
 
 

แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

๑. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีความสอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป้าประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการน าทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิราวัลย์  เหรา 

 

๓. วัตถุประสงค์โครงการ 

๑.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองให้แก่สมาชิก
ในชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และผู้ที่มีความสนใจ 

๒. เพ่ือให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของดนตรีพ้ืนเมือง 
และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมือง 

๓. เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองต่อสาธารณชน 
 

๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 

๑. นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมือง 
และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมือง 

๒. สมาชิกในชมรมมีทักษะด้านดนตรีไทย และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองเพ่ิมมากข้ึน  
๓. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในตนเอง อันจะส่งผลให้เป็น

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

๕. เป้าหมาย 

   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 
  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๘...คน   

  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๓๐...ครั้ง  
 กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนศิลปะการฟ้อนร าไทยและพื้นเมือง 



๒ 
 
  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๘...คน   

  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๓๐...ครั้ง 
 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๑...ครั้ง 
      กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ดนตรี 
  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๑...ครั้ง 
 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ 
  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๑...ครั้ง   

  - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๘...ชุด 
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมือง
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญดนตรีพ้ืนเมือง  และ
ศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

- ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพื้นเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองของวิทยาลัยฯ 
พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

- จ านวนครั้งของการแสดงดนตรีพื้นเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองต่อสาธารณชนอย่างน้อย    
๓ ครั้ง/ปีการศึกษา 

 

๖. การด าเนินงาน 

 ระยะเวลาด าเนินงาน  

      กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง 
  ครั้งที่ ๑ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๑ จ านวน ๓๐ วัน วันละ ๒ ชม. เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  
  ครั้งที่ ๒ เดือน พ.ค. - ก.ค. ๖๑ จ านวน ๑๕ วัน วันละ ๒ ชม. เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
      กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนศิลปะการฟ้อนร าไทยและพื้นเมือง 
  ครั้งที่ ๑ เดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๑ จ านวน ๒๐ วัน วันละ ๑ ชม. เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  
  ครั้งที่ ๒ เดือน พ.ค. - ก.ค. ๖๑ จ านวน ๑๐ วัน วันละ ๑ ชม. เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
      กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี: ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
      กิจกรรมที ่๔ กิจกรรมการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ดนตรี: ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์: ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 

สถานที่ด าเนินโครงการ 



๓ 
 
      กิจกรรมที่ ๑ : ห้องดนตรีไทย อาคารสันทนาการ (อาคารกีฬา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

      กิจกรรมที่ ๒ : ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น 

      กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมือง และศิลปะการแสดงไทยพื้นเมือง : ห้องประชุมชั้น ๓       

      อาคารอ านวยการ และลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

 วิธีการด าเนินการ 

      ขั้นเตรียมการ 
๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. ประสานงานวิทยากร 
๔. ประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ 

      ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินการกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ดังนี้ 
 ๑.๑ ฝึกซ้อมดนตรีไทยและพ้ืนเมือง ศิลปะการแสดงไทยและพ้ืนเมือง ตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่ก าหนด  
 ๑.๒ ร่วมแสดงดนตรีพื้นเมือง ศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมือง ในงานวันส าคัญต่างๆ ทั้ง

ภายในและนอกวิทยาลัย ตามปฏิทินแผนงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๑.๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
 ๑.๔ จัดซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ดนตรี 
 ๑.๔ จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ 

      ขั้นประเมินผล 
๑. ประเมินผลการประเมินตามโครงการฯ 
๒. ท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 

 ๗.๑ รายรับ 

       งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา 

 ๗.๒ รายจ่าย 

       กิจกรรมที่ ๑ จัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง  

  ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร    เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท 

       กิจกรรมที่ ๒ จัดจ้างอาจารย์พิเศษสอนศิลปะการฟ้อนร าไทยและพื้นเมือง 

  ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร    เป็นเงิน   ๖,๐๐๐.- บาท 

      กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 



๔ 
 
  ๑. ค่าครุภัณฑ์ดนตรี   เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท 
           กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ดนตรี 
  ๑. ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีไทยและพ้ืนเมือง เป็นเงิน      ๐.- บาท 

          กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ 

  ๑. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์   เป็นเงิน ๒๗,๙๘๐.- บาท 

    รวมเป็นเงินทั้งหมด  ๔๙,๔๘๐.- บาท 

 

