
 
แบบสรุปรายงานการด าเนินงาน กจิกรรมโครงการ 

โครงการพฒันาพฒันาผู้เรียนให้มีศักยภาพคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
กจิกรรมหลัก    พฒันาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กจิกรรมรอง     พฒันาการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
ประจ าปีงบประมาณ    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/กจิกรรม  

1.1  ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด ระหว่างวนัท่ี....2....เดือน..ตุลาคม...........พ.ศ. .. 2555   .....                      

ถึงวนัท่ี......2.....เดือน...ตุลาคม......พ.ศ. ...2555    ..จ านวน.........1........วนั 

1.2  เปล่ียนแปลงระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เป็น ระหว่างวนัท่ี......-......เดือน

...........-............พ.ศ. ........-........ถึงวนัท่ี.......-......เดือน........-...........พ.ศ. ....-....จ านวน.........-............วนั 

เน่ืองจาก................................................................................................................................... 

2. สถานทีด่ าเนินการ  

2.1  บริเวณช้ันล่างอาคารเทพนิมิต    เวลาการจัดกิจกรรม  09.00-16.00  น.    

2.2  เปล่ียนแปลงสถานท่ีเป็น  ณ .....................-......................................................................................     

เน่ืองจาก.....................-........................................................................................................................... 

3. งบประมาณทีใ่ช้ด าเนินการ  

3.1    ได้รับอนุมติัจากหมวด.    โครงการพัฒนาเรียนฟรี 15  ปีเป็นเงิน   4,000   บาท    ใช้ในคร้ังนี ้ จ านวน  

2,000    บาท         คงเหลือจากโครงการ/แผนงานเป็นเงิน.....2,000... บาท 

4. ผลการด าเนินงาน 

          การจัดกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์  ภาคเรียนท่ี 1            

ปีการศึกษา 2555   เป็นการจัดกิจกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนกลุ่มสาระเคร่ืองสายไทย  และ          

กลุ่มสาระคีตศิลป์ไทย  ท้ังวิชาเอกและวิชาโท  ซ่ึงมีผลการด าเนินงาน (รายละเอียดตามภาคผนวก ) 

/ 

/ 

/ 

/ 



5. บรรลุวัตถุประสงค์  คือ 

5.1 เพ่ือเป็นการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระดุริยางค์ไทย 
5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 
5.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงในด้านการบรรเลง 
5.4 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ท่ีวิทยาลัยก าหนด 
5.5 เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมด้านดนตรีไทย 

   
   6.   บรรลุเป้าหมาย  คือ 

6.1  ด้านปริมาณ 

-  นักเรียนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 6.2  ด้านคุณภาพ 

-  นักเรียนร้อยละ 85   มีทักษะการบรรเลง และมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในเกณฑ์ดี        

 7.  ปัญหาและอุปสรรคในการ  

-   สถานท่ีจัด มีขนาดแคบ และร้อน  

- เวลาท่ีจัดการบรรเลงแต่ละวงมีน้อย 

 8. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา       

- ควรเปล่ียนสถานท่ีจัด 

  9.  เอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วข้องในการด าเนินงาน 

9.1 โครงการ 

9.2  บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมติัด าเนินการตามโครงการ 

9.3  ค ากล่าวรายงาน 

9.4  ค ากล่าวเปิดงาน 

9.5  ก าหนดการ 

9.8  ภาพกิจกรรม 

  10. ผลแห่งความส าเร็จทีภ่าคภูมิใจ  

- การจัดแสดงผลงานในคร้ังนี ้นักเรียนให้ความร่วมมือ และตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างดีย่ิง  ซ่ึงส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี และผ่านเกณฑ์ พร้อมท้ังผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทุกคน 

 

นางนัยนา    พรหมแสนวิเศษ  .    ผู้รายงานโครงการ/แผนงาน 



 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(กิจกรรม พัฒนาการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์)  ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555   ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม   วันท่ี  2   ตุลาคม  2555    
สรุปผลการด าเนินการตามโครงการดังต่อไปนี ้  
วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ  

1. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมีใจรักในการเรียนวิชาชีพดุริยางค์ไทย 
2. เพ่ือเป็นการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระดุริยางค์ไทย 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์  การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงในด้านการบรรเลง 
5. เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ท่ีวิทยาลัยก าหนด 
6. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมด้านดนตรีไทย 

สรุปผลการด าเนินการ 

1. สถานภาพ  เพศ  ผู้ตอบแบบประเมินเป็นหญิง ร้อยละ 44.45  และเพศชาย  ร้อยละ 55.55        

2. สรุปการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดกจิกรรม  

ท่ี รายละเอียด ระดับความพึง
พอใจ 

ความหมาย 

1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบและขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 4.44 มาก  
2 ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.33 มาก 
3 ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.22 มาก 
4  ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.1,2 4.25 มาก  
 5 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.3 4.55 มากท่ีสุด 
6 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.4 4.25 มาก 
7 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.5 4.62 มากท่ีสุด 
8 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.6 4.74 มากท่ีสุด 
9 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทเคร่ืองสาย  ม.4 4.48 มาก 
10 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทเคร่ืองสาย  ม.5 4.14 มาก 
11 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทเคร่ืองสาย  ม.6 4.11 มาก 
12 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทขิม  ม.4 4.28 มาก 
13 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทขิม  ม.6 4.44 มาก 
 14 ความพึงพอใจต่อการบรรเลงของวงตนเอง 4.62 มากท่ีสุด 
 15 ความรู้และความบันเทิงท่ีได้รับจากการจัด กิจกรรม 4.74  มากท่ีสุด 
 16 เห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ทุกๆปี 4.62  มากท่ีสุด 



จากตารางสรุปได้ว่า ผู้ ท่ีเข้ากิจกรรม พัฒนาการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาควิชาดุริยางคศิลป์มี

ระดับความพึงพอใจ มากถึงมากท่ีสุด  ผู้ประเมินมีความเห็นเรียงจากระดับมากไปหาน้อยดังนี้ 

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

1. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.6  

2. ความรู้และความบันเทิงท่ีได้รับจากการจัด กิจกรรม   

3. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.5   

4. เห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ทุกๆปี    

5.  ความพึงพอใจต่อการบรรเลงของวงตนเอง 

6.  ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.3 

ความพึงพอใจในระดับมาก 

1. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทเคร่ืองสาย  ม.4 

2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบและขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

3. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทขิม  ม.6 

4. ความพึงพอใจต่อสถานท่ีจัดกิจกรรม 

5. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทขิม  ม.4 

6. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.1,2 

7. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาเอก ระดับช้ัน ม.4 

8. ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

9. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทเคร่ืองสาย  ม.5 

10. ความพึงพอใจต่อการบรรเลงวงเคร่ืองสายไทย วิชาโทเคร่ืองสาย  ม.6 

 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/อ่ืน ๆ 
- หนูท าไม่ได้แต่หนูกท็ าให้ได้ค่ะครู 
- ได้ฟังเพลงแล้วมีความสุข ได้อยู่กับเคร่ืองสายไทยทุกคน ได้ความรู้หลายอย่างมากมาย 
- รู้สึกประทับใจในวงดนตรีของตนเองท่ีได้แสดงความสามารถท่ีไม่ค่อยเก่งออกมา  แต่รู้สึกว่าตนเองท า                
ได้ดีท่ีสุด และขอบคุณพ่ีๆ ม.6  ท่ีจัดกิจกรรมและสถานท่ีให้ และขอบคุณคุณครูท่ีให้ค าปรึกษา ขอให้              
จัดกิจกรรมอย่างนีอี้กค่ะ 

