
 
 
 

 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  

ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 



 
ค าน า 

                       
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นสถาบันการศึกษาด้านการดนตรี
ของกองทัพเรือที่มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านองค์บุคคล องค์วัตถุและองค์ความรู้ 
รวมทั้งระบบการจัดการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ จนเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มีการผลิตนักดนตรี
ทหารเรือออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกกองทัพเรือมาอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒  
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ฯ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นการ
ประเมินตรวจสอบและวิเคราะห์ตนเองจากผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีนี้  ไดน้ าข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔
และข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของ 
ยศ.ทร. รวมถึงข้อเสนอแนะจากผลการประเมินของ สปท. และ สมศ. มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบัน 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้น ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนดุริยางค์ 
กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและ     
มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน าผลการประเมินมาพัฒนาสถาบันให้บรรลุปณิธานและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้           
โดยค านึงถึงปรัชญาที่ว่า “เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี” ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์  
อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการด ารงไว้ซึ่งการเป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและสากลอย่างยั่งยืน 
 
 น.อ.  
 

                                                                               ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดกรอบการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ     

ระบุให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กับให้มีการตรวจสอบและประเมินตนเอง 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกทั้งรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (หรือ สมศ.) ที่จะเข้ามาประเมินสถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ในทุก ๆ ห้าปี 

๒. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดท าระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นหัวใจส าคัญที่ใช้การตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงในการด าเนินงานใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษานั้นๆ จัดท าขึ้น  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษานั้น
ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสู่สถานศึกษา
นั้น  ส าหรับน าไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน 

๓. ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในรอบสาม โดยเป็นการตรวจสอบและประเมินข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) จาก
จ านวนทั้งหมด ๗ มาตรฐาน รวม ๔๙ ตัวบ่งชี้  

๔.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน พบว่า 
   ๔.๑ มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง มีจ านวน ๗ มาตรฐาน จาก ๗ มาตรฐาน คือ 
   ๔.๑.๑ มาตรฐานที่อยู่ในระดับดีมาก มี ๖ มาตรฐาน คือ  
    - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ 
    -  มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ 
    - มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ 
      - มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๗  
    - มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ 
    - มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ 
   ๔.๑.๒ มาตรฐานที่อยู่ในระดับดี มี ๑ มาตรฐาน คือ 
    - มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ 
   ๔.๑.๓ มาตรฐานที่ได้รับการรับรองแบบมีเงื่อนไข (รอพินิจ) อยู่ในระดับพอใช้  ไม่มี  
   ๔.๑.๔ มาตรฐานที่ไม่ได้รับการรับรอง  ไม่มี 
  ๔.๒ ผลการประเมินในภาพรวมระดับสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ ตรงกับระดับ ดีมาก  



 
๕. จุดเด่นของสถานศึกษา 

๕.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 
๕.๒ มีการน าผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของครูประจ าและ นดย. ไปใช้ประโยชน์ในการฝึก

ภาคสนาม นดย. 
๕.๓ คร/ูอาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาที่สอน 
๕.๔ มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบัน 
๕.๕ มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการ

ปฏิบัติจริง 
๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทางทหาร และการฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
๕.๘ สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี 

๖. จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา  
๖.๑ ระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารงาน ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
๖.๒ แผนการสอนในบางรายวิชายังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
๖.๓ ขาดแหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง  

๗. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของสถานศึกษา 
๗.๑ ควรมีการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
๗.๒ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
๗.๓ ควรพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนให้ครอบคลุมทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๗.๔ ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครอง 

๘. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน   
๘.๑ ควรมีการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
๘.๒ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
๘.๓ ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

 
มาตรฐาน น  าหนัก คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒๐ ๔.๐๐ ดี 
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔๐ ๔.๖๖ ดีมาก 
๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๔๒ ๔.๕๗ ดีมาก 
๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลประเมิน ม.๑ ถึง ม.๗ ๑๙๒ ๔.๗๓ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน   ๒๑๒ ๔.๗๖ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

       หน้า 
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า 

ค าน า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
สารบัญ 

 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื นฐานของสถาบัน 

ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้ง ๑ 
ประวัติสถาบันโดยสังเขป ๑ 
สัญลักษณข์องสถาบัน ๒ 
นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ พันธกิจ ๓ 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม ๓  
อัตลักษณ์ของสถาบัน ๔ 
โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ ๔ 
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา ๕ 
รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ๖ 
ข้อมูลก าลังพล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๖ 
ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๗ 
จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   ๗ 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา   ๗ 
หลักสูตรการศึกษา ๗ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๖ 
งบประมาณ ๑๖  
 

ส่วนที่ ๓ ตารางติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกองทัพ และของ สมศ. 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๗ 
มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๑๘ 
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๑๙ 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๕ 
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ๒๘ 
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๒๙   

 
 
 
 



