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รายงานโครงการ 

โครงการการสื่อสารการแสดงร่วมสมัยเพื่อสังคม 

ความสอดคลอ้งกบัประเด็นยทุธศาสตร ์ 

❑ การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต   ❑ วิจยั / นวตักรรม  

❑ ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม    ❑ การบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ  

❑ ภาพลกัษณ ์/ ชื่อเสียงขององคก์ร   ❑ ความเป็นนานาชาติ  

ผูร้บัผิดชอบโครงการ/ผูร้ายงาน อรรจน ์จินดาพล รหสับคุลากร 6490083  

วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน นิเทศศาสตร ์ส่ือสารการแสดง  

 

1. หลักการและเหตุผล/ ความส าคัญ / ประเด็นปัญหา  

ตามประเด็นยทุธศาสตรข์องวิทยาลยันิเทศศาสตรว์่าดว้ยการพฒันาคณุภาพการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

และการ ท านบุ ารุงส่งเสรมิศิลปะและวฒันธรรม โดยมีเป้าประสงคเ์พื่อตอ้งการใหน้กัศกึษามจีิตส านึกรบัผิดชอบตอ่

สงัคม และ เพื่อมุง่สรา้งองคค์วามรู ้และปลกูจิตส านึกเก่ียวกบัการสืบสาน ท านบุ ารุง ส่งเสรมิ เผยแพรแ่ละสรา้ง

ความเขา้ใจใน ศิลปะวฒันธรรมประเภทต่าง ๆ ดว้ยการบรูณาการงานดา้นศิลปะและวฒันธรรม กบัการเรียนการ

สอน และกิจกรรมนกัศกึษา ทางสาขาวชิาส่ือสารการแสดง วิทยาลยันิเทศศาสตร ์จึงมีมาตรการในการด าเนินงาน

เพื่อใหบ้รรล ุเป้าประสงคโ์ดยการจดัโครงการ “การส่ือสารการแสดงรว่มสมยัเพื่อสงัคม (Contemporary Performing 

Arts Communication for Social Action” ในรูปของการจดักิจกรรมการแสดง โดยนกัศกึษาจะไดน้ าความรูด้า้น

วิชาการ และวชิาชีพส่ือสารการแสดงที่เรียนมาไปท าหนา้ที่ทางสงัคมดา้นอื่น ๆ นอกเหนือจากความบนัเทิงที่เป็นท่ี

รบัรูท้ั่วไป กล่าวคือใชค้วามรู ้และกระบวนการทางการส่ือสารการแสดงมาบรูณาการเพื่อการบรกิารชมุชน น าพา

สงัคมไปในทางที่สรา้งสรรค ์ช่วยพฒันาประเทศชาติใหเ้กิดความยั่งยืน กจิกรรมโครงการดงักลา่วจะน ามาซึง่ความ

ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนรว่มกบัชมุชน ศิลปะกบัชมุชน และจะเป็นประโยชนต์่อการเพิ่มพนูความรูแ้ละ

ประสบการณก์ารปฏิบตังิานวิชาชีพสื่อสารการแสดงอยา่งมจีิตส านึกรว่มทางสงัคมแก่นกัศกึษา และเป็นการสรา้ง

เสรมิ กิจกรรมสมัพนัธข์องสาขาวชิาส่ือสารการแสดง กบัชมุชนต่าง ๆ อีกทัง้เป็นการส่งเสรมิท านบุ ารุง

ศิลปะวฒันธรรมการแสดง ตามเกณฑป์ระกนัคณุภาพการศกึษา 
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1.1 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อส่งเสรมิพฒันาคณุภาพนกัศกึษา โดยวิธีบรูณาการความรูท้างวชิาการกบักิจกรรมการปฏิบตัิจรงิ 

เป็นการพฒันาทกัษะ เสรมิศกัยภาพ และสรา้งความมั่นใจในการท างานดา้นวิชาชีพสื่อสารการแสดง  

2. เพื่อกระตุน้จติส านึกใหก้บันกัศกึษาสาขาวชิาส่ือสารการแสดงในการบรกิารชมุชน เพื่อการพฒันาสงัคม

ที่ยั่งยืนผ่านการสรา้งสรรคก์ิจกรรมงานส่ือสารการแสดง  

3. เพื่อปลกูฝังการท านบุ ารุงศิลปะวฒันธรรม และส่งเสรมิศีลธรรมจรยิธรรม ใหก้บันกัศกึษา บคุลากร โดย

