
 
 

 
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 

ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าน า 

 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นสถาบันการศึกษาระดับต ่ากว่า
ปริญญาตรีของกองทัพเรือ ที ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เพื อให้เป็นนายทหารชั้น
ประทวนที มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
ส่าหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามปรัชญา
ที ว่า “เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี” 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ฉบับนี้จัดท่าขึ้น โดยวิเคราะห์จากผลการด่าเนินงานที ผ่านมาและข้อเสนอแนะจาก
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) ข้อเสนอแนะจากผลการ
ตรวจและประเมินของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย (สปท.) และส่านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาเป็นแนวทางในการจัดท่าแผนพัฒนา 

  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ตระหนักถึงความส่าคัญและมีความมุ่งมั นตั้งใจที จะพัฒนาสถาบันให้บรรลุปณิธานและวัตถุประสงค์ที ตั้งไว้   
ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที มีคุณภาพเป็นที 
ยอมรับในระดับชาติและสากล 

 

                                                                     น.อ. 

                                         (ณรงค์  แสงบุศย์) 

                                          นปก.ประจ่า ฐท.กท. ทา่หน้าที   

                                         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

                                   พ.ย.๕๖  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
 ปกนอก - 
 ปกใน - 
 ค าน า - 
 สารบัญ - 
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
 ข้อมูล/สถานที ตั้ง     ๑ 
 ประวัติโดยสังเขป ๑ – ๒ 
 สัญลักษณส์ถาบัน ๒ 
 โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ ผังการจัดส่วนราชการ ๓ 
 รายชื อผู้บังคับบัญชา ๔ 
 ข้อมูลก่าลังพล  ๔ 
 จ่านวนผู้เรียน ๔ 
ส่วนที่  ๒   การวิเคราะห์สถานภาพ  ๕ 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ๕ – ๖ 
ส่วนที่  ๓   ทิศทางการพัฒนา ๗ 
 วิสัยทัศน์ ๗ 
 ภารกิจ ๗ 
 พันธกิจ ๗ 
 คุณลักษณะที พึงประสงค์ของผู้ส่าเร็จการศึกษา ๗ 
 เป้าประสงค์ ๘ 
ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ๙ 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๙ – ๑๖ 
ส่วนที่ ๕ โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ๑๗ – ๗๘ 
 กรอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ๗๙ 

 
 
 
 
 

 



 
 

๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

 
ข้อมูล/สถานที่ตั้ง พ.ศ.๒๕๕๕๖ 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เลขที่ ๒ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ เว็บไซต์
ของสถาบัน http://www.navy.mi.th/musicdiv  และมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา  โดยมีอาณาเขต
ดังนี้  
 ทิศเหนือ   :   จรด  ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 ทิศตะวันออก  :  จรด  กรมการขนส่งทหารเรือ 
 ทิศใต้  : จรด  คลองมอญ 
 ทิศตะวันตก : จรด  ถนนอิสรภาพ  

ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) มีประวัติความ

เป็นมาควบคู่กับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ดย.ทร.ฐท.กท.) กล่าวคือ หน่วยดุริยางค์ทหารเรือ 
มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งหน่วยทหารเรือเป็นกรมทหารเรือ เริ่มตั้งแต่ปี พ .ศ.๒๔๒๑ ในสมัยเรือพระที่นั่งเวสาตรี      
เข้ามาถึงใหม่ ๆ  หน่วยดุริยางค์ทหารเรือในสมัยนั้น มีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศและส าหรับลงเรือพระที่นั่งฯ  
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ซึ่งตามบันทึกทางเอกสาร 
เดิมเรียกว่า “ทหารแตรมะรีน” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๘  เมื่อได้ตั้งกรมทหารเรือขึ้นแล้ว จอมพลเรือเจ้าฟ้า -
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือสมัยนั้น ได้ทรง
ปรับปรุงหน่วยดุริยางค์ทหารเรือให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองแตร” และ
ขึ้นกับกรมทหารเรือฝ่ายบก พระองค์ทรงโปรดการดนตรีมาก ได้เสด็จมาฟังการฝึกซ้อมและบางครั้งก็ทรงฝึก
ด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงนิพนธ์เพลงต่าง ๆ ไว้มากมายส าหรับให้กองแตรใช้บรรเลงและทรงก าหนดหลักสูตร
การศึกษาวิชาการดนตรีขึ้นเรียกว่า “วิชาการแตร” ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับระเบียบวิชาการต่าง ๆ ใน     
กรมทหารเรือ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๙๙ โดยรับบุคคลเข้ามาท าการฝึกหัดและบรรจุเป็นนักดนตรีทหารเรือ  
เพ่ือเสริมวงดนตรีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและทดแทนก าลังพลที่ พ้นหน้าที่ไปตามกาลเวลา ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๐ 
กองทัพเรือจึงได้ก าหนดให้มีโรงเรียนดุริยางค์ฯ ขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมา แม้ว่าจะได้ก าหนดให้มีโรงเรียนแต่ก็ยังมิได้มีการจัดชั้นตามระบบการศึกษาของ
โรงเรียนยังคงใช้วิธีการฝึกสอนในระบบเดิม จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๒ เรือเอกส าเร็จ นิยมเดช (ยศขณะนั้น) 
นายทหารประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนดุริยางค์ฯ จึงได้ท าการจัด
วางระเบียบหลักสูตรการศึกษาขึ้น โดยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็นชั้นและด าเนินการฝึ กหัดศึกษาในระบบ
โรงเรียนโดยแท้จริง มีหลักสูตรส าหรับการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนดุริยางค์และได้รับสมัครบุคคลพลเรือน   
เข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์โดยตรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา  โดยในช่วงปีแรกๆ รับเฉพาะนักเรียน
ดุริยางค์ชาย ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้เริ่มมีการรับนักเรียนดุริยางค์หญิง (ช่วงนั้นมิได้ให้อยู่ประจ า เนื่องจากทาง
โรงเรียนยังไม่มีสถานที่จะจัดให้เข้าพักได้) 
 

 



 
 

๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 
ส าหรับในด้านสถานที่นั้น เดิมใช้ห้องและบริเวณที่มีอยู่ในกองดุริยางค์ทหารเรือเป็นสถานที่ฝึกหัด

ศึกษา  จนปี พ.ศ.๒๕๐๔ มีการสร้างอาคารโรงเรียนดุริยางค์ขึ้นเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น สร้างติดกับถนนใหญ่    
แต่ตัวอาคารที่เป็นไม้ ไม่สามารถกันเสียงรบกวนได้และห้องไม่กว้างพอที่จะจัดเป็นห้องฝึกซ้อมรวมวง ภายหลัง
ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อขัดข้องในเรื่องนี้  จึงพิจารณาสนับสนุนให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียน
ดุริยางค์ขึ้นใหม่ โดยสร้างทางด้านตรงข้ามกับอาคารหลังเดิมซึ่งห่างจากถนนใหญ่พอสมควร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดใหญ่กว่าเดิม ชั้นบนเป็นที่พักของนักเรียนดุริยางค์ชั้นล่างเป็นที่เรียนและโรง
อาหาร ซึ่งในการก่อสร้าง พลเรือเอกจรูญ  เฉลิมเตียรณ ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นได้เดินทางมาเป็น
ประธานกระท าพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ ลงมือก่อสร้าง เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๑๑ ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ใช้เป็นสถานที่ศึกษาและที่พักของนักเรียนดุริยางค์ ตั้งแต่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ เป็นต้นมา ในส่วน
ที่ท าการของโรงเรียนได้มีการก่อสร้างเพ่ิมเติมขึ้น เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยใช้ไม้จากอาคาร
หลังเก่ามาท าการปรับปรุงแก้ไขเป็นอาคารขึ้นแบ่งเป็นห้องท างานของธุรการ ครูดนตรี เครื่องช่วยการศึกษา
และครูผู้ปกครอง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๑ ได้มีการก่อสร้างอาคารพักนักเรียนดุริยางค์ชายขึ้นใหม่อีกหลังหนึ่ง
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ส าหรับนักเรียนดุริยางค์หญิงนั้นเริ่มให้เข้าอยู่ประจ า เมื่อได้มีการก่อสร้าง
อาคารกองบังคับการกองดุริยางค์ทหารเรือหลังใหม่ขึ้น ในปี ๒๕๒๑ โดยจัดให้พักบนชั้น ๓ ของอาคาร      
กองบังคับการฯ เป็นการชั่วคราว ปัจจุบันได้ย้ายมาพักท่ีชั้น ๒ ของอาคารเรียน 

โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้รับการอนุมัติอัตราให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองดุริยางค์ทหารเรือ สถานีทหารเรือ
กรุงเทพ เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)ที่ ๗๐/๒๕๒๒ และค าสั่งกองทัพเรือ 
(เฉพาะ) ที่ ๑๒๙/๒๕๒๒ ลง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๒ เรื่อง แก้อัตรา กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งกองทัพเรือได้
ยกเลิกค าสั่งนี้แล้วและให้ใช้ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๖๙/๒๕๔๐ เรื่อง แก้อัตรากองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๐๑ 
ลง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐  

สัญลักษณข์องโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
เป็นรูปสมอ พิณ ภายใต้มหามงกุฎ เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีค าว่า             

“โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ” (ไม่จ ากัดสีและขนาด) 
 

 
 
 



 
 

๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 

โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 ๑. ธุรการ  
 มีหน้าที่เก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ และการบัญชีพลโดยทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ฯ 
 ๒. หมวดศึกษา  
 มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ จัดท าแผนการศึกษา ด าเนินการ และควบคุมการศึกษาอบรม
นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ฯ รวมทั้งเสนอความต้องการครูช่วยสอน และก าหนด
หลักเกณฑ์ในการวัดผล/ประเมินผลการศึกษา 

๓. หมวดปกครอง  
 มีหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ด าเนินการ และควบคุมการปกครองบังคับบัญชานักเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน รวมทั้งดูแล
ด้านการสวัสดิการของนักเรียนดุริยางค์  
 ๔. หมวดเครื่องช่วยการศึกษา  
 มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนเครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา แก่หลักสูตร
ต่าง ๆ ของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ ตลอดจนควบคุมการจัดพิมพ์ต าราและแบบฝึกหัดที่เป็น
โน้ตเพลงส าหรับใช้ในโรงเรียนดุริยางค์ 
 ๕. ประกันคุณภาพการศึกษา  
 มีหน้าที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.), 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
รวบรวม/จัดเก็บส าเนาเอกสารการด าเนินการของโรงเรียนดุริยางค์ฯ เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในจาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ( สปท.)          
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ตลอดจนให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ ครู/อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนดุริยางค์ฯ 
 

