
 
 

แบบรายงานและประเมินผลโครงการ 
โครงการอบรมพฒันาทกัษะการสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภมิูปญัญาท้องถ่ิน 

ไตรมาสที่ ๓ 
 
๑. ความสอดคล้องกบัประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 มีความสอดคล้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เป้าประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการนําทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  
 
๒. ผู้รับผดิชอบโครงการ : นางสาวศิราวัลย์  เหรา 
 
๓. วัตถุประสงค์โครงการ 

๑.  เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถด้านดนตรีพ้ืนเมืองให้แก่สมาชิกในชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และผูท้ี่มีความสนใจ 

๒. เพ่ือให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของดนตรีพ้ืนเมือง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
๔. ผลทีไ่ด้รบัจากการจัดโครงการ 

๑. สมาชิกของชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์เห็นคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  

๒. สมาชิกของชมรมได้ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง 
๓. สมาชิกของชมรมได้ผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
๕. เปา้หมาย 
   ๕.๑ เป้าหมายเชงิปริมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพืน้เมืองและเผยแพร่ดนตรีพื้นเมือง 
 ๑.๑ อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 

- เป้าหมายที่ต้ังไว้...๒๕...คน   
 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑๐...ครั้ง (ครั้งที่ ๓) 
 ๑.๒ เผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง    
 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑...ครั้ง (ครั้งที่ ๓) 
   
 
   ๕.๒ เป้าหมายเชงิคณุภาพ 



๒ 
 

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

มาก โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) 
 

๖. การดําเนนิงาน 
 ระยะเวลาดําเนินงาน  
กิจกรรมที่ ๑ : อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพืน้เมืองและเผยแพร่ดนตรีพืน้เมือง 

ไตรมาสที่ ๓ วันที่  ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. 
จํานวน ๑๐ วัน 

สถานทีด่าํเนนิโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ : อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพืน้เมืองและเผยแพร่ดนตรีพืน้เมือง 

ห้องดนตรีไทย อาคารสันทนาการ (อาคารกีฬา) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ 
          ห้องประชุมช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่  
 วิธีการดําเนนิการ 

๑. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมช้ีแจงการดําเนินกิจกรรมแก่สมาชิกชมรมอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓. ประสานงานวิทยากร 
๔. ประชาสัมพันธ์การจัดทําโครงการ 
๕. ดําเนินการทํากิจกรรมซ้อมดนตรีพ้ืนเมือง 
๖. ประเมินผลสรุปผลการดําเนินงาน 

 
๗. งบประมาณรายรบัและค่าใช้จ่าย 
 ๗.๑ รายรบั 
 งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษา 
 ๗.๒ รายจ่าย 
กิจกรรมที่ ๑ : อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพืน้เมืองและเผยแพร่ดนตรีพืน้เมือง 
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร    เป็นเงิน  ๔,๐๐๐.- บาท 
          รวมเป็นเงิน  ๔,๐๐๐.- บาท 
 
 
 
 
 
๘. ปญัหาอุปสรรค 
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-  ปัญหาเก่ียวกับการเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมืองในไตรมาสที่ ๓ ได้ดําเนินการเผยแพร่อยู่ในส่วนของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ซึ่งผู้ชมเป็นผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ นักศึกษาในชมรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในช่วงการสอบเสร็จและปิดเทอมนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ ๒ และ ๓  
 
๙. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 - กําหนดกิจกรรมการเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมืองในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ให้เป็น
กิจกรรมประจําในโครงการ เพ่ือให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองที่มีความชัดเจน
และมีอรรถรสของการบรรเลงดนตรีเพ่ิมขึ้น  
 
๑๐.ความคาดหวังและประโยชนท์ี่จะไดร้บัในการดาํเนินงาน 

๑. สมาชิกของชมรมเกิดความรัก เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๒. สมาชิกของชมรมได้ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง 
๓. สมาชิกของชมรมได้ผ่อนคลายความเครียดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
๑๑.งานที่จะดาํเนนิต่อหลังจากการดําเนนิงานโครงการ 
 ๑. จัดทําโครงการน้ีต่อไปเพ่ือสืบสาน อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีพ้ืนบ้าน และมีผู้สืบทอด
การเล่นดนตรีพ้ืนเมืองของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 ๒. เข้าร่วมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองในโอกาส วาระสําคัญต่างๆ เพ่ือฝึกฝนฝีมือด้านการแสดงดนตรี
พ้ืนเมือง 
 