บรูณาการรว่มไปกบัการบรกิารชมุชน  

1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์ 

เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคโ์ครงการท่ีตัง้ไวโ้ดยรวม ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามพงึพอใจอยู่ใน

ระดบัดี หมือดีมากขึน้ไป และพึงพอใจในเนือ้หาจากการจดัโครงการ เป็นประโยชนต์่อวิชาชีพของนกัศกึษา ซึ่ง

สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัไปประยกุตใ์นการศกึษา และท างาน  

กลุ่มเป้าหมาย (เขา้รว่มโครงการ / ผูใ้ชป้ระโยชน)์ (ผูใ้ชง้บประมาณ)  

นกัศกึษา 150 บคุลากร 6 ภายนอก 150  

สถานท่ีด าเนินการ  

อาคารดิจิตลั มลัตมิีเดยี คอมเพล็กซ ์มหาวิทยาลยัรงัสิต (วิทยาลยันิเทศศาสตร)์  

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็โครงการ  

1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการอยูใ่นระดบัดี หรอืดีมากขึน้ไป  

2 จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ  

ค่าเปา้หมาย  

1 รอ้ยละ 60 ของผูต้อบแบบประเมิน  

2 รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเปา้หมาย  

เอกสารแนบรายงานโครงการ  

1 ผลประเมินจากผูร้ว่มโครงการ  2 รายชื่อผูร้ว่มโครงการ  
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รายละเอียดรายจ่ายโครงการ  

รายการ หน่วย ราคา/หนว่ย ยอดรวม หมายเหต ุ
ค่าอาหารกลางวนั /เย็น 156 75 117,000  

ค่าวิทยากร 3 2,000 6,000  
ค่าใชจ้า่ยพิธีการ 1 16,300 16,300  

เบ็ดเตล็ด 1 1,000 1,000  
รวม 35,000  

 

2. วิธีด ำเนินกำร 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงงาน 

ที ่ แผนงาน ผู้ปฏิบัติงาน หน้าทีรั่บผิดชอบ 
1 ประชมุหารือ  

หาแนวทางการจดัโครงการภายใตส้ภาวะเฝา้
ระวงัทางสาธารณสขุ 

คณาจารย ์ 
เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ และ
เลขาฯสาขา  

 

2 ก าหนดกจิกรรมภายใตโ้ครงการ 
- เสวนามโนราห ์มหาละคร 
- การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั” 
- การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – 

Macbeth” 
- การน าเสนอผลงานวดิีทศันก์ารแสดง

รว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

คณาจารยใ์นสาขาวิชา ใหอ้าจารยใ์นแต่ละ
รายวชิารบัผิดชอบการจดั
กิจกรรม 

3 ติดต่อผูร้ว่มเสวนา และวิทยากรรว่มฝึกอบรม ผศ.ดร.เธียรชยั อิศรเดช 
อ.อรรจน ์จินดาพล 
อ.ดร.ขวญัชนก โชตมิกุตะ 

ติดต่อพิจารณาเชิญผูร้ว่ม
เสวนา และวิทยากรที่
เหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรม 

4 เบิกเงินงบประมาณ นางสาวพนูผ่องศรี จนัลือ
ไชย 

เบิกงบประมาณ 
จดัสรรงบประมาณ 
สรุปงบประมาณ 

5 สถานท่ี  นางสาวพนูผ่องศรี จนัลือ
ไชย 

ท าเรื่องขอใชส้ถานท่ี 
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6 อบรมเชงิปฏิบตัิการงานแสดงรว่มสมยั อ.อรรจน ์จินดาพล 
อ.ดร.ขวญัชนก โชตมิกุตะ 

ประสานงานวิทยากร และ
ดแูลการอบรม 

7 ศกึษาคน้ควา้ เก็บขอ้มลูประเด็นรว่มเสวนา ผศ.ดร.เธียรชยั อิศรเดช เก็บขอ้มลูสงัเคราะห์
ก าหนดประเด็นเสวนา  

8 จดัการเสวนา “มโนราห ์มหาละคร” 
ในรูปแบบ Online 

ผศ.ดร.เธียรชยั อิศรเดช ควบคมุ และดแูลการจดั
เสวนา 

9 จดัแสดงผลงาน  
การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั” 
ในรูปแบบ Onsite และถา่ยทอดOnline 

