แบบสรุปรายงานการดาเนิ นงาน
โครงการพัฒนาส่งเสริ มสนับสนุนการบริ การทางวิ ชาการด้านศิ ลปวัฒนธรรมแก่สงั คม
กิ จกรรมหลัก พัฒนาการจัดทาหลักสูตรระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่ บริ การชุมชนในการจัดการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัยและตลอดชี พ
กิ จกรรมรอง

ส่งเสริ มและบริ การทางวิ ชาการ(สอนภาคฤดูร้อนหลักสูตรระยะสัน้ 30 ชัว่ โมง)
ประจำปี งบประมำณ 2556

สอดคล้ องกับ
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- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1.

2.

3
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1.

2.

3.

- กิจกรรมหลักที่

1.

2.

3.
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/
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4.

5.

4.
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1. ระยะเวลาในการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
1. ตามโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด ระหว่ างวันที่...23......เดือน..มีนาคม............พ.ศ. ..2556........
ถึงวันที่.. 1.....เดือน...เมษายน......พ.ศ. ...2556... จานวน......10.......วัน
2. สถานที่ดาเนินการ วิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด
3. งบประมาณที่ใช้ ดาเนินการ จากค่ าลงทะเบียน เป็ นเงินจานวน 97,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ที่

ค่ าวัสดุอุปกรณ์

1
2

22,525

3

ค่ าอาหาร
เครื่ องดื่ม

ค่ าตอบแทน

ค่ า
ยานพาหนะ

อื่นๆ

รวม
22,525
61,200

61,200
13,775

13,775

รวมเป็ นเงิ น

97,500

คงเหลือเงิ นจานวน

0

4. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนิ นงานการให้บริ การทางวิ ชาการ งานบริ การทางวิ ชาการ ฝ่ ายวิ ชาการ โครงการสอน
ภาคฤดูร้อน หลักสูตรระยะสัน้ ณ วิ ทยาลัยนาฏศิ ลปร้ อยเอ็ด มี บคุ คลสนใจเป็ นเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา มี ผลการดาเนิ นงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก สรุ ปผลการดาเนินโครงการ)

5. บรรลุวัตถุประสงค์ คือ
1. สื บทอดศิ ลปวัฒนธรรมสู่เยาวชนและบุคคลที ส่ นใจ
2. เปิ ดโอกาสทางการศึกษาด้านดนตรี และนาฏศิ ลป์ ให้แก่บคุ คลทัว่ ไป
6. บรรลุเป้ าหมาย คือ
1. ด้ านปริ มาณ ไม่ ถึงเป้ า ตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ คือ 150 คน
ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทีเ่ ข้ ำร่ วมกิจกรรมโครงกำร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายละเอียด
สาขาดนตรี ไทย(ซอ)
สาขาดนตรี ไทย(ระนาด)
สาขาดนตรี ไทย(จะเข้ )
สาขาดนตรี สากล(กีต้าร์ )
สาขาดนตรี ไทย(ไวโอลิน)
สาขาดนตรี ไทย(คีบอร์ ด)
สาขาดนตรี ไทย(เปี ยโน)
สาขาดนตรี พืน้ บ้ าน
สาขานาฏศิลป์ ไทย
สาขานาฏศิลป์ พืน้ บ้ าน

จานวนนักเรี ยน
5
2
3
18
5
6
1
8
8
8
รวม

74

จากตารางสรุ ปจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม สรุ ปได้ ดังนี ้
1. จานวนผู้สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรม เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี ้
1.1 สาขาดนตรี สากล(กีต้าร์ )

ร้ อยละ 24.32

1.2 สาขาดนตรี พืน้ บ้ าน

ร้ อยละ 10.81

1.3 สาขานาฏศิลป์ ไทย

ร้ อยละ 10.81

1.4 สาขานาฏศิลป์ พืน้ บ้ าน

ร้ อยละ 10.81

1.5 สาขาดนตรี ไทย(คีบอร์ ด)

ร้ อยละ 8.10

1.6 สาขาดนตรี ไทย(ซอ)

ร้ อยละ 24

1.7 สาขาดนตรี ไทย(ไวโอลิน)

ร้ อยละ 6.76

1.8 สาขาดนตรี ไทย(จะเข้ )