๑๒.ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูเ้ข้ารบัการอบรม 
    ๑๒.๑ ส่วนของผู้จัด 
 ๑. สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในระหว่างการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 
 ๒. สมาชิกชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และงานทาํนุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ได้เผยแพร่การ
แสดงดนตรีพ้ืนเมืองให้บุคคลภายนอกได้รับชม 
    ๑๒.๒ ส่วนของวิทยากร 
 ๑. วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน การถ่ายทอดทําให้ผูเ้รียนมีทักษะการเล่นดนตรีเพ่ิมขึ้น  
  
 
 
๑๓.ความสาํเร็จของการดาํเนนิงาน 
    ๑๓.๑ เปรยีบเทียบกบัวัตถุประสงค ์
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      ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

       ๒. ร้อยละ ๘๙.๐๙ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพ้ืนเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ๔.๒๙ (คะแนนเต็ม ๕) 

        
    ๑๓.๒ เปรยีบเทียบกบัเปา้หมาย 
กิจกรรมที่ ๑ : อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพืน้เมืองและเผยแพร่ดนตรีพืน้เมือง        

๑.๑ อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 
- เป้าหมายที่ต้ังไว้...๒๕...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๒๕...คน 

 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑๐...ครั้ง  จํานวนคร้ังที่จัด...............๑๐...ครั้ง 
 ๑.๒ เผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง    
 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑...ครั้ง (ครั้งที่ ๓) จํานวนครั้งที่จัด...............๑......ครั้ง 
 
๑๔.สรปุผลการประเมินการดําเนนิงานโครงการ 
    ๑๔.๑ เปรยีบเทียบกบัวัตถุประสงค ์

      ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมีทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

       ๒. ร้อยละ ๘๙.๐๙ ของผู้ชมการแสดงของวงดนตรีพ้ืนเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคา่เฉล่ีย ๔.๒๙ (คะแนนเต็ม ๕) 

        
    ๑๔.๒ เปรยีบเทียบกบัเปา้หมาย 
กิจกรรมที่ ๑ : อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพืน้เมืองและเผยแพร่ดนตรีพืน้เมือง        

๑.๑ อบรมพัฒนาทักษะการเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 
- เป้าหมายที่ต้ังไว้...๒๕...คน  มีผู้เข้าร่วมโครงการจริง...๒๕...คน 

 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑๐...ครั้ง  จํานวนคร้ังที่จัด...............๑๐...ครั้ง 
 ๑.๒ เผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง    
 - เป้าหมายที่ต้ังไว้...๑...ครั้ง (ครั้งที่ ๓) จํานวนคร้ังที่จัด...............๑......ครั้ง 
 
 
 
 
๑๔.๓ สรปุผลการดาํเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ      

วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 
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วงจรคุณภาพ การดําเนินงานจริง แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

๑. มีการบรรจุโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจําปีของ
วิทยาลัยหรือไม่ 

- มีการบรรจุ โครงการในแผนปฏิ บั ติ
ราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการท่ี 
St๖๐_๐๙ และแผนปฏิ บั ติราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับปรับแผน
รอบ ค รึ่ ง ปี  ป รั บ เป็ น โค รงก ารที่  
St๖๐_๑๐ 

- ไม่มี 

๒. โครงการสอดคล้องกับแผน /
พันธกิจของ วพบ. หรือไม่
อย่างไร 

- โครงการสอดคล้องกับแผน/ พันธกิจของ 
วพบ. เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมนําทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน  

- ไม่ม ี

๓. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
(คณะกรรมการทําไปเก็บไป)
หรือไม่ 