ผังการจัดส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองดุริยางค์ทหารเรือ 

โรงเรียนดุริยางค์ ฯ 

ธุรการ หมวดศึกษา หมวดปกครอง หมวดเครื่องช่วยฯ
การศึกษา 

ประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 

รายช่ือผู้บังคับบัญชา 
(๑) น.อ.ณัฐ  รัชกุล  ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๒) น.อ.ณรงค์  แสงบุศย์  นปก.ประจ า ฐท.กท.ท าหน้าที่ ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๓) น.ท.อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ  รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๔) น.ต.ปัญญา  พงษ์พลายจันทร์  ช่วยปฏิบัติราชการ ในต าแหน่ง ประจ า รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๕) ร.ท.ณท  เจริญรักษ์  ช่วยปฏิบัติราชการ ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๖) ร.อ.หญิง สุกัญญา  อ่องเอ่ียม  หน.หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๗) ร.ต.จรัญ  สาตจีนพงษ์  นายทหารหมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

ข้อมูลก าลังพล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 

สังกัด 
ชั้นยศ 

รวมสังกัด 
สัญญาบัตร ประทวน 

บก.รร.ดย.ฯ ๓ ๓ ๕ 

หมวดศึกษา ๖ ๑๔ ๒๐ 

หมวดปกครอง ๓ ๑๐ ๑๓ 

หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯ ๑ ๑๐ ๑๑ 

ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ๒ ๒ ๓ 

รวมตามชั้นยศ ๑๕ ๓๗ ๕๒ 

จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย 

ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ ชั้นปีที่ ๖ 

๑๘ ๒๐ ๑๖ 

รวม ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๒  
การวิเคราะห์สถานภาพ  

 
  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) 

 

 จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องเร่งพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาฯ ก าหนด รวมทั้งสถาบันการศึกษาของกองทัพก็ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาด้วย เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงใช้เป็นแนวทาง   
ในการตรวจประเมินภายในและภายนอก ตลอดจนใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันการศึกษา โดยอาศัยกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง       
ทั้งสภาวะภายในและภายนอก เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด/อุปสรรค ดังนี้ 
 

SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  

 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน 
๒ นักเรียนมีทักษะ และความสามารถทางดนตรี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๓ นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
๔ คร ูอาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการดนตรี 
๕ มีอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาส าหรับการเรียนการสอนอย่างพอเพียง  
๖ อาคารเรียนและห้องเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
๗ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน 
๘ มีหลักสูตรที่เหมาะสมได้มาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 



 
 

๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 

 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑ โครงสร้างอัตราครูดนตรีมีน้อยไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่เพ่ิมมากขึ้น 

๒ 
คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียน
หนังสือราชการ 

๓ คร ูอาจารย์ ยังขาดความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอน 

๔ 
ขาดระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน และระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียน 

๕ อุปกรณ์เครื่องดนตรีเก่า ไม่มีคุณภาพ และวัสดุอะไหล่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๖ การบริหารจัดการภายในหน่วยต่าง ๆของโรงเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๗ การจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ  
๘ บุคลากรขาดความตระหนักและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๙ ด้านการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีประสิทธิภาพพอ 

๑๐ การด าเนินการบางโครงการ ยังไม่ครบตามวงจร PDCA 

 
โอกาส (Opportunities) 

๑ มีการอบรมปฏิบัติการทางดนตรีร่วมกับวง Sangrok Orchestra สาธารณรัฐเกาหลี 
๒ สามารถท าความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรีกับสถานบันอ่ืน ๆ นอก ทร. 
๓ มีวิทยากรให้ความรู้ด้านการปฏิบัติเครื่องมือดนตรีจากต่างประเทศ 
๔ มีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปยังภายนอกผ่านระบบ Internet 

 
อุปสรรค (Threats) 

๑ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
๒ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาเครื่องดนตรีใหม่ ให้ครบตามความต้องการ 
๓ มีโรงเรียนดนตรีเพิ่มมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีโอกาสเลือกมากข้ึน 
๔ การแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๓  
ทิศทางการพัฒนา 

 

  

วิสัยทัศน์  
 เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

ภารกิจ 
 ด าเนินการให้การศึกษา และฝึกอบรมนักเรียนดุริยางค์ ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการ
ดุริยางค์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนให้การศึกษา และอบรมทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่า
สัญญาณแตรเดี่ยว  

พันธกิจ 
๑) ให้การศึกษาแก่นักเรียนดุริยางค์และทหารเหล่าดุริยางค์ เพ่ือเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพ 
๒) พัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๓) ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
๔) สนับสนุนการดนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕) ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  

๑) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด
ในด้านวิชาชีพด้านการดุริยางค์ 

๒) เป็นผู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
๓) เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

 ด้านการทหาร 
๑) เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งด ารงไว้ซึ่งการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาการทางทหาร 
๓) เป็นผู้มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
๔) เป็นผู้มีภาวะผู้น า ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึกในหน้าที่ความเป็น

ทหาร และรู้รักสามัคคี 
๕) เป็นผู้มีความแข็งแรง อดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 



 
 

๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 

เป้าประสงค์ 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาในสังกัดของกองทัพเรือ 
ทีให้การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์ แก่นักเรียนดุริยางค์
ตามความต้องการของกองทัพเรือ เพ่ือให้ได้นายทหารชั้นประทวนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์
ตามมาตรฐานทางการศึกษา รวมถึงมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา จ านวน ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย 

๑. ด้านผู้เรียน 
๒. ด้านบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ด้านผู้บริหาร และการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๔  
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

 

 จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จึงก าหนดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จ านวน ๗ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

  กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ทางดนตรี เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
โอกาสแสดงความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลง 

กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน
ดนตรีแก่หน่วยงานที่ร้องขอทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ  

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างส านึกใน
ความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันฯ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ภายในจาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา จากเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ านวน ๗ เป้าประสงค ์
แปลงไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๗ แผนงาน รวม ๒๗ โครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

แผนที่ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
แผนที่ ๒. แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
แผนที่ ๓. แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
แผนที่ ๔. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบันฯ 
แผนที่ ๕. แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
แผนที่ ๖. แผนบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
แผนที่ ๗. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 
 

๑๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 

ความเชื่อมโยงระหว่าง พันธกิจ กับ กลยุทธ์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ 

๑. ให้การศึกษาแก่นักเรียนดุริยางค์ และทหารเหล่า
ดุริยางค์ เพื่อเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านเทคโนโลยี     
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

๒. พัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
และภายนอก 

๔. สนับสนุนการดนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ผลงาน
สร้างสรรค์ ทางดนตรี เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี   
โอกาสแสดงความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลง 
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านดนตรีแก่
หน่วยงานที่ร้องขอทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ 

๕. ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างส านึกในความเป็น
ไทย เทิดทูนสถาบันฯ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ 
๑ โครงการสอบ

มาตรฐาน
วิชาชีพการ
ดุริยางค์ 

เพื่อประเมินคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่
ก าหนด ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๐ - - - - 

๒ โครงการสอน
เสริม ALC  
ให้แก่ นดย.ชั้น
ปีที่ ๕ – ๖ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
ภาษา อังกฤษให้แก่ นดย. 
ชั้นปีที่ ๕ - ๖ 

จ านวน นดย. ชั้นปีที่ ๕ – ๖ สอบ 
American Language Course 
Placement Test (ALCPT) ก่อน
เรียน/หลังเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึน 

    ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐   

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ 
๑ โครงการสัมมนา

วิชาการ
ประพันธ์เพลง
เรียบเรียงเสียง
ประสาน 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้
และทักษะด้านการ
ประพันธ์เพลงให้แก่ครู
และ นดย. 
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูและ 
นดย.มีความคิดสร้างสรรค์ 
เปิดโอกาสให้ได้แสดง
ความสามารถทางด้านการ
ประพันธ์เพลง 

๑.จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่อจ านวนครูทั้งหมด 

๑๐ - - ๑๕ ๔๖,๒๕๐ - -  

๒.จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน นดย.ทั้งหมด 

๑๐ - - ๑๕ 

๓.จ านวนผลงานของครู ต่อ 
จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

๑๐ - - ๑๕ 

๔.จ านวน นดย.ที่มีผลงาน  ต่อ
จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ 

๑๐ - - ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

แผนงานที่ ๓ แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ 
๑ 
 

โครงการบริการ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพทาง
ดนตรีให้แก่
หน่วยงานอื่น 

๑. เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านดนตรีแก่
หน่วยงานอื่นตามที่ร้องขอ 
๒. เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางด้าน
ดนตรีให้แก่ครูประจ า 

จ านวนครูประจ าที่ให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพทางดนตรีแก่
หน่วยงานอื่น ต่อ จ านวนครู
ประจ าทั้งหมด 

๕ ๕ ๕ ๕ - - - - 

๒ โครงการสนับสนุน 
บุคลากร/ นดย.
เข้าร่วมการแสดง
กาชาดคอนเสิร์ต 

๑. เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านดนตรีแก่
หน่วยงานอื่นตามที่ร้องขอ 
๒. เพื่อสร้างประสบการณ์
ทางด้านดนตรีให้แก่ครู 
๓. เพื่อฝึกฝนทักษะด้าน
ดนตรีให้แก่ นดย. 
๔.เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางด้านดนตรีและ
สุนทรียศาสตร์บุคคลทั่วไป 

๑.จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่อจ านวนครูทั้งหมด 

๕ ๕ ๕ ๕ - - - - 

๒.จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ 
ต่อ จ านวน นดย.ทั้งหมด 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๓.ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อ
การแสดงดนตรี 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๓ โครงการบันทึก 
เสียงบรรเลง
ดนตรีทางวิทยุ 
อส. พระราชวัง
ดุสิต  ความถ่ี  
FM ๑๐๔ 

๑. เพื่อฝึกฝนทักษะด้าน
การบรรเลงดนตรีให้แก่ 
นดย.และส่งเสริมการ
ท างานเป็นหมู่คณะ 
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้
ทางด้านดนตรีและสุนทรีย-
ศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป 

๑. จ านวนครั้งของการแสดงดนตรี
ไม่ต่ ากว่า ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา  

๒ ๒ ๒ ๒ - - - - 

๒.ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อ
การแสดงดนตรี 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๔ โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ 
ดนตรีสามเหล่าทัพ 

เพื่อประสานความร่วมมือ
กับสถาบันอื่นในการพัฒนา
การศึกษา 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ 
พึ งพอใจของผู้ เ ข้ า ร่ วมที่ มี ต่ อ
โครงการ  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
แผนงานที ่๔ แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ 
๑ 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
(ไหว้ครูวิชาการ) 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรม- 
เนียมประเพณีอันดีงาม 
และแสดงถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู/อาจารย์  