ร้ อยละ 4.05

1.9 สาขาดนตรี ไทย(ระนาด)

ร้ อยละ 2.70

1.10 สาขาดนตรี สากล(เปี ยโน)

ร้ อยละ 1.35

คิดเป็ นร้ อยละ
6.76
2.70
4.05
24.32
6.76
8.10
1.35
10.81
10.81
10.81
100

จะเห็นได้ ว่า ในปี นีม้ ีคนให้ ความสนใจ ในดนตรี สากล(กีต้าร์ )มาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 24.32 และมีคน
ให้ ความสนใจน้ อยที่สุด คื อดนตรี สากล(เปี ยโน) คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.35
2. ด้ านคุณภาพ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ บางคนมาเรี ยนเป็ นหลักสูตรต่ อเนื่องทุกปี เพราะมีความสนใจในหลักสูตรที่จัด ทาให้
มีความสามารถ และเป็ นตัวอย่ างที่ดีให้ กับผู้เรี ยนคนอื่นๆ ซึ่ งมี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ในแต่ ละ
ปี ผู้เรี ยนทุกคนเรี ยนรู้ ได้ ตามหลักสูตร เห็นได้ จากการแสดงผลงานในวันที่ 2 เมษายน 2556
7. ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
- ไม่ สามารถเปิ ดสอนได้ ตามความต้ องการของผู้เรี ยนในบางสาขา เนื่องจากเครื่ องดนตรี ไม่ เพียงพอ เช่ น
เปี ยโน คีย์บอร์ ด
- ห้ องเรี ยนปฏิ บัติไม่ เพียงพอ
- ระยะเวลาในการเปิ ดสอนไม่ เหมาะสมเนื่องจากเป็ นช่ วงที่ผ้ ปู กครองหาที่ เรี ยนพิเศษในรายวิชาอื่ นเพิ่ม
8. ข้ อเสนอแนะ / แนวทางแก้ ไขปั ญหา
- ในการรั บนักเรี ยนควรรั บตามเครื่ องมือเพื่อให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
- อาจปรั บเปลี่ยนเวลาเป็ นช่ วงปิ ดเทอมเดือนตุลาคม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกเรี ยนได้ อย่ างไม่ มี
กังวล
- ควรมีการเปิ ดอบรมนอกสถานที่ ในช่ วงปิ ดเทอมหรื อวันหยุดราชการ โดยสถานศึกษาที่มีความสนใจ
จัดทาโครงการพร้ อมตั้งงบประมาณ แล้ วทาหนังสื อเชิ ญมาที่งานบริ การทางวิชาการ
9. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องในการดาเนินงาน
- โครงการสอนภาคฤดูร้อนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
-

คาสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปร้ อยเอ็ด เรื่ องแต่ งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเปิ ดสอนภาคฤดูร้อน

- ภาพกิจกรรม
10. ผลแห่ งความสาเร็ จที่ภาคภูมิใจ
- แสดงผลงานการบรรเลงดนตรี ไทย ดนตรี สากล ดนตรี พืน้ บ้ าน การแสดงนาฏศิลป์ ไทยและนาฏศิลป
พืน้ บ้ านเนื่องในงานวันอนุรักษ์ มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน 2556
- รั บมอบวุฒิบัตร

นางนัยนา พรหมแสนวิเศษ ผู้รายงานโครงการ/แผนงาน

ภำคผนวก

ผลกำรดำเนินโครงกำร
ผลการดาเนิ นงานการให้บริ การทางวิ ชาการ งานบริ การทางวิ ชาการ ฝ่ ายวิ ชาการ โครงการสอนภาคฤดู
ร้ อนหลักสูตรระยะสั้น ประจาปี 2556 ณ วิ ทยาลัยนาฏศิ ลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิ ลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม ระหว่างวันที ่ 23 มี นาคม – 1 เมษายน 2556 สามารถสรุปผลการดาเนิ นการตามโครงการ
ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ของการดาเนิ นโครงการ
1. เพือ่ สื บทอดศิ ลปวัฒนธรรมสู่เยาวชนและบุคคลที ส่ นใจ
2. เพือ่ เปิ ดโอกาสทางการศึกษาด้านดนตรี และนาฏศิ ลป์ ให้แก่บคุ คลทัว่ ไป
สรุปผลการดาเนิ นการ
1. สถำนภำพ เพศ ผู้ตอบแบบประเมินเป็ นหญิงจานวน40 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.45 และเพศชายจานวน
32 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.55
2. ระดับกำรศึกษำ ระดับชั้นอนุบาล ร้ อยละ27.78 ระดับมัธยมศึกษา ร้ อยละ 41.67
บุคคลทั่วไป ร้ อยละ11.11
3. สำขำทีเ่ รี ยน ดนตรี ไทยจานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ27.77 ดนตรี สากล จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 41.66