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบงาน โดย
หั วห น้ างาน ทํ า นุ บํ ารุ งศิ ลปะ  และ
วัฒนธรรม และประธานชมรมอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ผู้รับผิดชอบงานหลักมีการประสาน 
งานและติดตามเป็นระยะ เพ่ือความ
ต่อเน่ืองของการอบรมพัฒนาทักษะ
ดนตรีพ้ืนเมือง และหาแนวทางแก้ไขเมื่อ
พบปัญหา 

- ไม่มี 
 

๔. ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนด
ไว้เหมาะสมหรอืไม่ 

- เหมาะสมพอควร  - ไม่มี  

๕. งบประมาณที่กําหนดเหมาะสม
หรือไม่ 

- มีความเหมาะสม (ใช้งบประมาณ จาก
เงินรายได้สถานศึกษา)  

- ไม่มี 

๖. มีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ก่อนการดําเนินการหรือไม่ 

- มีการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนการ
ดําเนินการ 

- ไม่มี 

การดําเนินการตามแผน (Do) 
๑. มีการดําเนินการตามข้ันตอนที่
วางแผนไว้หรือไม่ 

มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ้ 
เน่ืองจากเป็นโครงการที่มีการดําเนินงาน
ตามไตรมาส รายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ศึกษาได้จากการสรุปผลงาน
ในไตรมาสที ่๑ 

- ไม่มี 

๒. มีผู้รับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ใน
แผนหรือไม ่

- มีผู้รับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในแผน - ไม่มี 
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๓. มีการประสานกับผู้เก่ียวข้องคือ
ใครบ้าง 

- วิทยากร  
- ชมรมอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- ไม่มี 

๔. สามารถดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม ่

- มีการดําเนินงานและทํากิจกรรมตามที่
กําหนด  

- ไม่ม ี

๕. สามารถดําเนินการตาม
งบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม ่

- สามารถดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
กําหนดไว้ 

- ไม่ม ี

การประเมินการดําเนินการ (Check) 
๑. กําหนดวิธีการประเมินผลตาม

ตัวช้ีวัดแต่ละตัวอย่างไร 
- มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนสามารถมี
ทักษะในการบรรเลงดนตรีพ้ืนเมืองได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ชมการแสดงของ
วงดนตรีพ้ืนเมืองของวิทยาลัยฯ พึงพอใจ
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียมากกว่า ๓.๕๑ (คะแนนเต็ม ๕)

- ไม่ม ี

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
ตัวช้ีวัดแต่ละตัว คืออะไร มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

- เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล คือ  
๑ . แบบประเมินโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมท่ี  ๑
อบรม พัฒ นาทั กษ ะการเล่ นดนต รี
พ้ืนเมืองและเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมือง   
   มีความเหมาะสม เน่ืองจากครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

- ไม่มี 

๓. ผลของการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางหรือไม่ 

- ผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ (ดังแสดงไว้ในภาคผนวก) 

- ไม่มี 

๔. ปัญหาหรือจุดอ่อนที่พบในการ
ดําเนินการมีหรือไม่ 

- ปัญหาเก่ียวกับการเผยแพร่ดนตรี
พ้ืนเมืองในไตรมาสที่ ๓ ได้ดําเนินการ
เผยแพร่อยู่ในส่วนของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี แพร่ ในโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ซึ่งผู้ชมเป็น
ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใน

- กํ าหนดกิจกรรมการเผยแพ ร่
ดนตรีพ้ืนเมืองในโครงการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ ให้เป็น
กิจกรรมประจําในโครงการ เพ่ือให้
นักศึกษามีการเตรียมความพร้อม
การแสดงดนตรีพ้ืนเมืองที่มีความ
ชัด เจนและมี อรรถรสของการ
บรรเลงดนตรีเพ่ิมขึ้น 
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ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่
ใน ช่วงการสอบ เสร็จและ ปิด เทอม
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ ๒ และ 
๓ 

๕. มีข้อดีหรือจุดแข็งของการ
ดําเนินการมีหรือไม่ 

- ทีมวิยากรภายนอกให้ความร่วมมือดี  
- อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาใน 
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
เป็นอย่างดี 