๘. ปัญหาอุปสรรค 

-  ปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองและศิลปะการฟ้อนร าไทยและฟ้ืนเมืองเป็นช่วง

นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ๓ และอาจารย์ในงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ท าให้

เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียน และนักศึกษามีกิจกรรมงานในการเรียนการสอนค่อนข้างมาก ท าให้ไม่ได้เรียน

ดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการฟ้อนร าไทยและฟ้ืนเมืองในช่วงเวลาไตรมาสที่ ๒ 

 

๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 - ก าหนดช่วงเวลาการเรียนดนตรีพ้ืนเมืองเป็นช่วงภาคการศึกษา ที่ ๑ และหลังจากนั้นให้นักศึกษา

ฝึกซ้อมกันเองโดยใช้ระบบพ่ีสอนน้อง และให้ส่วนของศิลปะการฟ้อนร าไทยและฟ้ืนเมืองให้ฝึกซ้อมกันเองโดย

ใช้ระบบพี่สอนน้อง 

 

๑๐.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

๑. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเกิดความรัก เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทย  

๒. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยได้ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง 
๓. นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยได้ผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

๑๑.งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ 

 ๑. จัดท าโครงการนี้ต่อไปเพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีพื้นบ้าน และมีผู้สืบทอด

การเล่นดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 ๒. เข้ารว่มการแสดงดนตรีพื้นเมืองในโอกาส วาระส าคัญต่างๆ เพ่ือฝึกฝนฝีมือด้านการแสดงดนตรีพื้นเมือง 

๑๒.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 



๕ 
 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 

 ๑. สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติพฒันาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง และนักศึกษาชมรมอ่ืนพัฒนาทักษะศิลปะการ
ฟ้อนร าไทยและฟ้ืนเมือง 
 ๒. สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในระหว่างเข้าร่วมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองและศิลปะการฟ้อนร าฟ้ืนเมืองในกิจกรรมรดน้ า
ด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาและงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2560  
    ๑๒.๒ ส่วนของวิทยากร 

 ๑. วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน การถ่ายทอดท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเล่นดนตรีเพิ่มข้ึน  

 ๒. วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน การถ่ายทอดท าให้ผู้เรยีนมีทักษะการแสดงศิลปะการฟ้อนร าฟ้ืนเมือง 

 

๑๓.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 

    ๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

      - บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

 - กิจกรรมที่ ๑ บรรลุตามเป้าหมาย 

 - กิจกรรมที่ ๒ บรรลุตามเป้าหมาย 

 - กิจกรรมที่ ๓ บรรลุตามเป้าหมาย 

 - กิจกรรมที่ ๔ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

 - กิจกรรมที่ ๕ บรรลุตามเป้าหมาย  

 

๑๔.สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ 

    ๑๔.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

      - บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
    ๑๔.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมือง
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๒. ร้อยละ ๘๙.๐๙ ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญดนตรีพ้ืนเมือง และ
ศิลปะการแสดงไทยพื้นเมืองอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ 



๖ 
 

๓. ร้อยละ ๙๒.๗๒ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพื้นเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองของ
วิทยาลัยฯ พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทักษะด้านการท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในตนเอง อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ 

๕. จ านวนครั้งของการแสดงดนตรีพื้นเมือง และศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองต่อสาธารณชน ๓ ครั้ง 
 

๑๔.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

๑. มีการบรรจุโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการที่ 
St๖๑_๐๗ 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/ พันธกิจของ 

วพบ. เนื่องจากเป็นการส่งเสริมน าทุน

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

- ไม่มี 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน คือ

สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น   

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมปานกลาง แต่มีข้อจ ากัด/
ปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาการเรียนดนตรี
พ้ืนเมืองและศิลปะการฟ้อนร าไทยและ
ฟ้ืนเมืองเป็นช่วงนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ๓ 
และอาจารย์ในงานท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียน 
และนักศึกษามีกิจกรรมงานในการเรียน
การสอนค่อนข้างมาก ท าให้ไม่ได้เรียน
ดนตรีพื้นเมืองและศิลปะการฟ้อนร าไทย
และฟ้ืนเมืองในช่วงเวลาไตรมาสที่ ๒ 

- ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร จั ด ท า
โครงการครั้ งต่ อ ไป ดั งนี้  ควร
ก าหนดช่วงเวลาการเรียนดนตรี
พ้ืนเมืองเป็นช่วงภาคการศึกษาที่ ๑ 
แล ะห ลั ง จ า กนั้ น ใ ห้ นั ก ศึ กษ า
ฝึกซ้อมกันเองโดยใช้ระบบพ่ีสอน
น้อง และให้ส่วนของศิลปะการ
ฟ้อนร าไทยและฟ้ืนเมืองให้ฝึกซ้อม
กันเองโดยใช้ระบบพี่สอนน้อง 



๗ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้ งบประมาณ 
๔๙,๔๘๐ บาท จากเงินงบประมาณ
๖๔ ,๕๐๐  บาท )  คิ ด เป็ น ร้ อยละ 
๗๖.๗๑ 

- ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการด าเนินการหรือไม่ 

- มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ

ด าเนินการ 

- ไม่มี 

การด าเนินการตามแผน (Do) 

๑. มีการด าเนินการตามข้ันตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 

มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว ดังนี้

ขั้นเตรียมการ 

๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

๒. ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรม
แก่สมาชิกชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓. ประสานงานวิทยากร 

๔. ประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ 

ขั้นด าเนินการ 

๑. ด าเนินการกิจกรรมตามแผนที่วาง
ไว้ ดังนี้ 
๑.๑ ฝึกซ้อมดนตรีไทยและพ้ืนเมือง 
ศิลปะการแสดงไทยและพ้ืนเมือง 
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด  

๑.๒ร่ วมแสดงดนตรี พ้ืน เมื อ ง 
ศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมือง ใน
งานวันส าคัญต่างๆ ทั้งภายในและ
นอกวิทยาลัย ตามปฏิทินแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑.๓ จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
๑.๔ จัดซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ดนตรี 
๑.๕ จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ 

- ไม่มี 



๘ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นประเมินผล 
๑.ประเมินผลการประเมินตาม

โครงการฯ 

๒. ท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- วิทยากร  
- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี 

- ไม่มี 

๔. สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- มีการด าเนินงานและท ากิจกรรมตามที่
ก าหนด  

- ไม่มี 

๕. สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถด าเนินงานตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

- ไม่มี 

การประเมินการด าเนินการ (Check) 

๑. ก าหนดวิธีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างไร 

- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล

ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เรียนสามารถมี
ทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมือง และ
ศิลปะการแสดงไทยพ้ืนเมืองได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญ
ดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะการแสดงไทย
พ้ืนเมืองอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของวง
ดนตรีพ้ืนเมือง และศิลปะการแสดงไทย
พ้ืนเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

- ไม่มี 



๙ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๔. จ านวนครั้ งของการแสดงดนตรี

พ้ืน เมือง และศิลปะการแสดง ไทย

พ้ืนเมืองต่อสาธารณชนอย่างน้อย ๓ 

ครั้ง/ปีการศึกษา 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  

๑. แบบประเมินกิจกรรมการเรียนดนตรี
พ้ืนเมือง และการเรียนศิลปะการฟ้อนร า
ไทยและพ้ืนเมือง 
๒. แบบประเมินการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง
และการแสดงศิลปะการฟ้อนร าในงาน
รดน้ าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ 
งานปฐมนิเทศ งานบายศรี และงานวัน
ไหว้คร ู
๓. แบบประเมินทักษะการท างานเป็น
ทีม และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
   มีความเหมาะสม เนื่องจาก ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี

วางไว (ดังแสดงไว้ในภาคผนวก) 

- ไม่มี 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลา
การเรียนดนตรีพ้ืนเมืองและศิลปะการ
ฟ้อนร า ไทยและ ฟ้ืน เมื อ ง เป็ นช่ ว ง
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ๓ และอาจารย์ใน
งานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมขึ้น
ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ท าให้เกิด
ความไม่ต่อ เนื่ อง ในการ เรี ยน และ
นักศึกษามีกิจกรรมงานในการเรียนการ
สอนค่อนข้างมาก ท าให้ไม่ได้เรียนดนตรี
พ้ืนเมืองและศิลปะการฟ้อนร าไทยและ
ฟ้ืนเมืองในช่วงเวลาไตรมาสที่ ๒ 

- ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ก า ร จั ด ท า
โครงการครั้ งต่ อ ไป ดั งนี้  ควร
ก าหนดช่วงเวลาการเรียนดนตรี
พ้ืนเมืองเป็นช่วงภาคการศึกษาที่ ๑ 
แล ะห ลั ง จ า กนั้ น ใ ห้ นั ก ศึ กษ า
ฝึกซ้อมกันเองโดยใช้ระบบพ่ีสอน
น้อง และให้ส่วนของศิลปะการ
ฟ้อนร าไทยและฟ้ืนเมืองให้ฝึกซ้อม
กันเองโดยใช้ระบบพี่สอนน้อง 



๑๐ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- ทีมวิยากรภายนอกให้ความร่วมมือดี  

- อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน วิทยาลัย

ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเป็นอย่างดี 

- ไม่มี 

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 

๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง
เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการท า AAR หลังท าโครงการ เพ่ือให้

รับทราบข้อดีข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 

ดังเสนอไว้ในส่วน PDC 

- ไม่มี 

๒. มีการวางแผนการน าผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 

มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท ากิจกรรม

ครั้งต่อไป 

- รวบรวมข้อเสนอแนะในแบบประเมิน

โคร งการฯ  เ พ่ื อวา งแผนการจั ด 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการ

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 

- น าผลการประเมินโครงการเสนอ

ต่อคณะกรรมการงานท านุบ ารุง

ศิ ลปะ  และวัฒนธรรม ในการ

ประชุม และสรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ 

๓. ให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การน าผลที่ได้จากการระดม
สมอง (ตามข้อ๑) ไปพัฒนาการ
จัดประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าผล

ที่ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) 

ไปเพ่ือการวางแผนการโครงการอบรม

พัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ครั้งต่อไป โดยให้คณะกรรมการงาน

ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม เสนอ

ก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบให้ เป็นความ

รับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาร่วมกับ

งานท านุบ ารุ งศิ ลปวัฒนธรรม ใน

วางแผน เขียนแผนงาน และประสาน

การจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป 

  

 



๑๑ 
 
๑๕. ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรม 
๑. อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมือง          

    
 

    
 
๒. อบรมพัฒนาทักษะศิลปะการฟ้อนร าพื้นเมือง 
 

๓. เผยแพร่ดนตรีพื้นเมือง  
    - โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างค่านิยมร่วม สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล วันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๐ 

    
    
    - โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

    



๑๒ 
 
๔. เผยแพร่ศิลปะการฟ้อนร าไทยและพื้นเมือง  
    - โครงการพัฒนานักศึกษาสร้างค่านิยมร่วม สืบสานประเพณีวิชาชีพพยาบาล วันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๖๐ 

    
    - กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ร้อยใจสาละ สักการะสองพระธาตุ 

    

    
    - กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑   

        

     
 



๑๓ 
 
 

       

                                                                         

     

      

          

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

แบบประเมินผล โครงการพัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

วันที่  17 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 -9.30 น.  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน �̅� S.D 

1 ความเหมาะสมของสถานทีจัดการแสดงดนตรี
พ้ืนเมือง 

4.65 0.48 

2 การแสดงตนตรีพ้ืนเมืองมีความน่าสนใจเป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 

4.29 0.66 

3 ความต่อเนื่องของเพลงที่บรรเลง 4.24 0.69 
4 ความเหมาะสมและความน่าสนใจของกิจกรรม

แสดงดนตรีพื้นเมือง 
4.47 0.63 

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการแสดง 4.51 0.57 
6 ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้รับจากการรับชม

การแสดงดนตรี 
4.35 0.64 

7 ความไพเราะของเสียงดนตรีที่บรรเลง 4.49 0.57 
8 ความเหมาะสมขององค์ประกอบการแสดง (เสียง 

ท านอง จังหวะ) 
4.44 0.66 

 รวม 4.43 0.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

แบบประเมินทักษะด้านการท างานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบในตนเอง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

รายการประเมิน �̅� S.D 

๑. ก าหนดเป้าหมายในการท างานร่วมกัน        4.38 0.49 

๒. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน    4.48 0.51 

๓. มีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของกลุ่ม 4.31 0.47 

๔.แสดงพฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม 4.41 0.50 

๕. ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของทีมและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึน  

4.83 0.38 

รวม 
4.48 0.47 

 