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ จ านวน นดย. 
ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๔,๗๕๐ ๘,๐๐๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๒ กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา       
(วันเข้าพรรษา) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชน ให้แก่ 
นดย. 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ จ านวน นดย. 
ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๑,๒๕๐ ๘,๐๐๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๓ กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา       
(วันวิสาขบูชา) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชน ให้แก่ 
นดย. 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ จ านวน นดย. 
ทั้งหมด 

๙๐ - - - ๙,๒๕๐ - -  

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม  

๓.๕๑ - - - 

๔ กิจกรรมส่งเสริม
จิตอาสาและ
บ าเพ็ญสาธารณ 
ประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมให้ นดย.       
มีจิตส านึกในการช่วยเหลือ
สังคม และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์      
เพื่อชุมชน 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ จ านวน นดย. 
ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - 

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ - - 

๕ กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันฯ (วันแม่
แห่งชาติ) 

เพื่อให้นักเรียนดุริยางค์
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ จ านวน นดย. 
ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙,๒๕๐ ๘,๐๐๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๖ กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันฯ (วันพ่อ
แห่งชาติ) 

เพื่อให้นักเรียนดุริยางค์
แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ จ านวน นดย. 
ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๐,๒๕๐ ๘,๐๐๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

 

 

 



 
 

๑๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

แผนงานที่  ๕ แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร   
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ 
๑ 

 

หลักสูตรอาชีพ
เพื่อเลื่อนฐานะ 
ชั้น พ.จ.อ. พรรค 
พศ. เหล่า ดย. 

 

๑.เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการฝึกอบรมมี
การด าเนินงานอย่างมี
ระบบ และเกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ ไปสอบ
จัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ
และน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ 

๑.ค่าเฉลี่ยผลประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ของกองทัพเรือ  

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๓ 

๒๗๙,๗๔๐ ๒๙๑,๒๓๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด  
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
อยู่ในเกณฑ์ ดีข้ึนไป 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๒ 

 

หลักสูตรอาชีพ
เพื่อเลื่อนฐานะ 
ชั้น จ.อ. พรรค 
พศ. เหล่า ดย. 

 

๑.เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้านการฝึกอบรมมี
การด าเนินงานอย่างมี
ระบบ และเกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ ไปสอบ
จัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ
และน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ 

๑.ค่าเฉลี่ยผลประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ของกองทัพเรือ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๓ 

ระดับ 
๓ 

๒๓๗,๘๓๐ ๒๖๔,๕๐๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วยต้น
สังกัดที่มีต่อผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรม อยู่ในเกณฑ์ ดีข้ึนไป 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๓ โครงการจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รร.ดย.ฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖-
๒๕๕๙ 

เพื่อระดมความคิดในการ
ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาตาม 
ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และนโยบาย 

มีการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

    ๓๗,๕๑๐    

๔ แผนพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะในด้านการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

จ านวนบุคลากรที่มีการ
พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ 
ต่อ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

   ๗๐     

๕ โครงการศึกษา   
ดูงานสถาบัน  
การดนตรี        
ณ สาธารณรัฐ
สิงคโปร ์

เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของ รร.ดย.ฯ 

ได้รับความรู้ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ และสามารถ
น ามาปรับใช้ในการเรียน   
การสอนได้  

     ๒๔๐,๗๐๐   

๖ โครงการสัมมนา
การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน รร.ดย.ฯ 

เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการ รร.ดย.ฯ 

มีแผนการบริหารจัดการ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 

     ๖๑,๒๖๐   

 
 



 
 

๑๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
แผนงานที่ ๖ แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ป๕ี๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ 
๑ โครงการฝึก

ภาคสนาม 
นดย. 

๑.เพื่อฝึกการเรียนรู้วิธีการ
ท างานรวมถึงการแสดง
ความสามารถทางด้าน
ดนตรีของนักเรียนดุริยางค์
ในรูปแบบต่างๆ 
๒.สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนกับ
กองทัพเรือ 
๓.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ 
รร.ดย.ฯ ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ     
ของผู้รับบริการการแสดงดนตรี       

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๕๐๕,๒๒๘ ๔๑๐,๕๘๘   

๒ 
 

โครงการฝึก
เสริมสร้าง
ภาวะผู้น าทาง
ทหาร 
โครงการฝึก
เสริมสร้าง
ภาวะผู้น าทาง
ทหาร 

๑. เพื่อให้ นดย. เรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภาวะผู้น าในการเป็น
ทหาร และน าไปปฏิบัติได้
จริง 
๒. รร.ดย.ฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนา
และการปลูกฝังความเป็น
ทหารอาชีพให้แก่ นดย. 
เพื่อเป็นก าลังพลที่มี
คุณภาพของกองทัพเรือ 
๑. เพื่อให้ นดย. เรียนรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภาวะผู้น าในการเป็น
ทหาร และน าไปปฏิบัติได้
จริง 
๒. รร.ดย.ฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนา
และการปลูกฝังความเป็น
ทหารอาชีพให้แก่ นดย. 
เพื่อเป็นก าลังพลที่มี
คุณภาพของกองทัพเรือ 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ต่อ จ านวน นดย. ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๔๕,๓๓๘ ๓๓,๒๒๔   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ     
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๓ โครงการทัศน
ศึกษา (ทาง
ทะเล) 

๑.เพื่อให้ นดย. ศึกษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรือ 
๒.เพื่อให้ นดย. เกิดความ
รักในอาชีพทหารเรือ 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ต่อ จ านวน นดย. ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๒๙,๒๖๘ ๑๘,๘๖๒   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง
พอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๔ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ต 

๑. เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางด้านตรีโดยการ
น าความรู้  ที่ได้รับมา
ปรับปรุงพัฒนาในการ
เรียนการสอนต่อไป 
๒. เพื่อแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลี 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ต่อ จ านวน นดย. ทั้งหมด 

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๑๖๖,๙๔๐ ๑๖๕,๖๔๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง
พอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม  

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑     

 



 
 

๑๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
แผนงานที่ ๖ แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 

ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ป๕ี๘ ปี๕๙ 
๕ 
 

โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้         
นอกสถานที่ 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูด้าน
เทคนิคการสอน 

เพื่อให้ นดย.ได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ 
ในด้านต่างๆเพื่อให้ครู/
อาจารย์ ได้รับการพัฒนา 
ในด้านการเรียนการสอน
รวมถึงมีระบบประเมินผล
การสอนของครู/อาจารย์   
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข    
การบริหารการจัดการเรียน 
การสอน 

๑. จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ต่อ จ านวน นดย. ทั้งหมด 

 ๙๐ ๙๐ ๙๐  ๑๔,๗๖๐   

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึง
พอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม  

 ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูด้าน
เทคนิคการสอน 

เพื่อให้ครู/อาจารย์ ได้รับ
การพัฒนาในด้านการเรียน
การสอนรวมถึงมีระบบ
ประเมินผลการสอนของ
ครู/อาจารย์   เพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข    การ
บริหารการจัดการเรียน 
การสอน 

จ านวน ครู/อาจารย์ ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐  
ของจ านวน ครู/อาจารย์ ทั้งหมด 

        

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
แผนงานที่ ๗ แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั/ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย (ร้อยละ) งบประมาณ (บาท) 
ปี๕๖ ปี๕๗ ปี๕๘ ปี๕๙ ปี๕๖ ปี๕๗ ป๕ี๘ ปี๕๙ 

๑ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ทบทวน
มาตรฐาน
การศึกษา 

เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา 

    ๘,๘๐๐ ๑๖,๓๙๐   

๒ ประชุมแผน
จัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง 
(๔ ครั้ง) 

เพื่อรายงานผลประเมิน
คุณภาพการศึกษา ภายใน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
น าผลประเมินมาพิจารณา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. มีการรายงานประเมินตนเอง
(ย่อย) ภายในหน่วยงาน 

    ๒๑,๐๐๐ ๒๕,๕๙๐   

๒. มีการรายงานประเมินตนเองของ
สถาบัน 

    

 
 
 
 
 



 
 

๑๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ส่วนที่ ๕  
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน 
จ านวน ๒๗ โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์  

ชื่อแผนงาน  แผนพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
ชื่อโครงการ     สอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์  
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิตนายทหาร     
ชั้นประทวน เหล่าดุริยางค์ ของกองทัพเรือ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา       
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพการดนตรี ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด 
  เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพการ
ดุริยางค์ โดยการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทักษะทางดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์       
 เพ่ือประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ฯ และก าหนดมาตรฐาน 
สาขาวิชาชีพการดุริยางค์ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป้าประสงค์    
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
วิธีด าเนินงาน 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ โดยเชิญหน่วยผู้รับบรรจุ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ  

๒.  ประชุมก าหนดแนวทางการสอบ ก าหนดสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละสาขา ก าหนดรูปแบบ
และแนวทางของข้อสอบ ก าหนดวิธีการทดสอบ และเกณฑ์การสอบผ่าน  

๓.  รวบรวมข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์   
๔.  ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

   ๕. สรุปผลการสอบ เสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
งบประมาณ 
  - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์  
 
 



 
 

๑๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
การประเมินผล 

๑. การวัดผลโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยรับบรรจุที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีการสอบวิชาชีพการดุริยางค์ท่ีมีมาตรฐาน 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่สถาบันก าหนด 
๓. หน่วยรับบรรจุ มีความพึงพอใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
               ผู้เสนอโครงการ 

       ร.ต. 

