
แบบสรุปรายงานการด าเนินงาน   

โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมแก่สังคม 

กิจกรรมหลัก   พัฒนาการจัดท าหลักสูตรระยะส้ันและระยะยาวเพ่ือบริการชุมชนในการจัดการเรียนรู้ 

                      ตามอัธยาศัยและตลอดชีพ 

กิจกรรมรอง     ส่งเสริมและบริการทางวิชาการ(สอนภาคฤดูร้อนหลักสูตรระยะส้ัน 30 ช่ัวโมง) 

ประจ ำปีงบประมำณ    2556         สอดคล้องกบั 

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

- 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...23......เดือน..มีนาคม............พ.ศ. ..2556........                      

ถึงวนัท่ี.. 1.....เดือน...เมษายน......พ.ศ. ...2556...  จ านวน......10.......วนั 
 

2. สถานท่ีด าเนินการ  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

3.   งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  จากค่าลงทะเบียน เป็นเงินจ านวน  97,500    บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ท่ี ค่าวสัดอุุปกรณ์ ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทน ค่า
ยานพาหนะ 

อ่ืนๆ รวม 

1 22,525      22,525  

2    61,200     61,200 

3     13,775   13,775 

 รวมเป็นเงิน 97,500 

คงเหลือเงินจ านวน       0     

        

4.   ผลการด าเนินงาน 

          ผลการด าเนินงานการใหบ้ริการทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ  โครงการสอน
ภาคฤดูร้อน หลกัสูตรระยะสัน้  ณ วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด  มีบคุคลสนใจเป็นเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะ
กลุ่มนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา มีผลการด าเนินงาน (ตามรายละเอียดภาคผนวก สรุปผลการด าเนินโครงการ)  

  

/ 

/ 

/ 

/ 



5.    บรรลุวัตถปุระสงค์  คือ 

1. สืบทอดศิลปวฒันธรรมสู่เยาวชนและบคุคลทีส่นใจ 

 2.  เปิดโอกาสทางการศึกษาดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ใหแ้ก่บคุคลทัว่ไป  

6.   บรรลุเป้าหมาย  คือ 

1.  ด้านปริมาณ   ไม่ถึงเป้า ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 150   คน  

 ตำรำงที ่1    แสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมโครงกำร 

 

 

 จากตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปได้ดังนี ้

1. จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้

1.1 สาขาดนตรีสากล(กีต้าร์)  ร้อยละ 24.32 

1.2 สาขาดนตรีพืน้บ้าน    ร้อยละ 10.81 

1.3 สาขานาฏศิลป์ไทย      ร้อยละ 10.81 

1.4 สาขานาฏศิลป์พืน้บ้าน      ร้อยละ 10.81 

1.5 สาขาดนตรีไทย(คีบอร์ด)        ร้อยละ 8.10 

1.6 สาขาดนตรีไทย(ซอ)         ร้อยละ 24 

1.7 สาขาดนตรีไทย(ไวโอลิน) ร้อยละ  6.76       

1.8 สาขาดนตรีไทย(จะเข้)  ร้อยละ  4.05 

1.9 สาขาดนตรีไทย(ระนาด)  ร้อยละ  2.70 

1.10  สาขาดนตรีสากล(เปียโน)   ร้อยละ   1.35    

ท่ี รายละเอียด จ านวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 
1 สาขาดนตรีไทย(ซอ)        5    6.76 
2 สาขาดนตรีไทย(ระนาด) 2   2.70 
3 สาขาดนตรีไทย(จะเข้) 3  4.05  
4 สาขาดนตรีสากล(กีต้าร์) 18    24.32 
5 สาขาดนตรีไทย(ไวโอลิน)        5   6.76  
6 สาขาดนตรีไทย(คีบอร์ด)        6    8.10 
7 สาขาดนตรีไทย(เปียโน)        1    1.35 
8 สาขาดนตรีพืน้บ้าน   8   10.81 
9 สาขานาฏศิลป์ไทย     8   10.81 
10 สาขานาฏศิลป์พืน้บ้าน     8   10.81 

รวม        74 100     



      จะเห็นได้ว่า ในปีนีมี้คนให้ความสนใจ ในดนตรีสากล(กีต้าร์)มาก คิดเป็นร้อยละ 24.32 และมีคน

ให้ความสนใจน้อยท่ีสุด คือดนตรีสากล(เปียโน) คิดเป็นร้อยละ 1.35   

  2.  ด้านคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ บางคนมาเรียนเป็นหลักสูตรต่อเน่ืองทุกปี  เพราะมีความสนใจในหลักสูตรท่ีจัด ท าให้

มีความสามารถ และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียนคนอ่ืนๆ  ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์ในแต่ละ

ปี     ผู้ เรียนทุกคนเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร เห็นได้จากการแสดงผลงานในวนัท่ี  2  เมษายน  2556    

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   

 - ไม่สามารถเปิดสอนได้ตามความต้องการของผู้ เรียนในบางสาขา เน่ืองจากเคร่ืองดนตรีไม่เพียงพอ เช่น

เปียโน  คีย์บอร์ด 

-  ห้องเรียนปฏิบัติไม่เพียงพอ  

-  ระยะเวลาในการเปิดสอนไม่เหมาะสมเน่ืองจากเป็นช่วงท่ีผู้ปกครองหาท่ีเรียนพิเศษในรายวิชาอ่ืนเพ่ิม     

8.  ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา   

 -  ในการรับนักเรียนควรรับตามเคร่ืองมือเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