อ.อรรจน ์จินดาพล 
 

ควบคมุ และดแูลการ
จดัการแสดง 

10 การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth” 
ในรูปแบบ Online 

อ.ดร.ขวญัชนก โชตมิกุตะ ควบคมุ และดแูลการ
จดัการแสดง 

10 การน าเสนอผลงานวดิีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั 
“กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 
ในรูปแบบ Online 

อ.อรรจน ์จินดาพล 
อ.ดร.ขวญัชนก โชตมิกุตะ 

ควบคมุ และดแูลการ
จดัการแสดง 

11 สรุป ประเมินผลโครงการ อ.อรรจน ์จินดาพล สรุปโครงการจาก
ผูป้ฏิบตัิงาน 

 

ก าหนดการในการจดักจิกรรมโครงการ 

1. กิจกรรมเสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” ทกุวนัองัคารเวลา 18.00 ในภาคการศกึษาที่ 2/2565 

2. กิจกรรมแสดงผลงาน การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั” วนัองัคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 , 16.00 , 

17.00 และ 18.00 

3. กิจกรรมแสดงผลงานการแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth” วนัพธุ 27 เมษายน 2565 เวลา 16.00 , 

16.30 , 17.00 และ 17.30 

4. กิจกรรมน าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ วนัพฤหสัฯ 28 เมษายน 2565 

เวลา 15.00 น 

 

 

 

 

 

. 
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3. ผลกำรด ำเนินกำร/ กำรน ำไปใช ้

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็
โครงการท่ีตัง้ไวใ้น
ระบบ 

ค่าเปา้หมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตัง้ไวใ้นระบบ ผลที่ได ้ ที่ตัง้ไวใ้นระบบ ที่แนบไวใ้น

ภาคผนวก 
1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
ไดร้บัประโยชนจ์าก
โครงการอยูใ่นระดบั
ดี หรือดีมากขึน้ไป 

1 รอ้ยละ 60 ของ
ผูต้อบแบบประเมิน
โดยเฉล่ียมากกว่า 
3.51 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
รอ้ยละ 80 ของ
ผูต้อบแบบประเมิน
ไดร้บัประโยชนจ์าก
โครงการอยูใ่น
ระดบัดีขึน้ไป 

1 ผลประเมินจาก
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
(ตอบแบบประเมิน
ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
50) ของ
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ช้
ประโยชน ์

ตารางสรุปผลการ
ประเมิน 

2 จ านวนผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ 

รอ้ยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการ
รอ้ยละ 89.21 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ตัง้
ไว ้

เอกสารชื่อผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมโครงการ  

รายชื่อผูเ้ขา้รว่ม
โครงการ และผล
แสดงการนบัผูม้ี
ส่วนรว่มผ่านระบบ
ส่ือสงัคมออนไลน ์
หนา้เพจ Face 
Book สาขาส่ือสาร
การแสดง 

 

1. จ านวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมในโครงการ 

1.1 นกัศกึษารว่มปฏิบตังิานโครงการจ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78 ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

 ที่ตัง้ไวใ้นระบบ ( 150 คน) 

1.2 บคุลากรเขา้รว่มปฏิบตัิงานโครงการจ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ

 ที่ตัง้ไวใ้นระบบ ( 6 คน) 

1.3 รวมผูเ้ขา้รว่มปฏิบตัิงานโครงการ 123 คน (นกัศกึษารว่มปฏิบตัิงานโครงการ + บคุลากรเขา้

 รว่มปฏิบตัิงานโครงการ ) คิดเป็นรอ้ยละ 78.84 ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ(สว่นปฏิบตัิงาน) ท่ีตัง้ไวใ้น

 ระบบ (156 คน) 

1.4 บคุคลภายนอกเขา้รว่มรบัชมกิจกรรมโครงการทัง้ในสถานท่ีจดัแสดง และผ่านระบบออนไลน์

 เฉล่ีย 150 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของผูเ้ขา้รว่มโครงการท่ีตัง้ไวใ้นระบบ ( 150 คน)    
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1.5 รวมผูเ้ขา้รว่มโครงการ 273 คน( นกัศกึษารว่มปฏิบตังิานโครงการ + บคุลากรเขา้รว่ม