    (ชาตรี  ภู่เกิด) 
      ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
                       ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒. โครงการสอนเสริม American Language Course (ALC) ให้แก่นักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๕ – ๖  

ชื่อแผนงาน  แผนพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
ชื่อโครงการ     สอนเสริม American Language Course (ALC) ให้แก่นักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๕ – ๖   
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญมาก เพราะองค์ความรู้และข่าวสารที่ส าคัญๆ มากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ รายงานและบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษ ข้าราชการไทยทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้อง             
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) ได้จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการกองทัพเรือ เพ่ือสนับสนุนแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้านองค์บุคคลตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพและเป็นข้าราชการ
ของกองทัพเรือ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิตนายทหาร     
ชั้นประทวนให้แก่กองทัพเรือ เพ่ือเป็นการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้านองค์บุคคลตามแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัดโครงการสอนเสริม ALC ให้แก่นักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๕ – ๖ 
โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของกองทัพเรือ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนดุริยางค์ ในอนาคตจะเติบโตเป็นข้าราชการที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
วัตถุประสงค์       
 เพ่ือพัฒนาความรู้ และเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนดุริยางค์ 
เป้าประสงค์    
  นักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๕ – ๖ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 จ านวนนักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๕ – ๖ สอบ American Language Course Placement Test 
(ALCPT) ก่อนเรียน/หลังเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึน  
วิธีด าเนินงาน 

๑.  เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ การสอนเสริม ALC ตามโครงการ 
๒.  เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้สอน ALC 
๓.  จัดสอนเสริม ALC 
๔.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
๕.  ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
๖.  รายงานผลการจัดสอนเสริม ALC ตามโครงการ 



 
 

๒๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ประจ าปี งป.๕๖ 

ภาคปลาย (ปีการศึกษา ๒๕๕๕) ภาคต้น (ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  
การสอนเสริม ALC ตามโครงการ 

          

๒ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้สอน ALC           
๓ จัดสอนเสริม ALC           
๔ ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)           
๕ ทดสอบหลังเรียน (Post-Test)           
๖ รายงานผลการจัดสอนเสริม ALC  

ตามโครงการ 
          

งบประมาณ 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน ๘๐,๐๐๐.-บาท (แบ่งออกเป็น 
ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคต้น จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท ภาคปลาย จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท) โดย ยศ.ทร.     
เป็นหน่วยถืองบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
การประเมินผล 

๑. ทดสอบในชั่วโมงเรียน 
๒. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
๓. ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  นักเรียนดุริยางค์ได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น เมื่อบรรจุ  
เข้ารับราชการแล้ว มีการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จะท าให้มีศักยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 
              ผู้เสนอโครงการ 

    น.ท. 

          (อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) 
      รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 

                             ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๒๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๓. โครงการสัมมนาการประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน 

ชื่อแผนงาน   แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
ชื่อโครงการ   สัมมนาการประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน 
หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้พัฒนาการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการสัมมนาการประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน 
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้แก่ ครูและนักเรียนดุริยางค์ ที่มีความสนใจทางด้านการประพันธ์
เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน ตามมาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้   
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประพันธ์เพลงให้แก่ครูและนักเรียนดุริยางค์ 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดุริยางค์มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ได้แสดง 

ความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลงในทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ 

๑. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 
๒. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  
๓. จ านวนผลงานของครู 
๔. จ านวนผลงานของนักเรียนดุริยางค์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของจ านวนครูทั้งหมด 
๒. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของจ านวน 

นักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมโครงการ  
๓. จ านวนผลงานของครู มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของจ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 
๔. จ านวนผลงานของนักเรียนดุริยางค์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของจ านวน      

นักเรียนดุริยางคท์ี่เข้าร่วมโครงการ 
วิธีการด าเนินการ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
๓. ประชุมเตรียมการ (เชิญวิทยากร/ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง) 
๔. ด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาการประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสาน 
๕. ประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
๖. วิเคราะห์ผล สรุปผล เสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น  

 



 
 

๒๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

สถานที่ด าเนินการ   
            โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
แผนการด าเนนิงาน 
 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ    

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รบัผิดชอบโครงการ     

๓ ประชุมเตรียมการ (เชิญวิทยากร/ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง)    

๔ ด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาการประพันธ์เพลงและเรียบเรยีงเสียง
ประสาน 

   

๕ ประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ    

๖ วิเคราะหผ์ล สรุปผล เสนอรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดบัช้ัน    

 
งบประมาณ  

ค่าใช้จ่ายโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๔๖,๒๕๐.- บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) หมายเหต ุ
๑ ค่าสมนาคณุวิทยากร ๙,๖๐๐.- (๔๐๐.-บาทx๔คนx๖ชม.) 
๒ ค่าใช้สอยในการสมัมนา ๒,๐๐๐.-  

๓ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ๕๐๐.-  

๔ ค่าอาหารว่าง ๕,๐๐๐.- (๒๕.-บาทx๕๐คนx๔มื้อ) 
๕ ค่าอาหารกลางวัน ๘,๐๐๐.- (๘๐.-บาทx๕๐คนx๒มื้อ) 
๖ ค่าวัสดุอุปกรณ์ สาย พธ. ๒๑,๑๕๐.-  

รวมเป็นเงิน ๔๖,๒๕๐.-  

  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
การประเมินผล 
  ๑.  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ด าเนินการ และผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
  ๒.  ตรวจสอบผลงานเพลงของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑.  ครูและนักเรียนดุริยางค์จะได้รับความรู้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพมากขึ้น 
  ๒.  มีผลงานนวัตกรรมของครูและนักเรียนหลังจากการสัมมนา 
  ๓.  คณะกรรมการด าเนินงานได้รับความรู้และได้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น             
 
 
 
 



 
 

๒๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
                 ผู้เสนอโครงการ 

   ว่าที่ ร.ท. 

    (ณท  เจริญรักษ์) 
รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๔. โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีให้แก่หน่วยงานอ่ืน 

ชื่อแผนงาน  แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ     การบริการทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีให้แก่หน่วยงานอื่น 
หลักการและเหตุผล                                                                                                            
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีการส่งเสริมครู /อาจารย์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพกับสถาบันอ่ืน ตลอดจนสนับสนุนการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการน าองค์ความรู้หรือศักยภาพของครู/อาจารย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอบสนองความต้องการ     
สร้างความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ 
ทั้งนี้ โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและวิชาชีพทาง
ดนตรี รวมถึงให้การสนับสนุนในด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่หน่วยงานอื่นตามที่ร้องขอ  
วัตถุประสงค์       
  ๑. เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านดนตรีแก่หน่วยงานอื่นตามท่ีร้องขอ 
  ๒. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทางด้านดนตรีให้แก่ครูประจ า 
เป้าประสงค์    
   จ านวนครูประจ าที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีแก่หน่วยงานอื่น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 จ านวนครูประจ าที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีแก่หน่วยงานอ่ืน ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕ ของจ านวนครูประจ าทั้งหมด 
วิธีด าเนินงาน 

 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ   
 ๒. ด าเนินการตามที่หน่วยต่างๆ ร้องขอ 
 ๓. ประเมินผลการด าเนินการ 
 ๔. สรุปผลการด าเนินการ 
 ๕. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น 

แผนการด าเนินงาน 
ที่ การด าเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ              
๒ ด าเนินการตามที่หน่วยต่าง ๆ ร้องขอ              
๓ ประเมินผล              
๔ สรุปผลการด าเนินการ              
๕ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น              



 
 

๒๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
งบประมาณ 
  - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ร.ต.วินัย ศิริเพ็ญ  
๒. จ.อ.ชนัตถ์ โชควิสิทธิชัย   

การประเมินผล 
๑. หน่วยขอรับบริการประเมินผลการให้บริการ  
๒. หนังสือขอบคุณจากหน่วยขอรับบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๔. คร/ูอาจารย์ มีการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ

แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
๕. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา  

 
                 ผู้เสนอโครงการ 

   ว่าที่ ร.ท. 

    (ณท  เจริญรักษ์) 
รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๕. โครงการสนับสนุนบุคลากร/นักเรียนดุริยางค์ เข้าร่วมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต 

ชื่อแผนงาน  แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ชื่อโครงการ     สนับสนุนบุคลากร/นักเรียนดุริยางค์ เข้าร่วมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต 
หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิตนักดนตรี เพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนบุคลากร /
นักเรียนดุริยางค์ เข้าร่วมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะความช านาญ
ทางด้านวิชาชีพ ในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ 
วัตถุประสงค์       
  ๑. เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านดนตรีแก่หน่วยงานอื่นตามท่ีร้องขอ 
  ๒. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านดนตรีให้แก่ครูประจ า 
  ๓. เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านดนตรีให้แก่นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
  ๔. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีและสุนทรียศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป  
เป้าประสงค์    

๑. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 
๒. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕ ของจ านวนครูประจ าทั้งหมด 
๒. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของจ านวน 

นักเรียนดุริยางค์ทั้งหมด 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแสดงดนตรี มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
 

วิธีด าเนินงาน 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ   
 ๒. ครูและนักเรียนดุริยางค์เข้าร่วมการฝึกซ้อมและการแสดงคอนเสิร์ตตามแผนที่ก าหนด  
  ๓. ประเมินผล/สรุปผล 
  ๔. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
งบประมาณ 
  - 
 



 
 

๒๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ร.ต.วินัย ศิริเพ็ญ  
๒. จ.อ.ชนัตถ์ โชควิสิทธิชัย   

การประเมินผล 
                      ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการแสดงดนตรี    
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูและนักเรียนดุริยางค์ ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับวงดนตรีที่มีมาตรฐานและสามารถ

บรรเลงบทเพลงที่มีมาตรฐานร่วมกับนักดนตรีอาชีพได้เป็นอย่างดี  
๒. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางดนตรีแก่สาธารณชนทั่วไป  

 
              ผู้เสนอโครงการ 

 ว่าที่ ร.ท. 

            (ณท  เจริญรักษ์) 
รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
          ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

            น.อ. 

                   (ณรงค์  แสงบุศย์) 
           นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
            ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๖. โครงการบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทางวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ความถี่ FM ๑๐๔ 

ชื่อแผนงาน      แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ     บันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทางวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ความถี่ FM ๑๐๔ 
หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิตนักดนตรี เพ่ือ
บรรจุเข้ารับราชการในกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัดโครงการบันทึกเสียงทางวิทยุ อส. 
พระราชวังดุสิต เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะความช านาญทางด้านวิชาชีพ ในการปฏิบัติภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ 
วัตถุประสงค์       
  ๑. เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านการบรรเลงดนตรีให้แก่นักเรียนดุริยางค์ และส่งเสริมการท างาน   
เป็นหมู่คณะ 
  ๒. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีและสุนทรียศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป  
เป้าประสงค์    

๑. จ านวนครั้งของการแสดงดนตรี 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จ านวนครั้งของการแสดงดนตรีไม่ต่ ากว่า ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา  
๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแสดงดนตรี มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

๓.๕๑ 
วิธีด าเนินงาน 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ   
๒. จัดการฝึกซ้อมและด าเนินการบันทึกเสียง   
๓. ประเมินผล/สรุปผล            
๔. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

งบประมาณ 
  - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ร.ต.วินัย ศิริเพ็ญ  
๒. จ.อ.ชนัตถ์ โชควิสิทธิชัย 

 



 
 

๓๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
 การประเมินผล 
                      ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการการแสดงดนตรี    
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนดุริยางค์ได้ฝึกทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ  
๒. นักเรียนดุริยางค์รู้จักวิธีการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  

 
  ผู้เสนอโครงการ 

 ว่าที่ ร.ท. 