 
สารบัญ 

 หน้า 
ส่วนที่ ๔ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๑ 
มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๓๙ 
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๔๙ 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๕๙ 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๗๙ 
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ๑๑๑ 
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๑๑๙  
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๒๖ 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๓๑ 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ๑๓๕ 
การวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน (จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา) ๑๓๕ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน ๓ อันดับแรก ๑๓๖ 

 
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 

ผนวก ก ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ๑๓๗  
ผนวก ข ตารางสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในแต่ละมาตรฐาน ๑๔๑ 
ผนวก ค ตารางสรุปรายละเอียดงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๕๔ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ๑๕๘ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖๐ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖๒ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ๑๖๕  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้ง 
 ข้อมูลปี พ.ศ.๒๕๕๕ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) 
เลขที่ ๒ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ 
โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔  เว็บไซต์ของสถาบัน http://www.navy.mi.th/musicdiv  และมีเนื้อที่     
๙ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้  
 ทิศเหนือ   :   จรด  ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 ทิศตะวันออก  :  จรด  กรมการขนส่งทหารเรือ 
 ทิศใต้  : จรด  คลองมอญ 
 ทิศตะวันตก : จรด  ถนนอิสรภาพ  

๒. ประวัติสถาบันโดยสงัเขป 
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 าแหน่งูู้บัญชาการกรมทหารเรือสมัยนั้น 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 าลังพลที่พ้นหน้าที่ไปตามกาลเวลา ต่อมาใน พ .ศ.๒๕๐๐ 
กองทัพเรือจึงได้ก าหนดให้มีโรงเรียนดุริยางค์ฯ ขึ้น ดังที่ปรากฏอยู่ในระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา 
พุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมา แม้ว่าจะได้ก าหนดให้มีโรงเรียนแต่ก็ยังมิได้มีการจัดชั้นตามระบบการศึกษาของ
โรงเรียนยังคงใช้วิธีการฝึกสอนในระบบเดิม จนกระทั่งปี พ .ศ.๒๕๐๒ เรือเอกส าเร็จ นิยมเดช (ยศขณะนั้น) 
นายทหารประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นูู้อ านวยการโรงเรียนดุริยางค์ฯ จึงได้ท าการจัด
วางระเบียบหลักสูตรการศึกษาขึ้น โดยมีการแบ่งการศึกษาออกเป็นชั้นและด าเนินการฝึกหัดศึกษาในระบบ
โรงเรียนโดยแท้จริง มีหลักสูตรส าหรับการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนดุริยางค์และได้รับสมัครบุคคลพลเรือน   
เข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์โดยตรง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นต้นมา  โดยในช่วงปีแรกๆ รับเฉพาะนักเรียน
ดุริยางค์ชาย ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้เริ่มมีการรับนักเรียนดุริยางค์หญิง (ช่วงนั้นมิได้ให้อยู่ประจ า เนื่องจากทาง
โรงเรียนยังไม่มีสถานที่จะจัดให้เข้าพักได้) 
 



 
 

๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ส าหรับในด้านสถานที่นั้น เดิมใช้ห้องและบริเวณที่มีอยู่ในกองดุริยางค์ทหารเรือเป็นสถานที่ฝึกหัด

ศึกษา  จนปี พ.ศ.๒๕๐๔ มีการสร้างอาคารโรงเรียนดุริยางค์ขึ้นเป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น สร้างติดกับถนนใหญ่    
แต่ตัวอาคารที่เป็นไม้ ไม่สามารถกันเสียงรบกวนได้และห้องไม่กว้างพอที่จะจัดเป็นห้องฝึกซ้อมรวมวง ภายหลัง
ูู้บังคับบัญชาได้รับทราบข้อขัดข้องในเรื่องนี้  จึงพิจารณาสนับสนุนให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียน
ดุริยางค์ขึ้นใหม่ โดยสร้างทางด้านตรงข้ามกับอาคารหลังเดิมซึ่งห่างจากถนนใหญ่พอสมควร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดใหญ่กว่าเดิม ชั้นบนเป็นที่พักของนักเรียนดุริยางค์ชั้นล่างเป็นที่เรียนและโรง
อาหาร ซึ่งในการก่อสร้าง พลเรือเอกจรูญ  เฉลิมเตียรณ ูู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นได้เดินทางมาเป็น
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
และครููู้ปกครอง 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  

๓. สัญลักษณข์องสถาบัน 
เป็นรูปสมอ พิณ ภายใต้มหามงกุฎ เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีค าว่า             

“โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ” (ไม่จ ากัดสีและขนาด) 
 

 
 



 
 

๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

๔. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ พันธกิจ 
 ๔.๑ นโยบาย 

๔.๑.๑ ให้การศึกษา พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพนักเรียนดุริยางค์ อย่างมีระบบและมีแบบแูน 
๔.๑.๒ ปกครองและดูแลนักเรียนดุริยางค์ด้วยความเป็น “คร”ู และมีเมตตาธรรม 
๔.๑.๓ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตสาธารณะ และเน้นย้ าความเป็นทหารเรือ 

