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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้กลุ่มสาระวิชาชีพเครื่องสายไทยจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้
ดนตรีนานาชาติ ระหว่างวันที่ 9-11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้และสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีนานาชาติ (กู่เจิงและซอเอ้อ
หู) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มการเรียนเป็น 2 กลุ่ม เรียนเครื่องดนตรีกู่เจิงและเครื่องดนตรีซอเอ้อหู รวมผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวน 50 คน ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
ผลการประเมินการดำเนินโครงการฯ พบว่า ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดี และทุก
ด้าน อยู่ในระดับ ดี และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีขั้นพื้นฐานเบื้องต้นได้ อยู่ในระดับ ปานกลาง
นอกจากนี้ยังได้ข้อสรุปแนวการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ต้องการให้มีการจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติทุกปี
2. ต้องการวิทยากรที่มีความสามารถ
จุดเด่นของการดำเนินงานโครงการ
- เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ รูปแบบการจัดมีความเหมาะสม สถานที่เหมาะสม
- ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือดีมาก
จุดที่ควรปรับปรุง
- สถานที่ในการอบรม
- ช่วงเวลาในการอบรมน้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
- ควรดำเนินการทุกปี

ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
1. หลักการและเหตุผล (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่จัดระบบการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิชาชีพ
เฉพาะและวิชาสามัญ โดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพฯ นั้นเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยฯ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องมีทักษะทางด้านการปฏิบัติที่ดี และมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ของตนเอง เพื่อจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
ดนตรีของเพื่อนบ้าน ก็เป็นเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันนี้จะต้องได้รับ
การเรี ย นรู ้ เพื ่ อ ที ่ จ ะได้ เ ปิ ดกว้า งในการแสวงหาความรู ้ และประสบการณ์ ใ หม่ ข องนัก เรีย น นั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือจากเครื่องดนตรีของประเทศไทยเอง
กู่เจิง และซอเอ้อหู เป็นเครื่องดนตรีของชนชาติจีน ที่ปัจจุบันนี้ได้มีการนำมาเล่นกันอย่างแพร่หลายใน
ประเทศไทยและในการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชก็ได้มีชุดการแสดงที่มีเครื่องดนตรี กู่เจิง
และซอเอ้อหู เข้ามาผสมอยู่ด้ว ย ได้แก่ การแสดงชุดบาบ๋า ย่าหยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี กู่เจิงและซอเอ้อหู ของบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ดังนั้นทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะเครื่องสายไทย จึงได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติขึ้น
2.วัตถุประสงค์ (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
2.1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ได้มีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีกู่เจิง และซอเอ้อหูเบื้องต้นได้
2.2. เพื่อรองรับการแสดงของวิทยาลัยชุด บาบ๋า ย่าหยา
3.เป้าหมาย (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องสายไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องสายไทย สามารถปฏิบัติกู่เจิงเบื้องต้น ได้
ร้อยละ 80
แยกเป็น ครู จำนวน 7 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น จำนวน 18 คน
ระดับชั้นปวช. และมัธยมศึกษา ตอนปลาย จำนวน 11 คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 14 คน
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4.ตัวชี้วัดความสำเร็จ (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
เชิงปริมาณครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องสายไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
เชิงคุณภาพครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องสายไทย สามารถปฏิบัติกู่เจิงเบื้องต้น ได้ ร้อยละ
80
5.กลุ่มเป้าหมาย (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
ครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องสายไทย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
6.ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
ฝึกปฏิบัติกู่เจิงและซอเอ้อหูเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563
7.งบประมาณ (จากโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว)
50,000 บาท

ตอนที่ 2
การประเมินผลโครงการ
1. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
1.1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ให้ครู นักเรียนและนักศึกษา ได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติ เครื่อง
ดนตรีกู่เจิง และซอเอ้อหูเบื้องต้นได้
1.2. เพื่อรองรับการแสดงของวิทยาลัยชุด บาบ๋า ย่าหยา