              (ณท  เจริญรักษ์) 
รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
          ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

            น.อ. 

                  (ณรงค์  แสงบุศย์) 
           นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
            ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีสามเหล่าทัพ  

ชื่อแผนงาน  แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีสามเหล่าทัพ 
หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ก าหนดให้มีการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายในกองทัพ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดนตรีสามเหล่าทัพ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและการดนตรี ด้านการ
บริหารงานการศึกษาระหว่างโรงเรียนดุริยางค์ฯ และเหล่าทัพอ่ืน   
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
  บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและการดนตรีระหว่างเหล่าทัพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
 ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
แผนการด าเนินงาน 
ที ่ การด าเนินการ ปีการศึกษา (ภาคต้น) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑. ประชุมคณะท างาน ฯ เพื่อวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล / สรุปผล การประเมินความพึงพอใจ ของ ผู้ร่วมโครงการ    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    
งบประมาณ  
 -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

 ๒. จ.อ.วิทยา  อุบลพวง 
การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้ผู้ เข้าร่วมโครงการท าการประเมิน          
หากค่าเฉลี่ยผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในโครงการและ
ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. พัฒนาการดนตรีของกองทัพให้ดียิ่งขึ้น 
  ๒. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการบริหารการศึกษาระหว่างเหล่าทัพ  

 
  ผู้เสนอโครงการ 

                   ร.อ.หญิง 

                       (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
            หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 

        ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

    น.อ. 

            (ณรงค์  แสงบุศย์) 
      นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
        ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๓๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๘. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไหว้ครูวิชาการ)  

ชื่อแผนงาน  แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไหว้ครูวิชาการ) 
หลักการและเหตุผล 
             การไหว้ครู คือการที่ศิษย์แสดงความคารวะยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่าน
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการ
ถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพ่ือให้บรรลุจุดหมายปลายทางของ
การศึกษาตามท่ีตั้งใจไว้ การไหว้ครูส่วนใหญ่จะด าเนินการในช่วงเปิดภาคการศึกษา ๑ – ๔ สัปดาห์ 
    การไหว้ครูนับเป็นวัฒนธรรมไทยแบบหนึ่ง เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงาม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิริยามารยาท สัมมาคารวะ และส่วนที่จะโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้รักษาคุณงามความดี รักษาวิทยาการสืบเนื่อง
ไปด้วยดี ทั้งยังจูงใจให้เป็นผู้มีนิสัยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง ดังนั้น โรงเรี ยนดุริยางค์ฯ จึงได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมไหว้ครูวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  ๒. เพ่ือแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวที ครู อาจารย์ 
เป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่มีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
นักเรียนดุริยางค์ท้ังหมด 
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

วิธีด าเนินการ 
๑. ประชุมคณะท างานฯ เพื่อวางแผนงาน 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 
 

๓๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคต้น) 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    
งบประมาณ   
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จ านวน ๔,๗๕๐.-บาท 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณ จ านวน ๘,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

  ๒. พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา 
การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ท าการประเมิน ถ้าค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. นักเรียนดุริยางค์มีจิตส านึก ระลึกถึงการอบรมสั่งสอนของครู อาจารย์ ดียิ่งขึ้น 
  ๒. นักเรียนดุริยางค์เกิดความตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อครู อาจารย์  
  ๓. นักเรียนดุริยางค์เกิดก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน 
  

  ผู้เสนอโครงการ 

                   ร.อ.หญิง 

                       (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
            หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 

        ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

    น.อ. 

            (ณรงค์  แสงบุศย์) 
      นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
        ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๓๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๙. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) 

ชื่อแผนงาน   แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 
ชื่อโครงการ   กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)  
หลักการและเหตุผล 
             กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา) ถือเป็นประเพณีที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอด        
กันมาช้านาน และเป็นประเพณีที่ท ากันมาใกล้ฤดูเข้าพรรษาของทุกปี ท าให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วม
ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประเพณีหล่อ
เทียนเข้าพรรษาที่กระท ากันมาตั้งแต่โบราณกาลอยู่เป็นประจ าทุกปี และยังเป็นการส่งเสริมให้ได้เข้าถึง
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นแม่บทคือ ละเว้นความชั่ว ท าความดี และท าจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัด
กิจกรรมฯ อย่างต่อเนื่องกันเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนดุริยางค์ฯ ธ ารงรักษาประเพณีอันดีงาม 
และได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้สร้างโอกาสให้ได้ท าบุญบ าเพ็ญกุศลอีกทางหนึ่ง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน 
๒. เพ่ือสร้างความศรัทธา เข้าถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เป้าประสงค์ 
๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่มีต่อกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน 
๒. นักเรียนดุริยางค์ทั้งหมด 
๓. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
  ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 

 ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 
 

๓๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคต้น) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    
งบประมาณ  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๑,๒๕๐.-บาท 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณ จ านวน ๘,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

  ๒. พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา 
การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ ท าการประเมิน ถ้าค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑. นักเรียนดุริยางค์ตระหนักถึงหน้าที่ท่ีจะสืบสานซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงาม 
   ๒. นักเรียนดุริยางค์เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อม่ันและศรัทธาพระพุทธศาสนา 
 

  ผู้เสนอโครงการ 

                   ร.อ.หญิง 

                       (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
            หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 

        ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

    น.อ. 

            (ณรงค์  แสงบุศย์) 
      นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
        ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๓๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๐. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) 

ชื่อแผนงาน   แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 
ชื่อโครงการ   กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา)  
หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา) ถือเป็นประเพณีที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา
ช้านาน ท าให้พุทธศาสนิกชนร าลึกถึง วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานของพระพุทธเจ้า และได้มีโอกาสร่วม
ท าบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่างๆ และส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา คือ ท าความดี ละเว้นความชั่ว ท าจิตใจให้ผ่องใส 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว 
จึงได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนดุริยางค์ทราบถึงความส าคัญของวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชน 
เป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่มีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
นักเรียนดุริยางคท์ั้งหมด 

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 

๑.  ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
๒.  เสนอขออนุมัตโิครงการ 
๓.  จัดกิจกรรมตามโครงการ 
๔.  ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

 



 
 

๓๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคต้น) 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

ตามล าดับชั้น 
   

งบประมาณ  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จ านวน ๙,๒๕๐.-บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

 ๒. พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา 
การประเมินผล 
 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ ท าการประเมิน ถ้าค่าเฉลี่ยผล
การประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนดุริยางค์ ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะสืบสานซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงาม 
  ๒. นักเรียนดุริยางค์เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อม่ันและศรัทธาพระพุทธศาสนา 
   

   ผู้เสนอโครงการ 

                ร.อ.หญิง 

                     (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
           หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
  
   ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

                          น.อ. 

                       (ณรงค์  แสงบุศย์) 
                     นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
                         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.  



 
 

๓๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๑. กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ชื่อแผนงาน  แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการแสดงถึงการมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ          
ความเสียสละต่อสังคม เต็มใจที่จะช่วยเหลือสังคมตามควรแก่จิตภาพของตน 
   โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตระหนักถึงความส าคัญอย่างยิ่ง 
จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ขึ้น เพ่ือมุ่งส่งเสริมใหน้ักเรียนดุริยางค์ ตระหนัก
ถึงคุณค่าการเสียสละเพ่ือส่วนรวม สร้างจิตส านึกที่ดีการร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ แสดงถึงการมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และเป็นส่วน
หนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนดุริยางค์มีจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
เพ่ือชุมชน 
เป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่ต่อมีกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน 
นักเรียนดุริยางค์ทั้งหมด 
  ๒.  ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
  ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 

 ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
 



 
 

๔๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคปลาย) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

๑ ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน    
๒ เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓ จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔ ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    

งบประมาณ  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

  ๒. พ.จ.อ.สหะชัย  ลั่นนาวา 
การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ ท าการประเมิน ถ้าค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์ มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนดุริยางค์ได้รู้คุณค่าการเสียสละเพ่ือส่วนรวม และร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 
  ๒. นักเรียนดุริยางค์มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ิมมากขึ้น 
 
     ผู้เสนอโครงการ 

              ร.อ.หญิง 

                (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
     หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
  
 ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

              น.อ. 

                  (ณรงค์  แสงบุศย์) 
                 นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
                 ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๔๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๒. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน (วันแม่แห่งชาติ) 

ชื่อแผนงาน  แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน (วันแม่แห่งชาติ)  
หลักการและเหตุผล 
            วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถือว่าเป็นวันส าคัญของปวงชน
ชาวไทยอีกวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวโรกาสอันดีที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ปวงชนชาวไทย   
จึงยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์เป็นวันแม่แห่งชาติ  
  แม่เป็นผู้มีพระคุณมีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพตอบแทน
พระคุณด้วยความกตัญญูกตเวที และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นแม่ โรงเรียนดุริยางค์   
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนดุริยางค์ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
แสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวนนักเรียน
ดุริยางค์ทั้งหมด 

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
 ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 

 ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 
 

๔๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคต้น) 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    
งบประมาณ  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จ านวน ๙,๒๕๐.-บาท 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณ จ านวน ๘,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

 ๒. พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา 
การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ท าการประเมิน หากค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนดุริยางค์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. นักเรียนดุริยางค์ส านึกในบทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติ แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดาเพ่ิมมากข้ึน  
  ๓. ผู้เข้าร่วมพิธีเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ และการแสดงออกถึง
ความรัก ความกตัญญูกตเวที ในกิจกรรมวันแม่  

  ผู้เสนอโครงการ 
                 ร.อ.หญิง 

                     (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
            หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
  

   ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 
                            น.อ. 
                                                                   (ณรงค์  แสงบุศย์) 
                      นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
                         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๔๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

๑๓. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน (วันพ่อแห่งชาติ) 
ชื่อแผนงาน  แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน 
ชื่อโครงการ  กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน (วันพ่อแห่งชาติ)  
หลักการและเหตุผล 
            วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นที่วันส าคัญอย่างมากของ   
ปวงชนชาวไทย นับเป็นวโรกาสอันดีที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
พระองค์ท่านมีพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ปวงชนชาวไทยต่างยกย่องสดุดีพระองค์ท่านว่า 
ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน และได้ถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเป็นวันพ่อแห่งชาติ  

  พ่อเป็นผู้มีพระคุณ มีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม เป็นบุคคลที่ลูกควรเคารพเป็น
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ควรตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูกตเวที โรงเรียนดุริยางค์ กองดุ ริยางค์ทหารเรือ   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนดุริยางค์ ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกซึ่งความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน 
นักเรียนดุริยางค์ท้ังหมด 
 ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
 ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 

 ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 
 

๔๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคต้น) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ประชุมคณะท างาน ฯ เพื่อวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล / สรุปผล การประเมินความพึงพอใจ ของ นดย.    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    
งบประมาณ  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ จ านวน ๑๐,๒๕๐.-บาท 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใช้งบประมาณ จ านวน ๘,๐๐๐.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 

 ๒. พ.จ.อ.หญิง วันทนีย์  สุดวาจา 
การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ ท าการประเมิน ถ้าค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์ มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนดุริยางค์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. นักเรียนดุริยางค์ ส านึกในบทบาทหน้าที่ต้องปฏิบัติ และแสดงความรัก ความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดาเพ่ิมมากข้ึน  
  ๓. ผู้เข้าร่วมพิธีเกิดความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ และการแสดงออกถึง
ความรัก ความกตัญญูกตเวที ในกิจกรรมวันพ่อ  

       ผู้เสนอโครงการ 
                      ร.อ.หญิง 

                          (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
                 หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
  

   ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 
                            น.อ. 
                       (ณรงค์  แสงบุศย์) 
                     นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
                         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๔๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๔. โครงการอบรบหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน  

ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ 
ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  
ชื่อโครงการ     อบรบหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ         
เหล่าดุริยางค์ 
หลักการและเหตุผล 
  การฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพเรือ คือ การด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและปรับปรุง 
(Promotion Improvement) ให้บุคลากรของกองทัพเรือ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และเพ่ิมทักษะ
รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน ส่งผลให้        
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยกระดับมาตรฐาน         
การท างานให้สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐ และท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานมาก
ยิ่งขึ้น 
  โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ 
เหล่าดุริยางค์ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพเรือ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจต
คติที่ดีต่อหน้าที่ เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงาน ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอบจัดอันดับเพ่ือเลื่อน
ฐานะ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป 
วัตถุประสงค ์      

๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมมีการด าเนินการอย่างมีระบบ และเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอบ
จัดอันดับเพ่ือเลื่อนฐานะ ตลอดจนน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์    
  บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อหน้าที่ เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. ค่าเฉลี่ยผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 
ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม อยู่ใน
เกณฑ์ดีข้ึนไป 



 
 

๔๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

วิธีด าเนินงาน 
๑. เสนอแผนก าหนดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
๓. เสนอขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรม 
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผน  
๕. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน 
๖. ด าเนินการเปิดการฝึกอบรม  
๗. ด าเนินการสอบวัดผลเมื่อส าเร็จการศึกษา 
๘. รายงานผลการฝึกอบรม เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

แผนการด าเนินงาน 
ที ่ การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
๑ เสนอแผนก าหนดการอบรมหลักสูตรอาชีพ

เพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน 
         

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร           
๓ เสนอขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษา

อบรม 
         

๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผน           
๕ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน          
๖ ด าเนินการเปิดการฝึกอบรม           
๗ ด าเนินการสอบวัดผลเมื่อส าเร็จการศึกษา          
๘ รายงานผลการฝึกอบรม เสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้น 
         

งบประมาณ 
  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๒๙๑,๒๓๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การประเมินผล 

๑. ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ ตลอดจนน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 
 

๔๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
               ผู้เสนอโครงการ 

       น.ท. 

    (อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) 
        รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๕. โครงการอบรบหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน  

ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ 
ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร  
ชื่อโครงการ     อบรบหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าดุริยางค์ 
หลักการและเหตุผล 
  การฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพเรือ คือ การด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมและปรับปรุง 
(Promotion Improvement) ให้บุคลากรของกองทัพเรือ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และเพ่ิมทักษะ
รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน ส่งผลให้        
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยกระดับมาตรฐาน         
การท างานให้สูงขึ้นตามนโยบายของรัฐ และท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานมาก
ยิ่งขึ้น 
  โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ 
เหล่าดุริยางค์ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมบุคลากรของกองทัพเรือ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจต
คติที่ดีต่อหน้าที่ เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงาน ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอบจัดอันดับเพ่ือเลื่อน
ฐานะ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป 
วัตถุประสงค ์      

๑. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมมีการด าเนินการอย่างมีระบบ และเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอบ
จัดอันดับเพ่ือเลื่อนฐานะ ตลอดจนน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์    
  บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติงาน
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อหน้าที่ เพ่ือนร่วมงาน และหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. ค่าเฉลี่ยผลประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 
ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 

๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม อยู่ใน
เกณฑ์ดีข้ึนไป 
 



 
 

๔๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

วิธีด าเนินงาน 
๑. เสนอแผนก าหนดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหารประทวน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
๓. เสนอขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรม 
๔. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผน  
๕. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน 
๖. ด าเนินการเปิดการฝึกอบรม  
๗. ด าเนินการสอบวัดผลเมื่อส าเร็จการศึกษา 
๘. รายงานผลการฝึกอบรม เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

แผนการด าเนินงาน 
ที ่ การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑ เสนอแผนก าหนดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะนายทหาร

ประทวน 
      

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร        
๓ เสนอขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรม       
๔ ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวางแผน        
๕ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งครูช่วยสอน       
๖ ด าเนินการเปิดการฝึกอบรม        
๗ ด าเนินการสอบวัดผลเมื่อส าเร็จการศึกษา       
๘ รายงานผลการฝึกอบรม เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น       
งบประมาณ 
  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๒๙๑,๒๓๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การประเมินผล 

๑. ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 
๒. แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและ

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ ตลอดจนน าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
               ผู้เสนอโครงการ 

       น.ท. 

    (อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) 
        รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๖. โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรยีนดุริยางค์ 

กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
ชื่อแผนงาน   แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
ชื่อโครงการ   จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) นับเป็นการต่อยอดองค์
ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ยังมีเป้าหมายส าคัญ คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถสร้ าง
ผลผลิต(Productivity) เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเป็นส าคัญ ซึ่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) รัฐบาลได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยึด
คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ     
ได้มาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ความเป็นสากล รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือฯ คือ “เก่งดนตรี มีวินัย         
ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี” 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือระดมความคิดในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และนโยบาย  
เป้าประสงค์ 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
 
 



 
 

๕๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ          
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
 วิธีการด าเนินการ 

 ๑. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอขออนุมัติจัดท าโครงการ  

 ๓. ประชุมเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ๔. ด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนที่ก าหนด 
 ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๖. ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 ๗. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ พร้อมเสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ –๒๕๕๙ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   
            โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
แผนการด าเนนิงาน 
 
 
ที ่

 
การด าเนินการ 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖      
มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา    

๒ เสนอขออนุมัติจดัท าโครงการ      

๓ ประชุมเตรียมการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

๔ ด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนท่ีก าหนด    

๕ จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา    

๖ ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ    

๗ รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ พร้อมเสนอร่างแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ –๒๕๕๙ เพื่อขอความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

   

งบประมาณ  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๔๐.- บาท (สี่หมื่นหกพัน

สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
การประเมินผล 
  ๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  ๒. ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ 



 
 

๕๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานทางการศึกษา  
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 
       ๓. โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
                 ผู้เสนอโครงการ 

   ว่าที่ ร.ท. 

    (ณท  เจริญรักษ์) 
รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๗. โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
ชื่อโครงการ     พัฒนาบุคลากรเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
หลักการและเหตุผล 
  จากความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ ท าให้สังคมในยุคปัจจุบัน  
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ส่งผลให้ระบบการจัดการศึกษาต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้สามารถผลิตและเพ่ิมพูนศักยภาพ
บุคคลในสังคมให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือให้
บุคลากรได้เรียนรู้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา   
วัตถุประสงค์       

   เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ สนับสนุนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์    

   บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

วิธีด าเนินงาน 
๑. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนดุริยางค์ฯ 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๕. ประเมินผล/สรุปผล รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 



 
 

๕๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

งบประมาณ 
  - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะท างานการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนดุริยางค์ฯ 
การประเมินผล 
  บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ และสามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒. การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
                 ผู้เสนอโครงการ 

       น.ท. 

    (อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) 
        รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๘. โครงการศึกษา ดูงาน สถาบันการดนตรีและศิลปะ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
ชื่อโครงการ     ศึกษา ดูงาน สถาบันการดนตรีและศิลปะ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์  
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิตข้าราชการ   ชั้น
ประทวน สายวิทยาการดุริยางค์ เพ่ือสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ    การ
ดนตรีทุกประเภท หน้าที่หลักของโรงเรียนดุริยางค์ฯ คือ ให้การศึกษาวิชาการดุริยางค์แก่นักเรียนดุริยางค์ 
ทหารเหล่าดุริยางค์ และพลสัญญาณแตรเดี่ยว เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ การศึกษาที่มี
คุณภาพ ต้องประกอบด้วยครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการสอน
เป็นอย่างดี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
 เพ่ือให้ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนดุริยางค์ฯ มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้ง
ก้าวทันการวิวัฒนาการทางดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัด
ให้มีโครงการศึกษา ดูงาน การเรียนการสอนของสถาบันการดนตรีและศิลปะ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสถาบันการดนตรีที่ทันสมัยที่สุดในแถบเอเชีย เพ่ือให้ครู อาจารย์ ได้เปิดโลกทัศน์ น า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการดนตรีให้ก้าวไกลทันต่อโลกในปัจจุบัน     
วัตถุประสงค์       
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านดนตรีให้แก่ ครู อาจารย์ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีวิสันทัศน์ที่กว้างไกลทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์    
  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ฯ จ านวน ๕ นาย ศึกษา ดูงาน
สถาบันการดนตรีและศิลปะ ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ครู อาจารย์ ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ และสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้  
วิธีด าเนินงาน 

๑.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒.  เสนอขออนุมัติตัวบุคคลศึกษาดูงานฯ 
๓.  ศึกษาดูงานสถาบันการดนตรีและศิลปะ จ านวน ๓ สถาบัน 
๔.  รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงาน 
๕.  สรุปผลและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

 



 
 

๕๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 
ที ่ การด าเนินการ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ    
๒ เสนอขออนุมัติตัวบุคคลศึกษาดูงานฯ    
๓ ศึกษาดูงานสถาบันการดนตรีและศิลปะ จ านวน ๓ สถาบัน    
๔ รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงาน    
๕ สรุปผลและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น    
งบประมาณ 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน ๒๕๗,๓๑๖.-บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  น.อ.ณรงค์  แสงบุศย์ 
การประเมินผล 
  จัดท ารายงานผลการศึกษา ดูงาน พร้อมทั้งน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทาง    
ในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนดุริยางค์ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครู อาจารย์ มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
๒. ครู อาจารย์ มีแนวความคิดในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง 
๓. ครู อาจารย์น าประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนต่อไป 