 ๔.๒ วัตถุประสงค์ 
๔.๒.๑ เพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการดุริยางค์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม แก่นักเรียนดุริยางค์ 
๔.๒.๒ เพ่ือูลิตนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ และความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์ตาม

มาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ และมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ รวมทั้งตรงกับความต้องการ
ของกองทัพเรือ 

๔.๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรับูิดชอบต่อหน้าที่       
มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔.๓ ภารกิจ 
 ด าเนินการให้การศึกษา และฝึกอบรมนักเรียนดุริยางค์ ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการ
ดุริยางค์ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนให้การศึกษา และอบรมทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่า
สัญญาณแตรเดี่ยว  
 ๔.๔ พันธกิจ 
  ๔.๔.๑ ให้การศึกษาแก่นักเรียนดุริยางค์ และทหารเหล่าดุริยางค์ เพ่ือเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มี
คุณภาพ 
  ๔.๔.๒ พัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ๔.๔.๓ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
  ๔.๔.๔ สนับสนุนการดนตรีตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๕ ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
 ๕.๑ ปรัชญา 
 เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี 
 ๕.๒ ปณิธาน     
 ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ เพ่ือให้เป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถในวิชา 
การดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับปฏิบัติราชการ 
ในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๕.๓ วิสัยทัศน์  
 เป็นสถาบันูลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
 
 



 
 

๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
 ๕.๔ ค่านิยม 
 ค่านยิมร่วมของสถาบัน คือ MUSICIAN โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้ 
 M หมายถึง Musicianship ความเป็นนักดนตรี 
 U หมายถึง Universal ความเป็นสากล 
 S หมายถึง Seniority เคารพครูและอาวุโส 
 I หมายถึง Integrity ความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ 
 C หมายถึง Courage ความกล้าหาญ 
 I หมายถึง Initiative ความริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 A หมายถึง Altruism ความเสียสละ 
 N หมายถึง Navy  ความเป็นทหารเรือ  

๖. อัตลักษณ์ของสถาบัน 
 นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

๗. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 ๗.๑ ธุรการ  
 มีหน้าที่เก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ และการบัญชีพลโดยทั่วไปของโรงเรียนดุริยางค์ฯ 
 ๗.๒ หมวดศึกษา  
 มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ จัดท าแูนการศึกษา ด าเนินการ และควบคุมการศึกษาอบรม
นักเรียนที่อยู่ในความรับูิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ฯ รวมทั้งเสนอความต้องการครูช่วยสอน และก าหนด
หลักเกณฑ์ในการวัดูล/ประเมินูลการศึกษา 

๗.๓ หมวดปกครอง  
 มีหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ด าเนินการ และควบคุมการปกครองบังคับบัญชานักเรียนที่อยู่ใน
ความรับูิดชอบของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแูนของทางโรงเรียน รวมทั้งดูแล
ด้านการสวัสดิการของนักเรียนดุริยางค์  
 ๗.๔ หมวดเครื่องช่วยการศึกษา  
 มีหน้าที่รับูิดชอบให้การสนับสนุนเครื่องดนตรี และอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา แก่หลักสูตร
ต่าง ๆ ของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ ตลอดจนควบคุมการจัดพิมพ์ต าราและแบบฝึกหัดที่เป็น
โน้ตเพลงส าหรับใช้ในโรงเรียนดุริยางค์ 
 ๗.๕ 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 
 

 



 
 

๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผังการจัดส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

(๑) ูบ.ฐท.กท.  ประธานกรรมการ 
(๒) รอง ูบ.ฐท.กท. (๑) รองประธานกรรมการ (๑) 
(๓) เสธ.ฐท.กท. รองประธานกรรมการ (๒) 
(๔) ูบ.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๕) น.อ.ณัฐ  รัชกุล กรรมการ 
(๖) น.อ.หญิง สารภี  มูสิกอุปถัมภ์ กรรมการ 
(๗) ูอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการและเลขานุการ 
(๘) รอง ูบ.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๙) นายทหารฝ่ายเทคนิคการดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๑๐) ูู้แทน ยศ.ทร. กรรมการ 
(๑๑) ูู้แทน กพ.ทร. กรรมการ 
(๑๒) หน.ก าลังพล บก.ฐท.กท. กรรมการ 

ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

กองดุริยางค์ทหารเรือ 

แผนกธุรการ แผนกดนตร ี แผนกวิชาการ แผนกสนับสนนุ 

โรงเรียนดุริยางค ์

ธุรการ หมวดศึกษา หมวดปกครอง หมวดเครื่องช่วยฯ
การศึกษา 

ประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 

๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
(๑๓) นคป.บก.ฐท.กท. กรรมการ 
(๑๔) รอง ูอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการและูู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๕) หน.วิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๑๖) หน.ดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๑๗) หน.สนับสนุน ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๑๘) หน.ธุรการ ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๑๙) ประจ า รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการและูู้ช่วยเลขานุการ 
(๒๐) หน.หมวดซอวง แูนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๒๑) หน.หมวดโยธวาทิต แูนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๒๒) หน.หมวดหัสดนตรี แูนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๒๓) หน.หมวดขับร้องและการแสดง แูนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท.  กรรมการ 
(๒๔) หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
(๒๕) หน.ครูปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.  กรรมการ 