 ปฏิบตัิงานโครงการ + บคุคลภายนอกรว่มชมกิจกรรมโครงการ) คิดเป็นรอ้ยละ 89.21 ของ

 ผูเ้ขา้รว่มโครงารท่ีตัง้ไวใ้นระบบ (306 คน)   

2. จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 212 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.65 

3.จ านวนผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในโครงการ ประเมินผลในค่าระดบั 4.58     

 

4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 
 

จากผลการประเมินโครงการโดยรวมของผูเ้ขา้รว่มโครงการ มคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัดมีาก และพึงพอใจ

ในเนือ้หาจากการจดัอบรมโดยวทิยากร ซึง่สามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานในอนาคตได ้แตม่ี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องช่วงเวลาจดังานท่ีอยูใ่นสถานการณเ์ฝา้ระวงัทางสาธารณสขุที่ท  าใหก้ารแสดง

ส่วนใหญ่ตอ้งปรบัไปสู่รูปแบบออนไลน ์ท าใหไ้ม่สามารถไดผ้ลตอบรบัในขณะแสดงอย่างชดัเจนเหมือนที่เคยเป็นมา 

ซึ่งผูร้ว่มโครงการส่วนใหญ่ตอ้งการรบัชม และท าการแสดงในสถานท่ีตัง้มากกว่า 

 
5. สรุปผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงในอนาคต 

 
การจดัโครงการในปีนีต้อ้งปรบัรูปแบบเพื่อตอบรบัสถานการณเ์ฝา้ระวงัทางสาธารณสขุ จากภาวะการ

ระบาดของไวรสั Covid-19 โดยกระจายโครงการออกเป็น 4 กจิกรรม เพื่อลดปรมิาณการรวมตวัของคนท างาน และ

ลดปรมิาณการเขา้ชมการแสดง ณ สถานท่ีตัง้ (โรงละคร) รวมถึงการจบัประเด็นรอ้น(Hot Issue) หรือเรื่องที่อยูใ่น

กระแสสงัคมมาท าความเขา้ใจใหช้ดัเจน ผ่านรูปแบบการเสวนาถอดรหสัการส่ือสารการแสดงในโลกรว่มสมยั 

โดยเกิดกิจกรรมดงันี ้

1. กิจกรรมเสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” ทกุวนัองัคารเวลา 18.00 ในภาคการศกึษาที่ 2/2565 

ซึ่งเป็นการเล่นกบัประเด็นในกระแสสงัคมที่ องคก์ารเพื่อการศกึษา วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติ ( UNESCO ) ไดป้ระกาศรบัรอง ขึน้ทะเบียน ‘โนรา’ (Nora, Dance Drama in 

Southern Thailand) เป็นมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ไดข้องมนษุยชาติ โดยจดัเป็น

กิจกรรมเพื่อสงัคมทัง้ในดา้นเผยแพรอ่งคค์วามรู ้และสรา้งความภาคภมูิใจใหศ้ิลปินพืน้บา้นไดม้ี

ช่องทางในการส่ือสารภมูิปัญญาของบรรพชนต่อสงัคม รวมถึงนกัศกึษาไดเ้ชื่อมต่อองคค์วามรูท้าง

วิชาการ กบัภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ผ่านกระบวนการเสวนากบัศิลปินโนราตวัจรงิ 

2. กิจกรรมแสดงผลงาน การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั” วนัองัคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 , 

16.00 , 17.00 และ 18.00 เป็นการปรบัการแสดงใหเ้หมาะสมในสถานการณส์าธารณสขุ ท่ีมุง่หวงัลด
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การพดูคยุ โดยทดลองท าการแสดงละครใบ ้เพื่อหาทางออกใหก้บัการแสดงในสงัคมรว่มสมยั แบบ

รกัษามาตรการสาธารณสขุ แต่ยงัส่ือสารไดผ่้านมิตกิารแสดง 

3. กิจกรรมแสดงผลงานการแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth” วนัพธุ 27 เมษายน 2565 เวลา 

16.00 16.30 17.00 และ 17.30 เป็นรูปแบบการแสดงที่น าวรรณกรรมระดบัโลก มาใหน้กัศกึษาได้