2. ขอบเขตของการประเมินผล
2.1 รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการครั้งนี้เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้ดนตรีนานาชาติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ครู นักเรียนและนักศึกษา ได้มีความรู้และสามารถปฏิบัติ
เครื่องดนตรีกู่เจิง และซอเอ้อหูเบื้องต้นได้และเพื่อรองรับการแสดงของวิทยาลัยชุด บาบ๋า ย่าหยา
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียนและนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องสายไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 50 คน
2.3 ระยะเวลาในการประเมินโครงการ
9-11 มกราคม 2563
3.วิธีดำเนินการ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.2 วิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ดำเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ผลด้วยการ
หาความถี่และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่ ( f ) หรือการวิเคราะห์เนื้อหา
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3.3 การแปลผลข้อมูล
ในการแปลความหมายของข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย(M หรือ𝑋̅) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย (M)
ความหมาย
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

สถานะ
- ครู
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับปวช.
- นักศึกษาปริญญาตรี
รวม

7 คน
29 คน
14 คน
50 คน

100
80
100
93.33

จากตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานะ ดังนี้ เป็นครู 7 คน
(ร้อยละ 100) เป็นนักเรียน 29 คน (ร้อยละ 80) เป็นนักศึกษา 14 คน (ร้อยละ 100)

5
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรายด้าน
รายการ
1. ด้านวิทยากร
2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ
4. ด้านการนำความรู้ไปใช้
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
̃)
(𝒙
4.87
4.71
5.00
3.58
4.54

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
0.25
0.25
0
0.04
0.13

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการจำแนกรายด้าน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้านและมาก 1 ด้าน โดยเรื่องที่เห็นว่าควร
ได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ด้านการนำความรู้ไปใช้ รองลงมา คือ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ตามลำดับ

6
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านวิทยากร
รายการ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
100
ความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
100
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการ
100
ฝึกอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการ 68.18
ฝึกอบรม
5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
68.18
เฉลี่ยรวม
ร้อยละ

มาก

ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

M

SD

ความหมาย

-

-

-

-

5

0

มากที่สุด

-

-

-

-

5
5

0
0

มากที่สุด
มากที่สุด

31.81

-

-

-

4.68 0.47

31.81

-

-

-

4.68 0.47 มากที่สุด
4.87 0.25 มากที่สุด
97.40

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการฯ ด้านวิทยากร พบว่า โดยภาพรวมเห็นว่าวิทยากรอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.40

7
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร
ระดับความคิดเห็น

รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

M

SD

ความหมาย

1. สถานที่สะอาดและมีความ
เหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์
เครื่องดนตรี
3. ระยะเวลาในการอบรมมี
ความเหมาะสม
4. อาหาร มีความเหมาะสม

-

-

100

-

-

5

0

ปานกลาง

-

-

100

-

-

5

0

ปานกลาง

22.72

77.27

-

-

-

4.22 0.42

65.90 34.09
เฉลี่ยรวม
ร้อยละ

-

-

-

4.65 0.47 มากที่สุด
4.71 0.25 ปานกลาง
94.20

มาก

จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการฯ ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร โดยภาพรวม พบว่า มีการดำเนินงานโครงการอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ทุกด้านมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลางมากและ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.20

8
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านความรู้ความเข้าใจ
ระดับความคิดเห็น

รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

M

SD

ความหมาย

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
หลัง การอบรม

-

-

-

-

100

5

0

น้อยที่สุด

-

100

-

-

-

5

0

มาก

5

0

น้อยที่สุด/
มาก

เฉลี่ยรวม

ร้อยละ
100
จากตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการฯด้านความรู้ความเข้าใจ โดยภาพรวม พบว่า มีการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น ข้อ พบว่า ทุกด้านมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ น้อยที่สุดถึงมาก คิดเป็นร้อยละ
100