- สนุกสนานการบรรเลงของแต่ละอารมณ์ แต่ละวงมีจุดเด่นท่ีต่างกันออกไปท าให้หน้าสนใจ การจัดเวที           
สวยงามมาก ถึงแม้เป็นงานเลก็ๆท่ีจัดขึน้ แต่เป็นงานท่ีเตม็ไปด้วยความอบอุ่นของนักเรียนและคุณครูทุก
คนถึงแม้ว่า การบรรเลงในคร้ังนี ้ดิฉัน อาจจะเล่นได้ไม่ดีเท่าท่ีควร  

- ท าให้เห็นถึงความสามคัคีปรองดองกัน และท าให้ได้แสดงศักยภาพของแต่ละคนด้วย และท าให้ข้าพเจ้า                 
ได้สนิทกับรุ่นพ่ีหลายคน 



- ความพอใจในการบรรเลงของตนเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องซ้อมและไล่มือให้มากกว่านี ้ ความพยายาม
มาก  แต่ก าลังน้อย ท าให้ท้อจนถอย  แต่พอได้คุยกับครูคนหน่ึง ซ่ึงครูได้ให้ค าปรึกษา ท าให้หนูมีแรงสู้
ขึน้มา  ถึงผลงาน  จะออกมาไม่ค่อยดี แต่หนูกพ็อใจ ท่ีสามารถท าวันนีไ้ด้  

- มีความพึงพอใจท่ีตนได้แสดงฝีมือและได้รับรู้ถึงความสามคัคี 
- ดีและกส็นุกมากค่ะ  
- อยากให้ท าเป็นประจ าเพราะเป็นการสอบไปในตัว และจากท่ีเรียนมาท้ังปีได้อะไรบ้าง และเป็นการ          
แสดงฝีมือการบรรเลง 

- รู้สึกดี และชอบมาก 
- มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีได้เล่นเคร่ืองคู่ 
- อยากให้จัดเหมือนปีนีอี้ก เป็นการสอบไปด้วย แต่รู้สึกแย่ค่ะ เพราะ วงตัวเองเล่นไม่ค่อยดี แต่วงพ่ี ม.6        
สนุกมาก 

- รู้สึกว่าส่ิงท่ีตนเองเรียนไปแล้วประสบผมส าเร็จ 
- รู้สึกต่ืนเต้นท าอะไรไม่ค่อยถูกการบรรเลงอาจจะผิดบ้าง แต่กจ็บลงเป็นอย่างดี การจัดแสดงผลสัมฤทธ์ิ                   
ในคร้ังนี ้ได้ประสบการณ์หลายอย่าง ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

- รู้สึกว่าต้นเองเล่นดีและบรรเลงได้ดี พ่ีช้ันกลางกเ็ล่นเก่ง   
- มีงานแบบนีบ่้อยๆจะดีมากเลยค่ะ เพราะท าให้รุ่นพ่ีมีประสบการณ์ทางด้านวิชาการความรับผิดชอบ 
อาจจะ ออกมาไม่หน้าพอใจ แต่กท็ าให้ดีท่ีสุด 

- ดูแล้วบรรเลงดีมากได้ประโยชน์ ช้ัน ต้น บรรเลงดี 
- รู้สึกว่าผมเล่นดีกว่าท่ีตั้งใจไว้ และ รู้สึกดีท่ีได้บรรเลงบนเวที และ ผมกต่ื็นเต้นมาก เพราะว่ามีแต่วิชาเอก          
และวิชาโทรเคร่ืองสายท้ังนั้น ถ้าเล่นผิดกอ็ายครับ แต่กอ็ยากให้จัดงานแบบนีอี้ก 

- มีความรู้สึกดีมากท่ีได้ดูพ่ีๆน้องๆบรรเลง 
- เห็นฝีมือของทุกคน ได้รู้จักการจัดงาน มีความสามคัคีมากๆ  

- เป็นงานท่ีดีมาก เพราะท าให้เกิดความรักความสามคัคีกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องและเป็นการรวมกับ
ท างาน 
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