เรียนรู ้และทบทวนความหมาย เพื่อผลิตเป็นผลงานรว่มสมยัผ่านสายตาคนรุน่ใหมต่่างวฒันธรรม 

4. กิจกรรมน าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ วนัพฤหสัฯ 28 เมษายน 

2565 เวลา 15.00 น. เป็นการสรา้งสรรคง์านรว่มสมยัที่มีประเด็นหลกัในการน าเรื่องเล่าจาก

วรรณกรรมพืน้บา้น หรือต านานในแต่ละทอ้งถิ่น มาตีความ และสรา้งสรรคใ์หม่ในรูปแบบการแสดง

รว่มสมยั ผ่านส่ือออนไลน ์โดยมีเป้าหมายเพื่อประยกุตเ์อกลกัษณท์อ้งถิ่นใหเ้กิดคณุคา่ และต่อยอดให้

เกิดเรื่องเล่าในชมุชน และพฒันาสู่การสรา้งมลูค่าในมิติแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค(์Creative 

Economy) 

จากกิจกรรมทัง้ส่ี สรุปไดว้่า การจดัโครงการดงักล่าว สามารถปรบัเนือ้หา และรูปแบบการน าเสนอให้

สมัพนัธก์บัสถานการณเ์ฝา้ระวงัทางสาธารณสขุ และตีความการแสดงใหก้วา้งออกไปนอกเหนือจากการจบัประเด็น

ปัญหามาทบทวนและสะทอ้นผ่านละคร แต่วิธีการแสดงเพื่อชมุชน อาจปรบัทางมาในรูปแบบของการรกัษา ต่อยอด 

ปรบัปรุงเพื่อสรา้งสรรคง์าน หรือกระตุน้วิธีคิดเพื่อความยั่งยืนของสงัคม ตามอดุมการณแ์ห่งสนุทรยีะ ของงานศิลปะ 

และวฒันธรรม 
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ภาคผนวก 
1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 

 

 
 

2. รายชื่อนกัศึกษาผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 

รายชื่อนกัศึกษาร่วมปฏิบติังาน ในโครงการ สื่อสารการแสดงรว่มสมยัเพื่อสงัคม ภาค 2 / 2565 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรมในโครงการ 

1 นาย อดลุยรศัมิ์ สวุรรณจกัรา การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

2 น.ส. ทชัชกร คามะเชียงพิณ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

3 น.ส. ป่ินปินทัธ ์จิรเมธสวสัดิ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

4 นางสาว พรนชัชา วลูฟ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

5 นาย ธนโชติ คงเสือ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  
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6 นางสาว ภสัราวลี ศรีพนม การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

7 นาย ธิติพนัธ ์คา้ธัญเจรญิ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

8 นาย ธนวชิ ป้ันปรือ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

9 นาย อดิเรก เรือนปิน การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

10 นาย จิรวฒัน ์เกตกุลางดอน การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

11 นาย ณฐัชนน ภงูามนิล การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

12 นาย นราธิป ศรีสขุ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

13 นางสาว ชลีุกร ณะเสน การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

14 นางสาว พรนภา ค าแผง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

15 นางสาว ปาลินี หวัใจมั่น การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

16 นาย ณิรดา ว่องไว การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

17 นางสาว กนกพร เอีย่มส าราญ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

18 นางสาว จิดาภา จาดพุ่ม การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

19 นางสาว ชนกนนัท ์ไตรสีห ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

20 นางสาว จิราพชัร มณีรตัน ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

21 นางสาว ศิวพร รตันวาร ี การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

22 นาย อดิเทพ รกัไทยบ ารุงแสง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

23 นางสาว กชนิภา ประสงคสิ์ทธ์ิ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

24 นางสาว สภุาวดี อยู่ประจ า การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

25 นาย จิรภาส โอกาสเพิม่พงศ ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  
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26 นางสาว วรญัญา โอชารส การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

27 นาย อรุวิศ เรืองสินทรพัย ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

28 นาย ศกัดิ์ดา แสวงสขุ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

29 นาย พลพล พรหมา การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

30 นาย กานตพ์งศ ์พลูสวสัดิ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

31 นางสาว ธัญพิชชา กรองทอง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

32 นาย ไชยพล ห่วงประเสรฐิ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

33 นางสาว ชญานิศ กรีโรจนีย ์ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