๙. รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 
(๑) น.อ.ก าจร  เจริญเกียรติ  ู บ.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๒) น.อ.ณรงค์  แสงบุศย์  ท าหน้าที่ ูอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๓) น.ต.ศุภกร  แตงน้อย  รรก.รอง ูอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๔) น.ต.ปัญญา  พงษ์พลายจันทร์  ท าการแทน ประจ า รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๕) ร.อ.ชัยวัฒน์  บูรณมานัส  ท าการแทน หน.หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๖) ร.อ.หญิง ล าเจียก  วงษ์ไทย   ท าการแทน นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๗) ร.ต.ฐปนพงศ์  คงเวทย์  ท าการแทน หน.ครููู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(๘) ร.ท.หญิง สุกัญญา อ่องเอี่ยม  ท าการแทน นายทหารหมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๑๐.ข้อมูลก าลังพล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

สังกัด 
ชั้นยศ 

รวมสังกัด 
สัญญาบัตร ประทวน 

บก.รร.ดย.ฯ ๓ ๔ ๗ 

หมวดศึกษา ๔ ๑๘ ๒๒ 

หมวดปกครอง ๑ ๙ ๑๐ 

หมวดเครื่องช่วยการศึกษา ฯ ๑ ๑๒ ๑๓ 

ประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ๒ ๑ ๓ 

รวมตามชั้นยศ ๑๑ ๔๔ ๕๕ 



 
 

๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
๑๑.ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

คุณวุฒิ 
ครู/อาจารย์ประจ า 

รวมตามคุณวุฒิ 
สัญญาบัตร ประทวน 

ป.เอก - - - 

ป.โท - - - 

ป.ตรี ๑ ๑๑ ๑๒ 

ต่ ากว่า ป.ตรี ๓ ๖ ๙ 

รวมตามชั้นยศ ๔ ๑๗ ๒๑ 

๑๒.จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ ชั้นปีที่ ๖ 

๑๘ ๒๐ ๑๖ ๑๘ 

รวมทั้งหมด ๗๒ นาย 

๑๓.คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา  
 บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหารและระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนี้ 

(๑) เป็น ชาย , หญิง โสด อายุ ๑๒ –๑๕ ปี โดยนับ ปี พ.ศ. ที่เกิด ( เกิดระหว่าง ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ) 
 (๒) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ูู้ให้ก าเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า  
 (๔) มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหารและนักดนตรี ปราศจากโรคหรือความ
ูิดปกติท่ีกองทัพเรือก าหนด 

๑๔.หลักสูตรการศึกษา 
รร.ดย.ฯ มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขการด าเนินการในด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับระเบียบ ยศ.ทร.   

ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ โดยปรับปรุงการศึกษาจากหลักสูตรเดิม ที่มีการคิดคะแนนในระบบร้อยละ     
มาเป็นระบบหน่วยกิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ มีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร ๕ ปี 
รวม ๓๐๐ หน่วยกิต  

ต่อมา ทร. ได้อนุมัติให้ รร.ดย.ฯ ปรับหลักสูตรการศึกษา จากหลักสูตรเดิม ๕ ปี เป็น หลักสูตร ๖ ปี 
ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหูู้้ที่ส าเร็จการศึกษาได้รับการเทียบวุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้รับการแต่งตั้งยศจ่าตรี โดยเริ่มใช้กับ นดย.ชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ ปีการศึกษา  



 
 

๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

๒๕๓๔ เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรนี้ทาง รร.ดย.ฯ ได้ด าเนินการจัดท าเป็น ๒ ระดับ คือ หลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น 
ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ ๑ - ๓ และหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย ใช้จัดการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นปีที่ ๔ - ๖ 

 หลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เทียบความรู้ระดับนี้เท่ากับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๓๓) เมื่อ ๓๐ เม.ย.๓๔ และได้รับความเห็นชอบจาก ยศ.ทร. เมื่อ ๑๙ ต.ค.๓๔ 

 หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เทียบความรู้ระดับนี้เท่ากับ
วุฒิประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

 หลักสูตรฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๓  ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาการดนตรี 
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพดนตรีและขับร้องเพลงสากล เมื่อ ๒๐ ต.ค.๓๕ 

 หลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้นปี ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง) ยศ.ทร. เห็นชอบตามบันทึก ยศ.ทร.    
ที่ กห. ๐๕๓๔/๑๐๐ ลง ๑๕ ม.ค.๕๑ เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น  

 หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลายปี ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง) ยศ.ทร. เห็นชอบตามบันทึก ยศ.ทร. 
ที่ กห. ๐๕๓๔/๒๐๐๑ ลง ๒๔ ก.ย.๕๒ เรื่อง เห็นชอบหลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น  (ช่วงชั้นปีที่ ๑ - ๓) 

๑. สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ 

สาระ
พื้นฐาน 

สาระ
เพิ่มเติม 

สาระ
พื้นฐาน 

สาระ
เพิ่มเติม 

สาระ
พื้นฐาน 

สาระ
เพิ่มเติม 

๑.๑  ภาษาไทย ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. 