 -  อาจปรับเปล่ียนเวลาเป็นช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนได้อย่างไม่มี

กังวล 

 -  ควรมีการเปิดอบรมนอกสถานท่ี ในช่วงปิดเทอมหรือวันหยดุราชการ โดยสถานศึกษาท่ีมีความสนใจ

จัดท าโครงการพร้อมตั้งงบประมาณ แล้วท าหนังสือเชิญมาท่ีงานบริการทางวิชาการ 

9.  เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงาน  

- โครงการสอนภาคฤดูร้อนหลักสูตรระยะส้ัน 30  ช่ัวโมง  

-  ค าส่ังวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็ เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเปิดสอนภาคฤดูร้อน 

- ภาพกิจกรรม 

10.  ผลแห่งความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจ  

- แสดงผลงานการบรรเลงดนตรีไทย  ดนตรีสากล ดนตรีพืน้บ้าน การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป

พืน้บ้านเน่ืองในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวนัท่ี 2 เมษายน  2556    

- รับมอบวุฒิบัตร 

 

 

นางนัยนา    พรหมแสนวิเศษ    ผู้รายงานโครงการ/แผนงาน 



                     

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 



ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

ผลการด าเนินงานการให้บริการทางวิชาการ งานบริการทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ  โครงการสอนภาคฤดู

ร้อนหลักสูตรระยะส้ัน  ประจ าปี  2556  ณ วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวง

วฒันธรรม   ระหว่างวนัที่  23  มีนาคม  – 1  เมษายน  2556   สามารถสรุปผลการด าเนินการตามโครงการ

ดงัต่อไปนี ้  

วตัถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ  
1. เพือ่สืบทอดศิลปวฒันธรรมสู่เยาวชนและบคุคลทีส่นใจ 

 2.  เพือ่เปิดโอกาสทางการศึกษาดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ใหแ้ก่บคุคลทัว่ไป  

สรุปผลการด าเนินการ 

1. สถำนภำพ   เพศ  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นหญิงจ านวน40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45  และเพศชายจ านวน 

32  คน คิดเป็นร้อยละ 55.55        

2. ระดับกำรศึกษำ   ระดับช้ันอนุบาล ร้อยละ27.78      ระดับมธัยมศึกษา ร้อยละ 41.67                                        

บุคคลท่ัวไป ร้อยละ11.11 

3. สำขำทีเ่รียน   ดนตรีไทยจ านวน  20  คน คิดเป็นร้อยละ27.77      ดนตรีสากล จ านวน  30  คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.66        ดนตรีพืน้บ้าน จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 11.11    นาฏศิลป์ไทย จ านวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 11.11    และนาฏศิลป์พืน้บ้าน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

4. ควำมคิดเห็นต่อกำรเรียนกำรสอน 

ท่ี รายละเอียด จ านวน
นักเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 

1 การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนมีมากน้อยเพียงใด 4.96 มากท่ีสุด 
2 ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 4.92 มากท่ีสุด 
3 สถานทีใ่นการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 4.65 มากท่ีสุด 
4 อาหาร-น ้าดืม่  มีความเหมาะสมเพียงใด 4.44 มาก  
5 สือ่อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 4.5 มากท่ีสุด 
6 การจดัเนื้อหาทีเ่รียนมีความเหมาะสมเพียงใด 4.72 มากท่ีสุด 
7 จ านวนวิทยากรต่อผูเ้รียนมีความเหมาะสมเพียงใด 4.23 มาก  
8 วิทยากรผูส้อนที่ใหค้วามรู้มีความเหมาะสมเพียงใด 4.80 มากท่ีสุด 
9 ท่านอยากใหมี้การเรียนการสอนเช่นนี้อีกมากนอ้ยเพียงใด 5 มากท่ีสุด 

10 โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด 4.72 มากท่ีสุด 



จากตารางสรุปได้ว่า ผู้ ท่ีเข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนหลักสูตรระยะ

ส้ัน   มีระดับความพึงพอใจ มากถึงมากท่ีสุด  ผู้ประเมินมีความเห็นเรียงจากระดับมากไปหาน้อยดังนี้ 

1. ท่านอยากให้มีการเรียนการสอนเช่นนีอี้กมากน้อยเพียงใด  

2. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนมีมากน้อยเพียงใด  

3.  ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 

4.  วิทยากรผู้สอนท่ีให้ความรู้มีความเหมาะสมเพียงใด 

5.  การจัดเนือ้หาท่ีเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 

6.  โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด 

7. สถานท่ีในการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 

8. ส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 

9. อาหาร-น า้ด่ืม  มีความเหมาะสมเพียงใด 

10. จ านวนวิทยากรต่อผู้เรียนมีความเหมาะสมเพียงใด 

5.  ทราบข้อมลูข่าวสารด้านการเรียนจาก  รถแห่ ร้อยละ 41.67    จากใบปลิว  ร้อยละ  58.33 

6. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/อ่ืน ๆ 

-  ควรเพ่ิมเวลาอีก หากเป็นไปได้  10-15  วนั 

- เป็นกิจกรรมท่ีดี ควรจัดตลอดไป และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 

- เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความตระหนัก  รักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

-  อยากให้มีการสอนตลอดปิดเทอม 

-  อยากให้ทีการจัดเตรียมความพร้อมมากกว่านี้ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



สรุปภำพกจิกรรม 

         

        

 

    

 



       

 