9
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านการนำความรู้ไปใช้
ระดับความคิดเห็น

รายการ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานการแสดง
และบรรเลงได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแสดง
และบรรเลงได้
3. สามารถนำความรู้ไป
เผยแพร่/ถ่ายทอดได้

-

81.81

18.18

-

-

3.81 0.39

มาก

-

68.18

31.81

-

-

3.68 0.47

มาก

-

27.27

72.72

-

-

3.27 0.45

ปานกลาง

M

SD

ความหมาย

เฉลี่ยรวม
3.58 0.04
มาก
ร้อยละ
71.60
จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการฯ ด้านการนำความรู้ไปใช้ โดยภาพรวม พบว่า มีการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ทุกด้านมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ มากถึงปานกลาง (ค่าเฉลี่ย) คิดเป็น
ร้อยละ71.60

5. ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย
การดำเนินการ
เป้าหมายการดำเนินงาน
1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
1.1 นักเรียน 32 คน
1.2 นักศึกษา 14 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
รวม 46 คน
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม/โครงการ
เดือนมีนาคม 2562
3) สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

เป้าหมาย/วิธีการดำเนินงานด้าน
กิจกรรม/เนื้อหา
กิจกรรม (กระบวนการ)
- ลงทะเบียน
- พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
เครื่องสายไทย
ฝึกปฏิบัติ ทักษะพื้นฐาน
- ดำเนินกิจกรรมการฝึกทักษะ
พื้นฐานของซอด้วง ซออู้ จะเข้ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักการสังคีต
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมายตามแผน

ผลการดำเนินงานจริง

1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
1.1 นักเรียน 32 คน
1.2 นักศึกษา 14 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ รวม 46 คน
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม/
โครงการ
วันที่ 20-22 เดือนมีนาคม 2562
3) สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
1.1 นักเรียน 32 คน
1.2 นักศึกษา 14 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ รวม 46 คน
2) ระยะเวลาการจัดกิจกรรม/
โครงการ
วันที่ 20-22 เดือนมีนาคม 2562
3) สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

1. ให้นักเรียน นักศึกษา มีการ
พัฒนาทางด้านทักษะและความคิด
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในวิชาชีพ มีความรัก
ความศรัทธาและมีจรรยาบรรณ
ของนักดนตรีที่ดี เพื่อพร้อมที่จะ
ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
เครื่องสายไทย
2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
ทางด้านการบรรเลงเพลงประเภท
เดี่ยวให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ

นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติทักษะ
เพลงเดี่ยวตามเครื่องมือของตนเอง
ได้เป็นอย่างดีและมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะเกิดความศรัทธา
ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น

6. การบรรลุความสำเร็จของโครงการ
6.1 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน (2)
ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ให้นักเรียน นักศึกษา มี นักเรียน นักศึกษา มี
1. เชิงปริมาณ นักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ
การพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถใน นักศึกษา สาขาวิชา
และความคิดใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
การปฏิบัติทักษะเพลง
เครื่องสายไทย เข้าร่วม
ในวิชาชีพ มีความรัก ความ เดี่ยวตามเครื่องมือของ
กิจกรรม จำนวน 46
ศรัทธาและมีจรรยาบรรณ ตนเองได้เป็นอย่างดีและมี คน
ของนักดนตรีที่ดี เพื่อพร้อม ความรักความสามัคคีใน 2. เชิงคุณภาพนักเรียน
ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ หมู่คณะเกิดความศรัทธา นักศึกษา สาขาวิชา
ด้านเครื่องสายไทย
ในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
เครื่องสายไทย
2. เพื่อเสริมสร้าง
สามารถปฏิบัติทักษะ
ประสบการณ์ทางด้านการ
เพลงเดี่ยว ได้ ร้อยละ
บรรเลงเพลงประเภทเดี่ยว
80
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ

6.2 ความสำเร็จตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (SMART)
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ผลการดำเนินงาน (3)
ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
ประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ศิลป์ (SMART)
1. SD = ด้านทักษะความสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษามีความ
สังเกต
✓
ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
และภาวะผู้นำ
มอบหมายในการเข้าร่วม
กิจกรรม โดยจัดกลุ่มให้พี่ดูแล
น้องและคอยควบคุมสั่งงาน
ตามที่ครูได้มอบหมายให้ทำ
2. MD = ด้านความรู้
นักเรียนได้รับความรู้จากการ
ทดสอบ
✓
เข้ารับการอบรม
ภาคปฏิบัติ
3. AD = ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์
4. RD = ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา มีความ
สังเกต
✓
รับผิดชอบ มีความรักและ
สามัคคีระหว่างพี่กับน้องเป็น
อย่างดี
5. TD = ด้านทักษะทางปัญญา นักเรียน นักศึกษา สามารถ
สังเกต
✓
ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกและมีความคิด
สร้างสรรค์ทางดนตรีได้เป็น
อย่างดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ
ปัญหา อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะ
1. สถานที่ในการจัดอบรมไม่
1. หาห้องที่มีความเหมาะสม
1. รออาคารเรียนดนตรีก่อสร้าง
เหมาะสม
เสร็จแล้วใช้ห้องเรียนเครื่องสายไทย
2. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการอบรม 2. จัดหาเครื่องดนตรีให้เพียงพอ 2. จัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม/
ไม่เพียงพอต่อผู้เรียน
กับผู้เข้ารับการอบรม
ประยุกต์ใช้ซอไทย
ตอนที่ 4 ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ (ได้ชิ้นงานอะไรจากการดำเนินงานโครงการ)
ใบความรู้การเรียนกู่เจิงและซอเอ้อหูเบื้องต้น

(นางสุจิตตรา มินา)
ผูร้ ายงาน

ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- โครงการ
- กำหนดการ
- ตารางการอบรม
- หนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
- หนังสือให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
- เอกสารการเดินทาง
- เครื่องมือประเมินผลโครงการ

ภาพการดำเนินงาน
โครงการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติ
ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดโครงการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติ ผู้กล่าวรายงานโดยว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง หัวหน้า
กลุ่มสาระวิชาชีพเครื่องสายไทย และผู้กล่าวเปิดงานโดยนายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช ณ ห้องบุษราคัม วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

วิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายอภิชัย พงษ์ลือเลิศ ดุริยางคศิลปิน
อาวุโส สังกัดสำนักการสังคีต และ นายนำภาค ศรีบัณฑิตมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีจีน

แบ่งกลุ่มจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนกู่เจิงวิทยากร คือ นายอภิชัย
พงษ์ลือเลิศ และกลุ่มเรียนซอเอ้อหูวิทยากร คือ นายนำภาค ศรีบัณฑิตมงคล จัดการเรียนการสอน
3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียนเครื่องสายไทย

นำเสนอผลงานในวันที่ 11 มกราคม 2563 พร้อมแจกเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรม และพิธีปิด
โครงการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติ โดยนางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติ
หน่วยงานที่ดำเนินการ กลุ่มสาระเครื่องสายไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

--------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์ แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
อบรมถึงความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ
1. อาชีพ
 ครู
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับปวช.
 นักศึกษาปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้
ของท่านเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนำความรู้ไปใช้
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4
3
2
1
5
ด้านวิทยากร

1.
2.
3.
4.
5.

การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ /
การนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4
3
2
1
5

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร

1.
2.
3.
4.

สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องดนตรี
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อาหาร มีความเหมาะสม
ด้านความรู้ความเข้าใจ

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
ด้านการนำความรู้ไปใช้

1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานการ

แสดงและบรรเลงได้
2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
แสดงและบรรเลงได้
3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
. สรุปประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรม
…………………………………………………………………………………………………...............................................………………………..............

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
1.ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2.หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