๑.๒  คณิตศาสตร์ ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. 

๑.๓  วิทยาศาสตร์ ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. 

๑.๔  สังคมศึกษา ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. 

๑.๕  สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. 

๑.๖  ศิลปะ ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. 

๑.๗  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. 

๑.๘  ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. 

๑.๙  โสตประสาทและการขับร้อง -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. 

๑.๑๐ ดนตรีสสาร -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. 

๑.๑๑ ทฤษฎีดนตรีสากล -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. -     ชม. ๘๐ ชม. 

๑.๑๒ ปฏิบัติเครื่องดนตรี 
ตามความถนัด 

-     ชม. 
๓๒๐ 
ชม. 

-     ชม. 
๓๒๐ 
ชม. 

-     ชม. 
๓๒๐ 
ชม. 

๑.๑๓ ความรู้ทหารเรือ -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. -     ชม. ๔๐ ชม. 

รวมเวลาเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน     
 และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 

๕๒๐ 
ชม. 

๖๐๐ 
ชม. 

๕๒๐ 
ชม. 

๖๐๐ 
ชม. 

๕๒๐ 
ชม. 

๖๐๐ 
ชม. 

รวมเวลาเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน
และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

๑,๑๒๐  ชั่วโมง ๑,๑๒๐  ชั่วโมง ๑,๑๒๐  ชั่วโมง 

๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๐ ชั่วโมง ๘๐ ชั่วโมง ๘๐ ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด / ปี ๑,๒๐๐  ชั่วโมง ๑,๒๐๐  ชั่วโมง ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 



 
 

๑๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย 

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มการเรียนรู้ 
หน่วยกิต 
รวมตลอด 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ 

หน่วยกิต คาบ/ชม. หน่วยกิต คาบ/ชม. 
๑ หมวดวิชาสามัญ      
 ๑.๑  วชิาสามัญทั่วไป      
 ภาษาไทย      
 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ๑ ๒ ๒ ๒ - - 
 ศิลปะการพูด ๒ - - ๒ ๒ 
 สังคมศึกษา      
 วิถีธรรมวิถีไทย ๒ - - ๒ ๒ 
 ภูมิเศรษฐศาสตร์ ๒ ๒ ๒ - - 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๒ ๓ - - 
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ ๒ - - ๒ ๒ 
 ๑.๒  วชิาสามัญพ้ืนฐานอาชีพ      
 ภาษาอังกฤษ      
 การสนทนาภาษาอังกฤษ ๑ ๑ ๑ ๒ - - 
 การสนทนาภาษาอังกฤษ ๒ ๑ - - ๑ ๒ 

๒ หมวดวิชาชีพ      
 ๒.๑  วชิาชีพพ้ืนฐาน      
 ความร ู ้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ ๓ - - ๓ ๔ 
 ทหารราบ ๑ ๑ - - ๑ ๑ 
 ๒.๒ วิชาชีพสาขาวิชา      
 องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น ๓ ๓ ๔ - - 

 
๒.๓ วชิาชีพสาขางาน  
(การดุริยางค)์ 

     

 ประวัติดนตรีตะวันตก ๑ ๑ ๑ ๑ - - 
 ประวัติดนตรีตะวันตก ๒ ๑ - - ๑ ๑ 
 โสตประสาทและการขับร้อง ๔ ๑ ๑ ๑ - - 
 โสตประสาทและการขับร้อง ๕ ๑ - - ๑ ๑ 

 



 
 

๑๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มการเรียนรู้ 
หน่วยกิต 
รวมตลอด 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๔ 
ภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ 

หน่วยกิต คาบ/ชม. หน่วยกิต คาบ/ชม. 
 ประสานเสียง ๑ ๒ ๒ ๒ - - 
 ประสานเสียง ๒ ๒ - - ๒ ๒ 
 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด ๔ ๔.๕ ๔.๕ ๙ - - 
 รวมวง ๑ ๒ ๒ ๓ - - 
 รวมวง ๒ ๒ - - ๒ ๓ 
 การขับร้องประสานเสียง ๑ ๑ ๑ ๒ - - 
 การขับร้องประสานเสียง ๒ ๑ - - ๑ ๒ 

๓ หมวดวิชาเลือกเสรี      
 ดนตรีสนาม ๑ ๒ ๒ ๓ - - 
 ดนตรีสนาม ๒ ๒ - - ๒ ๓ 

๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร      
 กิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม ๑ - - ๑ - - 
 กิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรม ๒ - - - - ๑ 
 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย ๑ - - ๒ - - 
 กิจกรรมนาฏศิลป์สากล ๑ - - - - ๒ 
 พลศึกษา ๑ - - ๓ - - 
 พลศึกษา ๒ - - - - ๓ 
 รวม ๔๘ ๒๓.๕ ๔๐ ๒๔.๕ ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย 

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มการเรียนรู้ 
หน่วยกิต 
รวมตลอด 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๕ 

ภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ 

หน่วยกิต คาบ/ชม. หน่วยกิต คาบ/ชม. 