 
   ผู้เสนอโครงการ 
        น.อ. 
              (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 
        น.อ. 
              (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๑๙. โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
ชื่อโครงการ     สัมมนาการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ                   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หลักการและเหตุผล 
  สถาบันการศึกษาต่างๆ มีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก าหนด  
ในส่วนของกองทัพ งานประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเริ่มมีการพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของกองทัพมาโดยตลอด และตระหนักว่างานประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของกองทัพมาก แต่เนื่องจากมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลาย
ประเด็น เช่น เข้าใจว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเพ่ิมภาระให้บุคลากรในสถาบันการศึกษา ท าไปก็
ไม่เกิดประโยชน์ เสียงบประมาณและทรัพยากร 
  จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนดุริยางค์ฯ เพ่ือเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษา ตลอดจนด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
วัตถุประสงค์       
   เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนดุริยางค์ฯ 
เป้าประสงค์    
   โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีการพัฒนา ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษา
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

แผนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

๕๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

วิธีด าเนินงาน 
๑. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ฯ 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๔. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
๕. ประเมินผล/สรุปผล รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการฯ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๖๑,๒๖๐.-บาท (หกหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ฯ 
การประเมินผล 

โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 
๒. มีการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง

ต่อเนื่อง 
๓. ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป 
๔. บุคลากรมีจิตส านึกและเห็นความส าคัญของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
                 ผู้เสนอโครงการ 

       น.ท. 

    (อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) 
        รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 

 



 
 

๖๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๐. โครงการฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อโครงการ     ฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีการพัฒนาหลักสูตรตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาของสถาบัน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนดุริยางค์ ได้บรรจุโครงการฝึกภาคสนามของนักเรียน
ดุริยางค์ทหารเรือไว้ในหลักสูตรการดุริยางค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือให้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างให้มีทัศนคติและบุคลิกภาพเหมาะสมที่
จะเป็นนักเรียนดุริยางค์ ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นนักดนตรี นักแสดงที่ดี มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  โครงการฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนดุริยางค์ฯ คือ “นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล” นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างคุณค่าและชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือ   
วัตถุประสงค์       

๑. เพ่ือฝึกการเรียนรู้วิธีการท างาน การแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ ใน
รูปแบบต่างๆ 

๒. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

เป้าประสงค์    
๑. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
๒. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีทัศนคติและบุคลิกภาพเหมาะสม 
๓. ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นนักดนตรี นักแสดงที่ด ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการแสดงของนักเรียนดุริยางค์
ทหารเรือ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓.๕๑ 
 
 
 
 



 
 

๖๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
วิธีด าเนินงาน 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. ส ารวจพื้นที่ และเส้นทางการเดินทางฝึกภาคสนาม 
๓. แต่งตั้งกองอ านวยการฝึกภาคสนาม 
๔. เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม เพื่อวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบการแสดง  
๕. ด าเนินการฝึกซ้อม 
๖. จัดการแสดงซ้อมใหญ่ในโรงเรียนดุริยางค์ฯ 
๗. ท าพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และออกเดินทางฝึกภาคสนามตามแผนที่ก าหนด 
๘. ประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

แผนการด าเนินงาน 
ที ่ การด าเนินการ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ       

๒ ส ารวจพ้ืนท่ี และเส้นทางการเดินทางฝึกภาคสนาม       

๓ แต่งตั้งกองอ านวยการฝึกภาคสนาม       

๔ เชิญหน่วยท่ีเกี่ยวข้องประชุม เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  

ก าหนดรูปแบบการแสดง  
      

๕ ด าเนินการฝึกซ้อม       

๖ จัดการแสดงซ้อมใหญ่ในโรงเรยีนดุริยางค์ฯ       

๗ ท าพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และออกเดินทางฝึกภาคสนามตามแผน  ท่ี
ก าหนด 

      

๘ ประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานผู้บังคับบญัชาตามล าดับชัน้       

 
งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการฯ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๔๑๐,๕๘๘.-บาท (สี่แสนหนึ่ง
หมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ว่าที่ ร.ท.ณท  เจริญรักษ์ 
๒. พ.จ.อ.ศักดิ์กวี  แสงสว่าง 

การประเมินผล 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานการแสดงของนักเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
๒. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นนักดนตรี นักแสดงที่ดี 
๓. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีจิตส านึกต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
๔. เป็นการประชาสัมพันธ์กองทัพเรือให้เป็นที่รู้จัก 

 
 



 
 

๖๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
                 ผู้เสนอโครงการ 

   ว่าที่ ร.ท. 

    (ณท  เจริญรักษ์) 
รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. 

ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๑. โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น าทางทหาร  

ชื่อแผนงาน แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อโครงการ ฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น าทางทหาร  
หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีภารกิจหลักคือ ให้การศึกษา
และฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ เพ่ือให้เป็นทหารที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม    
มีระเบียบวินัย รักสถาบันเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพ         
ของกองทัพเรือต่อไป 
 นอกจากจะเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพของกองทัพเรือแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
บุคลิกภาพ และภาวะผู้น าทางทหาร เพ่ือปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพทั้งกายและใจให้แก่นักเรียนดุริยางค์ 
ดังนั้น โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดโครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น าทาง
ทหารขึ้น เพื่อให้นักเรียนดุริยางค์ เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี ความมีภาวะผู้น า
ในการเป็นทหาร ซึ่งน าไปปฏิบัติได้จริง และเป็นการพัฒนา ปลูกฝังความเป็นทหารเรือ เพ่ือเป็นนักดนตรี
ทหารเรือที่มีคุณภาพต่อไป   
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภาวะผู้น าในการเป็นทหารและน าไปปฏิบัติได้จริง 
 ๒. เพ่ือพัฒนาและปลูกฝังความเป็นทหารเรือให้แก่นักเรียนดุริยางค์ 
เป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
นักเรียนดุริยางค์ท้ังหมด 
 ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือ  
เท่ากับ ๓.๕๑ 
 
 



 
 

๖๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
  ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 
  ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคปลาย) 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. ประชุมคณะท างาน ฯ เพื่อวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจ ของ นดย.    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชา 

ทราบตามล าดับชั้น 
   

งบประมาณ  
 งป. ค่าใช้จ่าย จ านวน ๒๕,๙๐๔.- บาท ดังนี้ 
  ๑. งป. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับพาหนะ รับ – ส่ง จ านวน ๑๒,๘๐๐.- บาท 
  ๒. งป. ค่าเบี้ยเลี้ยงข้าราชการ และนักเรียนดุริยางค์ จ านวน ๑๒,๖๖๔.- บาท 
  ๓. งป. ค่าเช่าที่พักส าหรับข้าราชการ (เหมาจ่ายคืนละ ๒๐๐.- บาท) จ านวน ๔,๔๐๐.- บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 
 ๒. พ.จ.อ.วันชัย  เกิดลาภ 

การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ท าการประเมิน หากค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนดุริยางค์มีบุคลิกลักษณะทางทหารที่ดีขึ้น 
 ๒.  นักเรียนดุริยางค์มีความรู้ ความเข้าใจ ขนบธรรมเนียมในแบบของทหาร และมีความภาคภูมิใจ  
ในศักดิ์ศรีเกียรติยศของทหารเรือ 
   
 



 
 

๖๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

  
      ผู้เสนอโครงการ 

             ร.อ.หญิง 

                   (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
         หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
  
 ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

               น.อ. 

       (ณรงค์  แสงบุศย์) 
                 นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 

                                             ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

  
๒๒. โครงการทัศนศึกษาทางทะเล 

ชื่อแผนงาน     แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อโครงการ     การทัศนศึกษาทางทะเล 
หลักการและเหตุผล    
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีภารกิจหลักคือ ให้การศึกษา
และฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ เพ่ือให้เป็นทหารที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม    
มีระเบียบวินัย รักสถาบันเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพ              
ของกองทัพเรือต่อไป 
  นอกจากจะเป็นนักดนตรีที่มีคุณภาพของกองทัพเรือแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ เพ่ือปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพทั้งกายและใจให้แก่นักเรียนดุริยางค์ 
ดังนั้น โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางทะเลเพ่ือให้
นักเรียนดุริยางค์ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติภารกิจและการใช้ชีวิตบนเรือของทหารเรือไทย   
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์ศึกษาขนมธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ 
  ๒. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนดุริยางคม์ีความรักในอาชีพทหารเรือ 
เป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่มีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน 
นักเรียนดุริยางค์ทั้งหมด 
  ๒.  ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
  ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 
  ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 
 

๖๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคปลาย) 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑. ประชุมคณะท างาน ฯ เพ่ือวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ    
งบประมาณ  
  งป. ค่าใช้จ่าย จ านวน ๑๘,๘๖๒.- บาท  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

          ๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 
       ๒. จ.อ.วิทยา  อุบลพวง 

การประเมินผล 
  จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางคท์ าการประเมิน หากค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนดุริยางค์ไดเ้รียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติบนเรือของทหารเรือ 
  ๒. นักเรียนดุริยางค์ไดเ้รียนรู้วิธีการท างานของเจ้าหน้าที่ แผนกต่าง ๆ บนเรือหลวง 
  ๓. นักเรียนดุริยางค์ได้เรียนรู้ลักษณะการท างานเป็นทีม ประกอบไปด้วยความรัก ความ
สามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกันท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 
 
    ผู้เสนอโครงการ 
             ร.อ.หญิง 
              (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
            หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

           ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 
             น.อ. 
              (ณรงค์  แสงบุศย์) 
                นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
                 ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๖๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต 

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อโครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือในสาขาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความพร้อมด้านองค์บุคคลของ
กองทัพเรือ ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ โดยได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดง
คอนเสิร์ต ร่วมกับวงดนตรีซักรงออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล 
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนดุริยางค์ฯ คือ “นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล”  

โครงการฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์แล้ว ยังเป็น
การสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักดนตรีกองดุริยางค์ทหารเรือกับนักดนตรีวงดนตรีซักรงออร์เคสตร้า 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนแสดงศักยภาพทางด้านการดนตรีให้นานาชาติได้ประจักษ์ว่า กองทัพเรือ
เป็นผู้น าในภูมิภาคทางด้านการดนตรี 
วัตถุประสงค์       

๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน 

๒. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
๓. เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างนักดนตรีกองดุริยางค์ทหารเรือกับนักดนตรีวงดนตรี 

ซักรงออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
เป้าประสงค์    

๑. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่เข้าร่วมโครงการ 
๒. ความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่เข้าร่วมโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ

จ านวนนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทั้งหมด 
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่เข้าร่วมโครงการ           

มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓.๕๑ 
 
 



 
 

๖๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
วิธีด าเนินงาน 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๓. ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
๔. ด าเนินการตามโครงการ 
๕. ประเมินผล และสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

แผนการด าเนินงาน 
ที ่ การด าเนินการ ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ     

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ     

๓ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน      

๔ ด าเนินการตามโครงการ     

๕ ประเมินผล และสรุปผลรายงานผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับชั้น     

งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการฯ  

๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑๖๖,๙๔๐.-บาท 
๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๖๕,๖๔๐.-บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต 
การประเมินผล 

๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่เข้าร่วมโครงการ 
๒. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจวัดผล 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
๒. สามารถน าความรู้มาพัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอนภายในโรงเรียนดุริยางค์ฯ 
๓. ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 

                 ผู้เสนอโครงการ 

       น.ท. 

