. วิทยาลัยนาฏศิลป
5. โรงเรี ยนจันทรุ เบกษาอนุสรณ์
ครั้ งที่ 5 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมกิจกรรม
ได้ แก่
1. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

2. วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
5. บรรลุวัตถุประสงค์ คือ
2.1 นักเรี ยน นักศึกษา ได้ มีทักษะในการบรรเลงและได้ รับประสบการณ์ จริ งทางด้ านตนตรี มากและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2.2 นักเรี ยนได้ รับองค์ ความรู้ ที่หลากหลายและนามาพัฒนาและฝึ กฝนด้ านวิชาชี พของตนเอง
2.3 นักเรี ยนวิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ดเป็ นที่ยอมรั บและรู้ จักทั้งด้ านความสามารถและความประพฤติจาก
เพื่อนร่ วมสถาบันต่ าง ๆ
6. บรรลุเป้ าหมาย คือ
1. ด้ านปริ มาณ
ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักเรี ยน นักศึกษาที่เข้ าร่ วมกิจกรรม

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมจานวน

15 คน

15

-

-

-

3

18

24

2 มัธยมศึกษาปี ที่ 2

13 คน

13

3

1

1

7

25

38.5

3 มัธยมศึกษาปี ที่ 3

15 คน

15

3

-

-

15

33

44

4 มัธยมศึกษาปี ที่ 4

26 คน

26

14

7

-

21

68

52.3

5 มัธยมศึกษาปี ที่ 5

13 คน

13

6

1

1

13

34

52.3

6 มัธยมศึกษาปี ที่ 6

10 คน

10

8

2

1

10

31

62

7 ปริ ญญาตรี ปีที่ 4

8 คน

8

6

6

5

6

31

77.5

ระดับชั้น

คิดเป็ นร้ อยละ

วิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง

1 มัธยมศึกษาปี ที่ 1

ที่

จานวนนักเรี ยนทั้งหมด

วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

กิ จกรรม

รวม

100 คน

คิดเป็ นร้ อยละ

100

41

17

8

75

100

41

17

8

75

236

47.2

(จากตารางสรุ ปจานวนนักเรี ยน นักศึกษา ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม)ทั้งในและนอกสถานที่ จานวน 5 ครั้ ง
สรุ ปได้ ดังนี ้
1. จานวนนักเรี ยนแต่ ละระดับชั้นที่เข้ าร่ วมกิจกรรม เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้
1.1 นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปีที่ 4

ร้ อยละ 77.5

1.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6

ร้ อยละ 62

1.3 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5

ร้ อยละ 52.3

1.4 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ร้ อยละ 44

1.5 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

ร้ อยละ 38.5

1.6 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

ร้ อยละ 24

จะเห็นได้ ว่า นักศึกษาและนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมมาก
เกิน ร้ อยละ 50 เนื่องจาก เป็ นนักเรี ยนที่ศึกษาต่ อเนื่องมานาน มีประสบการณ์ และส่ วนร่ วมในการ
บรรเลง ส่ วนนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นนั้น ในปี การศึกษาต่ อไป จะส่ งเสริ มให้ เข้ าร่ วมชม
และร่ วมบรรเลง ให้ มากขึน้ กว่ าเดิม
2. จานวนนักเรี ยน นักศึกษา ที่เข้ าร่ วมในแต่ ละกิจกรรม เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้
2.1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

ร้ อยละ 100

2.2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร้ อยละ 75

2.3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง

ร้ อยละ 41

2.4 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสิ นธุ์

ร้ อยละ 17

2.5 วิทยาลัยนาฏศิลป

ร้ อยละ 8

จะเห็นได้ ว่า กิจกรรมการบรรเลงถวายมือ ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด นักเรี ยน นักศึกษา มี
ส่ วนร่ วมมากที่สุด และกิจกรรมที่วิทยาลัยนาฏศิลป นักเรี ยนเข้ าร่ วมน้ อยที่สุด เพราะมีเฉพาะผู้บรรเลง เนื่องจาก
งบประมาณมีน้อย ในปี การศึกษาต่ อไป คาดว่ าจะนานักเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรมให้ มากยิ่งขัน้
3. ภาพรวมของการเข้ าร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยนทั้งหมด ร้ อยละ 47.2
นักเรี ยน นักศึกษา มีส่วนร่ วมในกิจกรรมโดยภาพรวมทั้ง 5 กิจกรรม จะน้ อย
มาก ซึ่ งมีปัจจัยหลายอย่ าง เช่ น บางกิจกรรม จากัดจานวนคนและงบประมาณ ในปี การศึกษา
2556 จะจัดให้ นักเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมมากยิ่งขึน้