- ไม่ม ี

การปรับปรุงตามการประเมินผล (Act) 
๑. มีการระดมสมองเพ่ือหาหนทาง

เสริมจุดดีหรือจุดแข็งเพ่ิมและ
แก้ปัญหาหาหรือจุดอ่อนที่พบ
หรือไม่ 

- มีการทํา AAR หลังทําโครงการ เพ่ือให้
รับทราบข้อดีข้อด้อยและข้อเสนอแนะ 
ดังเสนอไว้ในส่วน PDC 

- ไม่ม ี

๒. มีการวางแผนการนําผลที่ได้
จากการระดมสมอง (ตามข้อ๑) 
ไปพัฒนาการจัดประชุมครั้ง
ต่อไปหรือไม่ 

มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาการทํากิจกรรม
ครั้งต่อไป 
- รวบรวมข้อเสนอแนะในแบบ ประเมิน
โค รงก ารฯ  เ พ่ื อ วางแผนการ จั ด 
โครงการอบรมพัฒนาทั กษะการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 

- นําผลการประเมินโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการงานทํานุบํารุง
ศิ ลป ะ  และ วัฒ นธรรม ในการ
ประชุม และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอผู้อํานวยการ 

๓. ให้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบใน
การนําผลที่ได้จากการระดม
สมอง (ตามข้อ๑) ไปพัฒนาการ
จัดประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ 

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําผล
ที่ได้จากการระดมสมอง (ตามข้อ ๑) 
ไปเพ่ือการวางแผนการโครงการอบรม
พัฒนาทักษะการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ครั้งต่อไป โดยให้คณะกรรมการงาน
ทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะ  และ วัฒ นธรรม 
ประชุมในการประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการฯ
ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นดําเนินงาน ดังน้ี คือ วางแผน 
เขียนแผนงาน ประสานการจัด และ

 - คณะกรรมการงานทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมดําเนิน
โครงการต่อโดยประสานงานกับ
ชมรมอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในสโมสรนักศึกษา รว่ม
ดําเนินการจัดวางแผนการทํา
กิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 
กิจกรรมที ่1 สืบสานและเผยแพร่
ดนตรีไทยและพ้ืนเมือง 
กิจกรรมที ่2 สืบสานศิลปะการ 
แสดงไทย  
เพ่ือให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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งบประมาณอยู่ในส่วนของงานทํานุ
บํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ในการ
จัดทําโครงการคร้ังต่อไป 

ท้องถิ่นด้านการแสดงท้องถิ่น โดย 
นําเสนอในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕.ภาพประกอบการดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรม 
ประมวลภาพกิจกรรมที่ ๑  
- อบรมพฒันาทักษะการเล่นดนตรพีืน้เมือง (ไตรมาสที ่๓) 



๙ 
 

         
 

         
 
- เผยแพรด่นตรีพืน้เมือง (ไตรมาสที่ ๓) 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินผล โครงการพฒันาทกัษะการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถ่ิน  
กิจกรรมที่ ๑  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



๑๑ 
 

ณ ห้องประชมุ ๑๓๑ ชั้น ๓ อาคารอํานวยการ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี แพร ่
 

รายการประเมิน X SD 
๑. ความเหมาะสมของสถานทีจัดการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 4.65 0.48 
๒. การแสดงตนตรีพ้ืนเมืองมีความน่าสนใจเป็นไปตามที่คาดหวัง 4.29 0.66 
๓. ความต่อเน่ืองของเพลงที่บรรเลง 4.24 0.69 
๔. ความเหมาะสมและความน่าสนใจของกิจกรรมแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 4.47 0.63 
๕. ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการแสดง 4.51 0.57 
๖. ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้รับจากการรับชมการแสดงดนตรี 4.35 0.64 
๗. ความไพเราะของเสียงดนตรีที่บรรเลง 4.49 0.57 
๘. ความเหมาะสมขององค์ประกอบการแสดง (เสียง ทํานอง จังหวะ) 4.44 0.66 

รวม 4.43 0.61 
 