    (อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) 
        รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

       น.อ. 

               (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
          ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๗๐ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๔. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อโครงการ  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
หลักการและเหตุผล 
            การทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกสถานที่  เป็นการศึกษาหาความรู้ที่หลากหลาย
นอกเหนือจากการศึกษาเรียนรู้ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป นอกจากนี้เป็นการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนโดยตรง   
  โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์ได้มีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สังคม กฎหมายและการ
ปกครอง ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจการทางทหาร และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทางด้านการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนดุริยางค์ให้ครบทุกด้าน 
  ๒. เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 
เป้าประสงค์ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ที่มีต่อกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ๑. จ านวนนักเรียนดุริยางค์ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
นักเรียนดุริยางค์ท้ังหมด 
  ๒.  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ท่ีมีต่อกิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
วิธีด าเนินการ 
  ๑. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวางแผนงาน 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
  ๔. ประเมินผล/สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์ 
  ๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 



 
 

๗๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

แผนการด าเนินงาน 

ที ่ การด าเนินการ 
ปีการศึกษา (ภาคปลาย) 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑. ประชุมคณะท างาน ฯ เพื่อวางแผนงาน    
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ    
๓. จัดกิจกรรมตามโครงการ    
๔. ประเมินผล/สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนดุริยางค์    
๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชา

ทราบตามล าดับชั้น 
   

งบประมาณ  
 งบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๕,๙๐๔.- บาท    

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑. ร.ท.ฐปนพงศ์   คงเวทย์ 
๒. พ.จ.อ.วันชัย  เกิดลาภ 

การประเมินผล 
 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการให้นักเรียนดุริยางค์ท าการประเมิน หากค่าเฉลี่ย
ผลการประเมินมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ แสดงว่านักเรียนดุริยางค์มีความพึงพอใจในโครงการและได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนดุริยางค์สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้
  ๒. นักเรียนดุริยางค์ได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากข้ึน  
 

    ผู้เสนอโครงการ 
              ร.อ.หญิง 
              (สุกัญญา  อ่องเอ่ียม) 
    หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
  

 ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 
            น.อ. 
                (ณรงค์  แสงบุศย์) 
               นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
               ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๗๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๕. โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ ด้านเทคนิคการสอน  

ชื่อแผนงาน  แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ชื่อโครงการ     พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ ด้านเทคนิคการสอน 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันผลิตนายทหาร         
ชั้นประทวน เหล่าดุริยางค์ ให้แก่กองทัพเรือ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษา      
มีความรู้ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพดนตรี ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด   
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจน
สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
คร ูอาจารย์ ด้านเทคนิคการสอน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู อาจารย์ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนดุริยางค์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมายและเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตลอดจน 
เป็นการประเมินคุณภาพของการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน โรงเรียนดุริยางค์ฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 
ในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน   
วัตถุประสงค ์            
 เพ่ือให้ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนรวมถึงมีระบบประเมินผลการ
สอนของคร ูอาจารย์ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์    
  คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอน จ านวน 
๓๐ นาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 จ านวนครู อาจารย์ ที่ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐     
ของจ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด  
วิธีด าเนินงาน 

    ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ       
 ๒. ประชุมเตรียมการ 
    ๓. ประสานงานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง      
 ๔. ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนด 
    ๕. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น    
    ๖. น าผลการประเมินมาปรังปรุง และพัฒนา ด้านการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ต่อไป 

 



 
 

๗๓ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

งบประมาณ 
                        - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
การประเมินผล 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คร ูอาจารย์ ได้รับการพัฒนาในด้านเทคนิคการสอน  
๒. นักเรียนดุริยางค์ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓. ครู อาจารย์ น าผลประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงและพัฒนา 

 
              ผู้เสนอโครงการ 

    ร.ท. 

          (ณท  เจริญรักษ์) 
  รรก.นายทหารผลิตเพลง แผนกวิชาการ 

ดย.ทร.ฐท.กท. ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.       
ในต าแหน่ง หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   

 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

        น.อ. 

              (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๖. โครงการประชุมแผนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ชื่อแผนงาน  แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่อโครงการ     ประชุมแผนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ระบุให้หน่วย     
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัด หน่วยที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพภายในจากกองทัพและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลทางด้านวิชาการ จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งต้องจัดท าการรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจาก กปภ.ยศ.ทร., สปท. และคณะกรรมการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๒. เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากกองทัพและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) 
เป้าประสงค์    
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
วิธีด าเนินงาน 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ   
๒. ประชุมแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ  
๓. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานภาคต้น  
๔. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานภาคปลาย  
๕. ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
๖. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง  



 
 

๗๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

๗. เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
แผนการด าเนนิการ 

ที่ รายการ 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ           
๒ ประชุมแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ          
๓ ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงาน ภาคต้น  
        

๔ ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงาน ภาคปลาย  

        

๕ ประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง  

        

๖ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อพิจารณา 
(ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง  

        

๗ เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

        

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๒๕,๕๙๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑. ร.ต.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ 
๒. พ.จ.อ. บุญญาฤทธิ์  อ้นไชยะ 

การประเมินผล 
ยศ.ทร., สปท. และ สมศ. พิจารณารับรองรายงานและรับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒. สามารถน าผลการประเมินมาพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

อย่างต่อเนื่อง  
              ผู้เสนอโครงการ 

    ร.ต. 

          (อรวรรณ  ผุลละสิริ) 
ประจ า ฐท.กท. ช่วยปฏิบัติราชการ ดย.ทร.ฐท.กท.       

         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 

        น.อ. 

              (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



 
 

๗๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

 
๒๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการศึกษา  

ชื่อแผนงาน  แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
ชื่อโครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗,๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของกองทัพและสถาบันการศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เป็น
กระบวนการส าคัญของการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องในอันที่จะ
ช่วยสะท้อนผลการด าเนินงานของหน่วยที่ผ่านมาว่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด กรอบ
แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการศึกษาของกองทัพรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
วิธีการประเมินคุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) หรือ 
สมศ. โดยมีสาระส าคัญแบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ 

๑) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๒) ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
๓) แบบรายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  
๔) เอกสารภาคผนวก  
สถาบันการศึกษาของกองทัพ จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินคุณภาพให้ไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือการพัฒนาสถาบันการศึกษาของ
กองทัพให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 
วัตถุประสงค ์           
  ๑. เพ่ือให้บุคลากร โรงเรียนดุริยางค์ฯ มีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการปฏิบัติในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  

๒. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนดุริยางค์ฯให้มี
ความสอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

๗๗ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

สถาบันการศึกษาของกองทัพรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  และสอดคล้องกับวิธีการประเมินคุณภาพของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
เป้าประสงค์ 
 บุคลากรของโรงเรียนดุริยางค์ฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
วิธีด าเนินงาน 

    ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ       
 ๒. ประชุมเตรียมการ 
    ๓.ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
    ๔. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น    

แผนการด าเนนิการ 

ที ่ รายการ 
ปี ๒๕๕๗ 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ         
๒ ประชุมเตรียมการ    
๓ ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด    
๔ ประเมินผล สรุปผล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น    
ระยะเวลาด าเนินการ 

๑ วัน  
งบประมาณ  

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  ๘,๘๐๐.-บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๓. ร.ต.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ 
๔. พ.จ.อ. บุญญาฤทธิ์  อ้นไชยะ 

การประเมินผล 
ยศ.ทร., สปท. และ สมศ. พิจารณารับรองรายงานและรับรองมาตรฐานสถานศึกษา 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.  บุคลากร รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.  มีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพรอบสาม (พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)   

๒. สามารถพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ให้มีความ
สอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการศึกษาของกองทัพรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) และสอดคล้องกับวิธีการประเมินคุณภาพของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 

 



 
 

๗๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดรุิยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
 

              ผู้เสนอโครงการ 
    ร.ต. 
          (อรวรรณ  ผุลละสิริ) 

ประจ า ฐท.กท. ช่วยปฏิบัติราชการ ดย.ทร.ฐท.กท.       
 
 
         ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบโครงการ 
        น.อ. 
              (ณรงค์  แสงบุศย์) 
        นปก.ประจ า ฐท.กท. ท าหน้าที่ 
         ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์ เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

๑.ให้การศึกษาแก่นักเรียนดุริยางค์ 
และทหารเหล่าดุรยิางค์ เพื่อเป็น
นักดนตรีทหารเรือที่มคีุณภาพ 

๒.พัฒนาหลักสูตรและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

๓.ด าเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา 
แห่งชาติ 

๔.สนับสนุนการดนตร ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๕.ปลูกฝังความเป็นทหาร 
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นสถานศึกษาในสังกัดของกองทัพเรือ ทีให้การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์ แก่นักเรียนดุริยางค์ตามความต้องการของกองทัพเรือ เพื่อให้ได้นายทหารช้ันประทวนที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์ตาม
มาตรฐานทางการศึกษา รวมถึงมคีวามรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณทีหารเรือ ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรับผดิชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคณุธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  

กลยุทธ์ที ่๒ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ทางดนตรี เพื่อให้ครูและนักเรยีนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านการประพันธ์เพลง 

กลยุทธ์ที ่๓ สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านดนตรีแก่หน่วยงานท่ีร้องขอทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือ  
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างส านึกในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันฯ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

กลยุทธ์ที ่๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 
กลยุทธ์ที ่๗ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพ ภายในจาก กรมยุทธศึกษาทหารเรอื (ยศ.ทร.) และสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) การตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายนอกจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

 