34 นางสาว วนสันนัท ์อยู่คง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

35 นางสาว พรสดุา เจนจบ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

36 นาย ฐานนัดร แววมณี การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

37 นาย ธนากร ค าแพง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

38 นางสาว เพ็ญพิชญา รกัค า การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

39 นางสาว ธนชัพร ขนัชีกรด การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

40 นางสาว ธีรตา เสือคง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

41 นางสาว ชนากานต ์วิชญสกลุ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

42 นาย พนธกร แซ่ลิม้ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

43 นาย ชญัญชน ศรีโลฟุ้ง การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

44 นาย คารม์รัรอ์าลี บินดาโอ๊ะ การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  

45 นางสาว ศิรกิานต ์ทองนา การแสดงลีลารว่มสมยั “Hamlet – Macbeth”  
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46 นางสาว ณรษิา พิมพจ์นัทร ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

47 นางสาว กลุธิดา ค านงึ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

48 นาย ธนบดี เอกจ านงค ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

49 นางสาว ธนภรณ ์รงัผึง้ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

50 นาย ศภุกร วงศส์วุรรณ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

51 น.ส.ชตุิกาญจน ์จติวมิลประเสรฐิ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

52 นาย สมชยั สมาน การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

53 นาย พีระพงษ์ วงศศ์รีดา การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

54 นาย พงศธร ไชยโสภา การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

55 นางสาว ชนญัชดิา นามภกัด ี การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

56 นางสาว พรฐิตา ทองกรุง การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

57 นางสาว บวรรตัน ์สทุธิโอฬาร การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

58 นางสาว ณฐัวีร ์ถนอมรตัน ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

59 นางสาว ณฐัวดี สมพงษ ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

60 นาย นนทกร เจรญินนัทกลุ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

61 นาย พีระพฒัน ์แหวนเครือ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

62 นางสาว ฐิตวิรดา เฉลิมกลุ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

63 นางสาว นิรชา สวุรรณประทีป การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

64 นางสาว กรรณิกา โนนสาหรา่ย การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

65 นาย กมลฉตัร พรรณโคตร การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  
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66 นางสาว ณิรนิทิพย ์เผือกไทย การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

67 นาย สรวิชญ ์แกว้ประเสรฐิ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

68 นางสาว นฤมล เฉลิมฤกษ ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

69 นางสาว สฐิุตา แกว้ศรีทอง การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

70 นางสาว วลัยช์นก อู่พฒุินนัท ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

71 นาย พงศกร กอยากลาง การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

72 นางสาว วีรดา รตันสมจติ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

73 นางสาว ณิชากร ทนัดอน การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

74 นางสาว ขวญัตา ขนัธร์ตัน ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

75 นาย นวมินทร ์ตีฆาอาย ุ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

76 นาย พฒุิพงศ ์พทุธโชต ิ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

77 นางสาว อรทยั ค า การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

78 นาย เกรยีงไกร บวัคลี่คลาย การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

79 นางสาว สกุฤตา อุ่นดา การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

80 นาย กิตติ์พิพฒัน ์จีรวฒันเมธากลุ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

81 นาย พีระพฒัษ์ วงศศ์รีดา การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

82 นางสาว นนัทน์ภสั ศภุเศรณี การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

83 นางสาว สมิตานนัท ์เจรญิวงษ ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

84 นางสาว สภุาพร เรืองพรวิสทุธ์ิ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

85 นางสาว สพุิชญา สงัขท์อง การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  
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86 นางสาว ปาณิสรา ระโหฐาน การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

87 นาย พิสิฏฐ์พล พ่วงไพบลูย ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

88 นาย ปกรณ ์ขยนั การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

89 นางสาว ประกายศรี พรหมสวสัดิ ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

90 นาย บรรลือศกัดิ์ เติมสขุ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

91 นาย พรหมมินทร ์วรรณโสภา การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

92 นาย สหรตัน ์ขาวเจรญิ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

93 นางสาว ปทิดา ศรีสวสัดิ ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

94 นางสาว สธุาสินีย ์อารียว์งษ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

95 นาย ณฐภทัร อิสสะรีย ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

96 นาย พีรพฒัน ์นวลทอง การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

97 นางสาว พนิดา รตันสมจิต การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