๑ หมวดวิชาสามัญ      

 ๑.๑ วชิาสามัญทั่วไป      

 ภาษาอังกฤษ      

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๑ ๒ ๒ ๒ - - 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๒ ๒ - - ๒ ๒ 

 พลศึกษา      

 พลศึกษาเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ ๑ ๑ ๒ - - 

 ๑.๒ วชิาสามัญพ้ืนฐานอาชีพ      

 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      

 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๒ - - ๒ ๓ 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒ ๒ ๒ ๒ - - 

๒ หมวดวิชาชีพ      

 ๒.๑ วชิาชีพพ้ืนฐาน      

 คอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ ๒ ๒ ๓ - - 

 ทหารราบ ๒ ๑ ๑ ๑ - - 

 ๒.๒ วชิาชีพสาขาวิชา      

 วาดเขียนเบื้องต้น ๓ - - ๓ ๔ 

 ๒.๓ วชิาชีพสาขางาน(การดุริยางค)์      

 ประวัติดนตรีตะวันตก ๓ ๑ ๑ ๑ - - 

 ประวัติดนตรีตะวันตก ๔ ๑ - - ๑ ๑ 

 โสตประสาทและการขับร้อง ๖ ๑ ๑ ๑ - - 

 โสตประสาทและการขับร้อง ๗ ๑ - - ๑ ๑ 



 
 

๑๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มการเรียนรู้ 
หน่วยกิต 
รวมตลอด 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๕ 

ภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ 

หน่วยกิต คาบ/ชม. หน่วยกิต คาบ/ชม. 

 ประสานเสียง ๓ ๒ ๒ ๒ - - 

 ประสานเสียง ๔ ๒ - - ๒ ๒ 

 แบบของเพลง ๑ ๑ ๑ ๑ - - 

 หลักคีย์บอร์ดเบื้องต้น ๑ ๒ ๒ ๒ - - 

 หลักคีย์บอร์ดเบื้องต้น ๒ ๒ - - ๒ ๒ 

 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด ๖ ๔.๕ ๔.๕ ๙ - - 

 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด ๗ ๔.๕ - - ๔.๕ ๙ 

 การรวมวง ๓ ๒ ๒ ๓ - - 

 การรวมวง ๔ ๒ -  ๒ ๓ 

 การขับร้องประสานเสียง ๓ ๑ ๑ ๒ - - 

 การขับร้องประสานเสียง ๔ ๑ - - ๑ ๒ 

๓ หมวดวิชาเลือกเสรี      

 ดนตรีสนาม ๓ ๒ ๒ ๓ - - 

 ดนตรีสนาม ๔ ๒ - - ๒ ๓ 

 คอมพิวเตอร์ดนตรีเบื้องต้น ๒ - - ๒ ๒ 

๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร      

 กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๓ - - ๑ - - 

 กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๔ - - - - ๑ 

 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย ๒ - - ๒   

 กิจกรรมนาฏศิลป์สากล ๒ - - - - ๒ 

 พลศึกษา ๓ - - ๓ - - 

 พลศึกษา ๔ - - - - ๓ 

 รวม ๔๙ ๒๔.๕ ๔๐ ๒๔.๕ ๔๐ 



 
 

๑๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

โครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย 

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มการเรียนรู้ 
หน่วยกิต 
รวมตลอด 
ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๖ 

ภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ 

หน่วยกิต คาบ/ชม. หน่วยกิต คาบ/ชม. 

๑ หมวดวิชาสามัญ      

 
๑.๑ วชิาสามัญทั่วไป 
สุขศึกษา 

     

 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต ๑ ๑ ๑ - - 

 
๑.๒ วชิาสามัญพ้ืนฐานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

     

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการดนตรี ๒ ๒ ๒ - - 

๒ หมวดวิชาชีพ      

 ๒.๑ วชิาชีพพ้ืนฐาน      

 การจัดการธุรกิจเบื้องต้น ๒ - - ๒ ๓ 

 การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมูลิตูล ๒ - - ๒ ๓ 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ๒ - - ๒ ๓ 