ดนตรี พืน้ บ้ าน จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.11 นาฏศิลป์ ไทย จานวน 8 คน คิด

เป็ นร้ อยละ 11.11 และนาฏศิลป์ พืน้ บ้ าน จานวน 8 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 11.11
4. ควำมคิดเห็นต่ อกำรเรียนกำรสอน
ที่

รายละเอียด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนมี มากน้อยเพียงใด
ระยะเวลาในการเรี ยนมี ความเหมาะสมเพียงใด
สถานทีใ่ นการเรี ยนมี ความเหมาะสมเพียงใด
อาหาร-น้าดืม่ มี ความเหมาะสมเพียงใด
สือ่ อุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการเรี ยนมี ความเหมาะสมเพียงใด
การจัดเนื ้อหาทีเ่ รี ยนมี ความเหมาะสมเพียงใด
จานวนวิ ทยากรต่อผูเ้ รี ยนมี ความเหมาะสมเพียงใด
วิ ทยากรผูส้ อนที ่ให้ความรู้มีความเหมาะสมเพียงใด
ท่านอยากให้มีการเรี ยนการสอนเช่นนี ้อีกมากน้อยเพียงใด
โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนมากน้อยเพียงใด

จานวน
นักเรี ยน
4.96
4.92
4.65
4.44
4.5
4.72
4.23
4.80
5
4.72

คิดเป็ นร้ อยละ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางสรุ ปได้ ว่า ผู้ที่เข้ าร่ วมอบรม มีความพึงพอใจต่ อการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อนหลักสูตรระยะ
สั้น มีระดับความพึงพอใจ มากถึงมากที่สุด ผู้ประเมินมีความเห็นเรี ยงจากระดับมากไปหาน้ อยดังนี ้
1. ท่ านอยากให้ มีการเรี ยนการสอนเช่ นนีอ้ ีกมากน้ อยเพียงใด
2. การเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยนมีมากน้ อยเพียงใด
3. ระยะเวลาในการเรี ยนมีความเหมาะสมเพียงใด
4. วิทยากรผู้สอนที่ให้ ความรู้ มีความเหมาะสมเพียงใด
5. การจัดเนือ้ หาที่เรี ยนมีความเหมาะสมเพียงใด
6. โดยภาพรวมท่ านพึงพอใจต่ อการเรี ยนการสอนมากน้ อยเพียงใด
7. สถานที่ในการเรี ยนมีความเหมาะสมเพียงใด
8. สื่ ออุปกรณ์ ที่ใช้ ในการเรี ยนมีความเหมาะสมเพียงใด
9. อาหาร-นา้ ดื่ม มีความเหมาะสมเพียงใด
10. จานวนวิทยากรต่ อผู้เรี ยนมีความเหมาะสมเพียงใด
5. ทราบข้ อมูลข่ าวสารด้ านการเรี ยนจาก รถแห่ ร้ อยละ 41.67 จากใบปลิว ร้ อยละ 58.33
6. ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ/อื่น ๆ
- ควรเพิ่มเวลาอีก หากเป็ นไปได้ 10-15 วัน
- เป็ นกิจกรรมที่ ดี ควรจัดตลอดไป และเพิ่มการประชาสัมพันธ์
- เป็ นการปลูกฝั งให้ เยาวชนเกิดความตระหนัก รั กและเห็นคุณค่ าของศิลปวัฒนธรรม
- อยากให้ มีการสอนตลอดปิ ดเทอม
- อยากให้ ทีการจัดเตรี ยมความพร้ อมมากกว่ านี ้

สรุปภำพกิจกรรม