98 นาย กนก รตันธิโป การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

99 นางสาว สภุนิดา กางรมัย ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

100 นางสาว ธัญลกัษณ ์ใครนุ่่นสิงห ์ การแสดงชดุ “อยากจะใบด้งั ดงั”  

101 นาย อดลุยรศัมิ์ สวุรรณจกัรา เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

102 นางสาว สภุาพร พิมพส์วสัดิ ์
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

103 นาย ธราดล ยทุธวรวิทย ์
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 
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104 นางสาว ปรยิากร ภู่ตนั 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

105 นาย ปิยวฒัน ์สายจนัทร ์
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

106 นาย ภรูวิจัน ์ทิพยศรจิระโชต ิ
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

107 นาย สราวธุ รุง่สว่าง 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

108 นางสาว ชนิตา ทองแสน 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

109 นางสาว จารวี เสือบญุทอง 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

110 นางสาว นฏันรี แสงสวุรรณ 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

111 นาย พาณ ุจนัทรเ์รือง 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

112 นางสาว สภุทัรา หอมทวนลม 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

113 นาย อารียา บรุานนท ์
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

114 นางสาว วรานนัท ์แพงพา 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

115 นางสาว กญัธิมา จั่วจนัทึก 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 
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116 นางสาว สิดารตัน ์ราชวงษา 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

117 นางสาว กชนิภา ประสงคสิ์ทธ์ิ 
เสวนาออนไลน ์“ มโนราห ์มหาละคร” 

น าเสนอผลงานวิดีทศันก์ารแสดงรว่มสมยั “กาลครัง้หน่ึง ของพรุง่นี”้ 

 
3. รูปถ่ายกิจกรรมในโครงการ 

3.1 เอกสารประชาสมัพนัธ ์(Poster) 
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3.2 กิจกรรมออนไลน ์“มโนราห ์มหาละคร” 
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3.3 การแสดง ณ Studio 1 อาคาร Digital Multimedia Complex (ตกึ 15)  มหาวิทยาลยัรงัสิต 
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1.4 การน าเสนอออนไลน ์กิจกรรมในโครงการ 
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4. แบบสอบถาม / แบบส ารวจ 
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5. ตารางสรุปผลประเมิน 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการ การสื่อสารการแสดงร่วมสมยัเพื่อสงัคม 

โดยสาขาวิชาสื่อสารการแสดง วิทยาลยันิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ภาคเรียนที่ 2 /2564 

รายการ ระดับความพึงพอใจ แปลความ 

X S.D. 

การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 

กิจกรรมในโครงการนีส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่ใหน้กัศกึษาพฒันาความรูเ้พื่อสรา้งสรรค์

งานการแสดงรว่มสมยั 

4.89 0.65 มากที่สดุ 

ความเหมาะสมของการจดักิจกรรม 4.50 0.68 มาก 

ความเหมาะสมของชว่งระยะเวลาจดังาน 4.56 0.62 มาก 

การประเมินด้านกระบวนการ 

โครงการนีม้กีารจดัรูปแบบกจิกรรมที่มีความเหมาะสม 4.54 0.67 มาก 

วิทยากรมีความรอบรูใ้นเนือ้หา และถ่ายทอดไดด้ี 4.79 0.55 มากที่สดุ 

มีการเปิดโอกาสใหแ้บ่งปันความรู ้และประสบการณใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงานระหวา่ง

นกัศกึษา และวิทยากร 

4.48 0.44 มาก 

สถานท่ีจดักิจกรรมมีความเหมาะสม รวมถงึระบบออนไลนท์ี่ใช ้ 4.62 0.39 มาก 

การบรหิารจดัการ การประสานงานมีความเหมาะสม 4.54 0.72 มาก 

มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 4.53 0.62 มาก 

การประเมินด้านผลผลิต 

ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมในโครงการ มีความเขา้ใจเรื่อง งานส่ือสารการแสดงรว่มสมยั 4.39 0.92 มาก 

ไดข้อ้คิด และวิธีสรา้งสรรคผ์ลงานน าไปใชป้ฏิบตัิงานในอนาคตได ้ 4.55 0.62 มาก 

ไดส้รา้งโลกทศัน ์และการเรียนรูใ้หม่ จากการเขา้รว่มกจิกรรมในโครงการ 4.59 0.75 มาก 

รวม 4.58 0.62 มาก 
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