2. ด้ านคุณภาพ
นักเรี ยน นักศึกษา ได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีการพัฒนาด้ านวิชาชี พ ซึ่ งปี การศึกษา 2555 นี ้
วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด ได้ จัดทาวงเครื่ องสายปี่ ชวา ซึ่ งเสี ยงตอบรั บจากสถานศึกษาอื่นๆ มีความชื่ น
ชมและเป็ นที่สนใจอย่ างยิ่ง เพราะเป็ นวงที่มีคุณภาพวงหนึ่ง
7. ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
.............................-.................................................................... ......................................................
8. ข้ อเสนอแนะ / แนวทางแก้ ไขปั ญหา
...........................-.............................................................................................................................
9. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน( คาสั่ง/ภาพถ่ าย/อื่ นๆ)(หากมีหลายรายการให้ เพิ่มใบแทรก)
9.1 . สรุ ปแบบประเมินความพึงพอใจของการเข้ าร่ วมกิจกรรม
9.2 ภาพถ่ ายกิจกรรมบรรเลงถวายมือ
9.3 บันทึกขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ
9.4 . คาสั่งวิทยาลัยฯ
9.5 รายชื่ อนักดนตรี และนักเรี ยนที่เข้ าร่ วมกิจกรรม
9.6 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อการจัดกิจกรรม
9.7 หนังสื อขออนุญาตผู้ปกครอง
10. ผลแห่ งความสาเร็ จที่ภาคภูมิใจ
- วงเครื่ องสายไทยปี่ ชวาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด

นางนัยนา พรหมแสนวิเศษ . ผู้รายงานโครงการ/แผนงาน

ภาคผนวก

ผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนิ นงานการ โครงการดนตรี สัมพันธ์ ประจาปี การศึกษา 2555 ของภาควิชาดุริยางคศิลป์
วิ ทยาลัยนาฏศิ ลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิ ลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที ่ 16 พฤษภาคม
2555 ถึงวันที ่ 31 สิ งหาคม 2555 สามารถสรุปผลการดาเนิ นการตามโครงการดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นโครงการ
1. เพือ่ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านดนตรี คีตศิ ลป์ ให้กบั นักเรี ยนนักศึกษา
2. เพือ่ ให้เกิ ดองค์ ความรู้ที่หลากหลาย
3. เพือ่ แนะแนวการศึกษานอกสถานที ่
สรุปผลการดาเนิ นการ
1. ข้ อมูลทัว่ ไป เพศ ผู้ตอบแบบประเมินเป็ นผู้หญิงร้ อยละ 87 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นร้ อยละ 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้ อยละ 43

ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 21

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียด
รู ปแบบและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
อาหารและนา้ ดื่ม
ความพึงพอใจต่ อการบรรเลงของวงตนเอง
ความพึงพอใจต่ อการบรรเลงของวงอื่ นๆ
ความรู้ และความบันเทิงที่ได้ รับจากการจัด กิจกรรม
เห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ ทุกๆปี

ระดับความ
พึงพอใจ
4.4
4.1
4.2
4.09
4.2
4.47
4.38
4.63

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางสรุ ปได้ ว่า นักเรี ยนที่เข้ าร่ วมโครงการ มีความพึงพอใจต่ อการเข้ าร่ วมบรรเลงถวายมือ มี
ระดับความพึงพอใจ มากถึงมากที่สุด ผู้ประเมินมีความเห็นเรี ยงจากระดับมากไปหาน้ อยดังนี ้
1. เห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ ทุกๆปี
2. ความพึงพอใจต่ อการบรรเลงของวงอื่ นๆ
3. รู ปแบบและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
4. ความรู้ และความบันเทิงที่ได้ รับจากการจัด กิจกรรม
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

6. ความพึงพอใจต่ อการบรรเลงของวงตนเอง
7. สถานที่จัดกิจกรรม
8. อาหารและนา้ ดื่ม
๓. ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ/อื่น ๆ
- อยากไปบรรเลงถวายมืออย่ างนีท้ ุกปี เพราะได้ ประสบการณ์ อย่ างมาก
- ควรจัดกิจกรรมนีท้ ุกปี
- น่ าจะมีวงมาจากหลายสถาบัน
- เครื่ องเสี ยงน่ าจะจัดชุดใหญ่ กว่ านี ้ ไมค์ น้อย อากาศร้ อน สถานที่จัดเป็ นลานกว้ าง ทาให้ เสี ยงบรรเลง
ไม่ ดัง ฟั งไม่ ร้ ู เรื่ อง
- เป็ นงานแรกที่ ร้องเพลงหลายคนทาให้ ไม่ ค่อยตื่นเต้ นเท่ าไร และพอใจฝี มือตนเองมาก
- เป็ นกิจกรรมที่ ดีมาก ได้ ความรู้ และความบันเทิงหลากหลาย ได้ ประสบการณ์ เพิ่มมากขึน้
- ดีใจที่สุดที่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมขอให้ จัดทุกปี
- อยากให้ วิทยาลัยของเราบรรเลงหลายๆวง
- ดีใจมากได้ ร้องเพลงไทยถวายมือ ภูมิใจที่สุดเลย
- ได้ ไปวิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทอง ดีใจมากเลย ได้ เจอวิทยาลัยนาฏศิลปอื่นๆทางภาคกลาง
- อยากให้ จัดกิจกรรมพานักเรี ยนไปชมงานบรรเลงอย่ างนีอ้ ีกทุกๆปี
- เป็ นกิจกรรมที่ ดีมากเลย ได้ พบประสบการณ์ ต่างๆ ใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองมากขึน้

รวมภาพกิ จกรรม