 ภาวะูู้น า ๑ - - ๑ ๑ 

 ๒.๒ วชิาชีพสาขาวิชา      

 ความคิดสร้างสรรค์ ๓ ๓ ๔ - - 

 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น ๒ ๒ ๒ - - 

 การแสดงละครเวทีเบื้องต้น ๒ ๒ ๒ - - 

 ๒.๓ วชิาชีพสาขางาน (การดุริยางค์)      

 ประวัติดนตรีไทย ๑ - - ๑ ๑ 

 โสตประสาทและการขับร้อง ๘ ๑ ๑ ๑   

 โสตประสาทและการขับร้อง ๙ ๑ - - ๑ ๑ 

 แบบของเพลง ๒ ๑ ๑ ๑ - - 

 



 
 

๑๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

กลุ่ม
ที ่

กลุ่มการเรียนรู้ 

หน่วยกิต 

รวมตลอด 

ปีการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๖ 

ภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ 

หน่วยกิต คาบ/ชม. หน่วยกิต คาบ/ชม. 

 ปฏิบัติดนตรีตามถนัด ๘ ๓ ๓ ๖ - - 

 การรวมวง ๕ ๒ ๒ ๓ - - 

 การรวมวง ๖ ๒ - - ๒ ๓ 

 การขับร้องประสานเสียง ๕ ๑ ๑ ๒ - - 

 การขับร้องประสานเสียง ๖ ๑ - - ๑ ๒ 

 ๒.๔ โครงการ ๔ - - ๔ ๘ 

๓ หมวดวิชาเลือกเสรี      

 ดนตรีสนาม ๕ ๒ ๒ ๓ - - 

 ดนตรีสนาม ๖ ๒ - - ๒ ๓ 

 อ านวยเพลงเบื้องต้น ๒ ๒ ๒ - - 

 
การประพันธ์เพลงและการเรียบเรียง
เสียงประสานเบื้องต้น 

๒ ๒ ๒ - - 

 ก ากับเวที ๑ ๑ ๒ - - 

๔ ฝึกงาน ๓ - - ๓ ๖ 

๕ กิจกรรมเสริมหลักสูตร      

 กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ๕ - - ๑ - - 

 กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย ๓ - - ๒ - - 

 กิจกรรมนาฏศิลป์สากล ๓ - - - - ๒ 

 พลศึกษา ๕ - - ๓ - - 

 พลศึกษา ๖ - - - - ๓ 

รวม ๔๖ ๒๕ ๓๙ ๒๑ ๓๙ 



 
 

๑๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

๑๕.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ๑๕.๑ ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
 (๑) เป็นูู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนดในด้านวิชาชีพด้านการดุริยางค์ 
 (๒) เป็นูู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
 (๓) เป็นูู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
 ๑๕.๒ ด้านการทหาร 
 (๑) เป็นูู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งด ารงไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) เป็นูู้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาการทางทหาร 
 (๓) เป็นูู้มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 (๔) เป็นูู้มีภาวะูู้น า ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับูิดชอบ มีจิตส านึกในหน้าที่ความเป็น
ทหาร และรู้รักสามัคคี 
 (๕) เป็นูู้มีความแข็งแรง อดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ 

๑๖.งบประมาณ 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้รับงบประมาณ  ดังนี้ 

(๑) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   จ านวน     ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.- บาท 
(๒) งบประมาณเหลือจ่ายสุทธิ จ านวน                    ๐.- บาท 
(๓) งบประมาณด าเนินการจัดการศึกษา 

(ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและเงินเดือนข้าราชการ) จ านวน         ๕,๒๓๒,๒๑๔.-บาท 
(๔) งบประมาณด้านสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยฝึก นวัตกรรม 

และการสร้างองค์ความรู้ ห้องสมุดและระบบสารสนเทศ จ านวน           ๒๒๕,๕๙๐.- บาท 
(๕) งบประมาณด้านวัสดุที่ใช้ฝึกปฏิบัติ (วัสดุสิ้นเปลือง)  จ านวน          ๗๓๖,๗๕๓.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ส่วนที่ ๓  
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ  

 

 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะท างานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ เมื่อวั นที่    
๕ – ๗ ก.พ.๕๖, จากรายงานการประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕ และจากรายงานูลการประเมินภายนอก   
รอบสามจาก สมศ. เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖ แยกตามรายมาตรฐานได้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา   

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๔)      
ไม่ม ี

 
  

 
 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

ควรก าหนดหน้าที่คณะกรรมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพในค าสั่งแต่งตั้งให้
ชัดเจน เช่น มีหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ 
จัดท าข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ สรปุ
และวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นต้น 

 

  

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพฯ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕
โดยก าหนดหน้าที่ไว้ในค าสั่ง
อย่างชัดเจน 

 

ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

 
    

ควรมีการประเมินความพึงพอใจููส้ าเรจ็
การศึกษาในแต่ละรุ่นอย่างครอบคลุม 
ทั้งูู้บังคับบัญชาและูู้ร่วมงาน 

 

  

