
 
 

แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไตรมาสที่ ๒ 
 
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.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านดนตรีพ้ืนเมืองให้แก่สมาชิกในชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และผู้ที่มีความสนใจ 

๒. เพื่อให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญของดนตรี
พื้นเมืองกับการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 
๔. ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 

๑. สมาชิกของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เห็นคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  

๒. สมาชิกของชมรมได้ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง 
๓. สมาชิกของชมรมได้ผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
๕. เป้าหมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๕...คน   
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๐...ครั้ง (ครั้งที่ ๒)    
กิจกรรมที่ ๒ 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๑๔๐...คน 
   ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
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๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญดนตรีพื้นเมืองกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ อยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 

 
๖. การด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ ๑ : ไตรมาสที่ ๒ วันที่ ๑ มกราคม  ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. 
จ านวน ๒๐ วัน 
กิจกรรมที่ ๒ : วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ : ห้องดนตรีไทย อาคารสันทนาการ (อาคารกีฬา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
กิจกรรมที่ ๒ : ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น 
 วิธีการด าเนินการ 

๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. ประสานงานวิทยากร 
๔. ประชาสัมพันธ์การจัดท าโครงการ 
๕. ด าเนินการท ากิจกรรมซ้อมดนตรีพื้นเมือง 
๖. ประเมินผลสรุปผลการด าเนินงาน 

 
๗. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรับ 
 งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา 
 ๗.๒ รายจ่าย 
กิจกรรมที่ ๑ : 
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร    เป็นเงิน  ๘,๐๐๐.- บาท 
กิจกรรมที่ ๒ : 
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร    เป็นเงิน  ๗,๒๐๐.- บาท 
 ๒. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน  ๒,๐๔๐.- บาท 
          รวมเป็นเงิน  ๙,๒๔๐.- บาท 
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๘. ปัญหาอุปสรรค 

-  ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่การจัดงานกิจกรรมที่ ๒ การเสวนาหัวข้อ “ดนตรีพื้นเมืองกับการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้จัดงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืน และเป็น

ช่วงนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และอาจารย์ในงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
 
๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการในกิจกรรมที่ ๒ เพ่ิมเติมจากนักศึกษาและอาจารย์ โดยให้เจ้าหน้าที่
สายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการเตรียมงาน 
 
๑๐.ความคาดหวังและประโยชน์ที่จะได้รับในการด าเนินงาน 

๑. สมาชิกของชมรมเกิดความรัก เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒. สมาชิกของชมรมได้ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง 
๓. สมาชิกของชมรมได้ผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
๑๑.งานที่จะด าเนินต่อหลังจากการด าเนินงานโครงการ 
 ๑. จัดท าโครงการนี้ต่อไปเพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีพื้นบ้าน และมีผู้สืบทอด
การเล่นดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 ๒. เข้าร่วมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองในโอกาส วาระส าคัญต่างๆ เพื่อฝึกฝนฝีมือด้านการแสดงดนตรี
พ้ืนเมือง 
 
๑๒.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 
 ๒. สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในระหว่างการเสวนาในหัวข้อ “ดนตรีพื้นเมืองกับการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ ๒๑” 
    ๑๒.๒ ส่วนของวิทยากร 
 ๑. วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน การถ่ายทอดท าให้ผู้เรียนมีทักษะการเล่นดนตรีเพิ่มข้ึน  
 ๒. วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน การถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ดนตรีพื้นเมืองกับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษ  ที่ ๒๑” ให้ผู้ร่วมฟังทั้งเนื้อหาความรู้ดนตรีพ้ืนเมือง และอรรถรสในการเล่นดนตรีพื้นเมืองผสานกับ

เครื่องดนตรีสากล 
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๑๓.ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
    ๑๓.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

      ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

       ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ (คะแนนเต็ม ๕) 

       ๓. ร้อยละ ๙๒.๐๔ ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญดนตรีพื้นเมือง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ (คะแนนเต็ม ๕) 
            ๔. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๔ (คะแนนเต็ม ๕) 

 
    ๑๓.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ ๑ :         

- เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๕...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๒๕...คน 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๐...ครั้ง  จ านวนครั้งที่จัด...............๒๐...ครั้ง 
กิจกรรมที่ ๒ : 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๑๔๐...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๑๓๖...คน 
  
๑๔.สรุปผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ 
    ๑๔.๑ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

      ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

       ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ (คะแนนเต็ม ๕) 

       ๓. ร้อยละ ๙๒.๐๔ ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญดนตรีพื้นเมือง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ (คะแนนเต็ม ๕) 

            ๔. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการฯ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๔ (คะแนนเต็ม ๕) 

 
    ๑๔.๒ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ ๑ :         
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- เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๕...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๒๕...คน 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๒๐...ครั้ง  จ านวนครั้งที่จัด...............๒๐...ครั้ง 
กิจกรรมที่ ๒ : 
 - เป้าหมายที่ตั้งไว้...๑๔๐...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๑๓๖...คน 
๑๔.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
๑. มีการบรรจุโครงการใน

แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิบั ติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการที่ 
St๖๐_๐๙ 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคลองกับแผน/ พันธกิจของ 
วพบ. เนื่องจากเป็นการส่งเสริมน าทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

- ไม่มี 

๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการท าไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน  โดย
แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ เป็น ๔ ฝ่าย 
ดังนี้  
๑. ฝ่ายพิธีการ  
๒. ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล 
๓. ฝ่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
๔. ฝ่ายสถานที่  
   ผู้รับผิดชอบงานหลักมีการ ประสาน 
งานและติดตาม ความก้าวหน้างานเป็น
ระยะ เพ่ือดูความพรอมขอแต่ละฝ่าย 
และหาแนวทางแกไขเม่ือพบปัญหา 

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนด
ไว้เหมาะสมหรือไม่ 

- เหมาะสมพอควร แต่มีข้อจ ากัด/ปัญหา
เกี่ยวกับการเตรียมสถานที่การจัดงาน 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้
จัดงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืน และ
เป็นช่วงนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และทีมงาน 
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย  

- ในการจัดท าโครงการครั้งต่อไป 
ควรแยกกิจกรรมในการจัดไปอีก
วัน ดังนี้ 

  ๑. ก าหนดวันและเวลาในการจัด
กิจกรรมไม่ให้ตรงกับช่วงนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงาน   

๕. งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้งบประมาณ จาก
เงินงบประมาณ)  

- ไม่มี 

๖. มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ - มีการน าเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ - ไม่มี 



๖ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ก่อนการด าเนินการหรือไม่ 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 

การด าเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่

วางแผนไว้หรือไม่ 
มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว  ดังนี้ 
ขั้นเตรียม  
   ๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
   ๒. แต่งตั้งกรรมการ และประชุมชี้แจง
การด าเนินกิจกรรมแก่คณะกรรมการ 
และสโมสรนักศึกษา 
ขั้นด าเนินการ  
   ๑. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละ
งาน และประชาสัมพันธ์โครงการ 

   ๒. ด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การ

เสวนาในหัวข้อ “ดนตรีพื้นเมืองกับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”  และการ

เล่นดนตรีพื้นเมือง  
ขั้นประเมินผล  
   ๓. ประเมินและสรุปผลการอบรม 

- ไม่มี 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน
แผนหรือไม่ 

- มีผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแผน - ไม่มี 

๓. มีการประสานกับผู้เกี่ยวข้องคือ
ใครบ้าง 

- วิทยากร  
- บุคลากรในวิทยาลัยฯ  
- นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี 
- สโมสรนักศึกษา 

- ควรมีการติดตามการประสาน 
งานกับผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
ฝ่ายให้ต่อเนื่องและชัดเจน 

๔. สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- มีการด าเนินงานและท ากิจกรรมตามที่
ก าหนด  

- ไม่มี 

๕. สามารถด าเนินการตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

- สามารถด าเนินงานตามงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

- ไม่มี 

การประเมินการด าเนินการ (Check) 



๗ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๑. ก าหนดวิธีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดแต่ละตัวอย่างไร 

- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมี
ทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของ
วงดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจ
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม 
๕) 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส าคัญ
ดนตรีพื้นเมืองกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่๒๑ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ (คะแนนเต็ม 
๕) 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

มีระดับความคิดเห็นและความพึง

พอใจต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ 

(คะแนนเต็ม ๕) 

- ไม่มี 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวชี้วัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
๑. แบบประเมินกิจกรรมดนตรีพื้นเมือง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”  และ
การเล่นดนตรีพื้นเมือง   
   มี ค ว า ม เห ม า ะ ส ม  เนื่ อ ง จ า ก 
ค รอบ ค ลุ ม ต าม วั ต ถุ ป ระส ง ค์ ข อ ง 
โครงการ   

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงคท์ี่
วางไว (ดังแสดงไว้ในภาคผนวก) 

- ไม่มี 



๘ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่การ
จัดงาน เนื่ องจากมีการปรับ เปลี่ ยน
สถานที่ ที่ ใช้ จั ดงานอยู่ ระหว่ างการ
ปรับปรุงพ้ืน และเป็นช่วงนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๒ และทีมงาน ขึ้นฝึกปฏิบัติงานบน
หอผู้ป่วย 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการใน
กิจกรรมที่ ๒ เพ่ิมเติมจากนักศึกษา
และอาจารย์ โดยให้เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนมีส่วนร่วมในการเตรียม
งาน 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ด าเนินการมีหรือไม่ 

- ทีมวิยากรภายนอกให้ความร่วมมือดี  
- อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน 
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
เป็นอย่างด ี

- 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 
- รวบรวมข้อเสนอแนะในแบบ ประเมิน

โค ร งก ารฯ  เพ่ื อ วางแผน การจั ด 
โครงการอบรมพัฒ นาทั กษะการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในครัง้ต่อไป 

- น าผลการประเมินโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการงานท านุบ ารุง
ศิ ล ป ะ  และวัฒ นธรรม ใน การ
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 รับผิ ดชอบให้ เป็ น ความ
รับผิดชอบของสโมสรนักศึกษาร่วมกับ
งานท านุ บ ารุ งศิ ลปวัฒ นธรรม ใน
วางแผน เขียนแผนงาน และประสาน

  

 



๙ 
 

วงจรคุณภาพ การด าเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕.ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรมที่ ๑  
- อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมือง (ไตรมาสที่ ๒) 

         
 

        
 
- เผยแพร่ดนตรีพื้นเมือง (ไตรมาสที่ ๒) 

งานรดน้ าด าหัวสืบสานประเพณีสงกรานต์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 



๑๐ 
 

       

 

 
 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมที่ ๒  
การเสวนาในหัวข้อ “ดนตรีพื้นเมืองกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”   

 

   

 

                                                                               



๑๑ 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผล โครงการพัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 
๒ การเสวนาในหัวข้อ “ดนตรีพื้นเมืองกับการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ ๒๑” 

ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนและหอนอน ๑๑ ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 

รายการประเมิน X SD 
ด้านการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม   

มีการตระหนัก ท านุบ ารุงรักษาศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีไทย 4.38 0.62 

ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีพื้นเมือง 4.14 0.80 

ความเหมาะสมและความน่าสนใจของกิจกรรมแสดงดนตรีพื้นเมือง 4.09 0.73 

ความรู้ ประโยชน์ และอรรถรสทีไ่ด้รับจากการรับชมการดนตรี 4.06 0.72 

กิจกรรมเสวนาดนตรี   

การแสดงสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และน่าตดิตาม 3.76 0.74 

ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 3.91 0.79 

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 3.92 0.83 

ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากสวยงาม และเหมาะสม 4.07 0.73 



๑๓ 
 
ด้านภาพรวมในการจัดงาน   

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนี ้ 4.00 0.79 

ความน่าสนใจของรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวม 3.94 0.70 

ความรูส้ึกและประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.03 0.69 

ความเหมาะสมของการต้อนรับและการลงทะเบียน 4.03 0.69 

ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 3.95 0.71 

วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง อื่น ๆ ที่ใช้ในการจัด
งานมีความเหมาะสม และเพียงพอ 

3.90 0.72 

ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดงาน 3.94 0.74 

 