มีการประเมินความพึงพอใจ
ูู้ส าเร็จการศึกษา โดยให้
ูู้บังคับบัญชาระดับหมวด  
และููร้่วมงานประเมินููส้ าเรจ็
การศึกษา 

 

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

 
    

ไม่ม ี
 

  
 

 
รวม ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ 

 
 



 
 

๑๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
ูลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูล
ในกรณีที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๔)      
ควรสนับสนุนการน าูลงานสร้างสรรค์  
ของูู้เรียนไปใช้ประโยชน์และรวบรวม
หลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   มีการแต่งตั้งคณะท างานฯ
มาตรฐานที่ ๒ เพื่อสนับสนุน
การน าูลงานสร้างสรรค์ของ
ูู้เรยีนไปใช้ประโยชน์และ
รวบรวมหลักฐานรับรองการ 
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานฯ เพือ่
พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกูลงาน 
ในกรณีที่ไม่มีููร้ับรองการใช้ประโยชน์
โดยตรง 

   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองและคัดเลือกูลงาน
นวัตกรรมประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ โดยท าหนา้ที่คัดเลือก
ูลงานของ นดย.ไปแสดงใน
การฝึกภาคสนามประจ าป ี

 

ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรมีการให้รางวลักับููส้ร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวิจัย 
ในการสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น 
ประกาศเกยีรตคิุณ  เงินรางวัล 

   เนื่องจากขาดงบประมาณ
สนับสนุนจึงมเีพียงการกล่าว
ชมเชย นดย.ที่มีความสามารถ
ในการสร้างูลงานทางดนตรี
หน้าแถว 

 

๒. ควรมีการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น สื่อ อุปกรณ์เพื่อ
การศึกษา โปรแกรมส าเรจ็รูปด้านการ
เรียนการสอนดนตร ี

   เนื่องจากขาดงบประมาณ
สนับสนุน 

 

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

ไม่ม ี      
รวม ๔ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๒ ข้อ 

 
 



 
 

๑๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๔)      
ควรมีการน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
โดยให้ครูููส้อนสอดแทรกไว้ในแูนการ
สอนและการบันทึกหลังการสอนหรือ 
น ามาใช้ในการท าวิจัย แล้ววิเคราะห์และ
จัดเก็บหลักฐานให้สอดคล้องกับตวับ่งช้ี 

   มีการน าประสบการณ์ที่ได้ 
รับจากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมาใช้  
ในการพัฒนาการเรยีนการ
สอนในวิชาดนตร ี

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. คร/ูอาจารย์ประจ า ควรน าความรู้ และ
ประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรยีนการ
สอน งานวิจัย เช่น สอดแทรกไว้ในแูนการ
สอน ปรับปรุง/เทคนิคการสอน สร้างสื่อ
การสอนและเอกสารประกอบ การสอน 
หรือท าบันทึกรายงานอธิบายว่าน ามาใช้
ประโยชน์อย่างไร เป็นต้น 

   ครู/อาจารย์ประจ า ได้น า
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมา
พัฒนาการเรียนการสอน  
ในวิชาดนตรี  

 

๒. ควรจดัเก็บเอกสาร/หลักฐาน ให้ตรง
ตามตังบ่งช้ีในมาตรฐานที่ ๓ 

   ได้ด าเนินการจดัเก็บเอกสาร
หลักฐาน ตรงตามตังบ่งช้ีใน
มาตรฐานที่ ๓ 

 

ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

ควรน าูลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและงานวจิัย 

   ครู/อาจารย์ประจ า ได้น า
ความรู้และประสบการณจ์าก
การให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียน
การสอนในวิชาดนตร ี

 

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

      
รวม ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   



 
 

๒๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
ูลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูล
ในกรณีที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๔)      
๑. ควรพัฒนาฐานข้อมลูในระบบ
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้านและ 
ตรงกับความต้องการของูู้ใช้งาน     
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

     

๒. ควรใหูู้ร้ับูิดชอบระบบสารสนเทศ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอด 
ภัยของระบบการบริหารจัดการขอ้มูล 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหนว่ย
ต่อไป 

   ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯ 
เป็นูู้รับูิดชอบในการดูแล
และรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ รร.ดย.ฯ 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรมีการตดิตามและประเมิน
สรุปูลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด/   
ค่าเป้าหมายในแต่ละโครงการ/แูนงาน
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง (ทุกวงรอบ ๖ 
เดือน) แล้วรายงานูลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบ รวมทั้งให้มีการ
ติดตามงานตามแูนยุทธศาสตรด์ว้ย 

   ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินูลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด /ค่าเป้าหมาย  
ในแต่ละโครงการ/แูนงาน 
และรายงานูลให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบในการประชุม ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๖ และ๒/๒๕๕๖  

 

๒. ควรแต่งตั้งก าหนดูู้รับูิดชอบใน 
การดูแลและรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ รร.ดย.ฯ ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

   ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯ 
เป็นูู้รับูิดชอบในการดูแล
และรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ รร.ดย.ฯ 

 

๓. ควรประเมินความพึงพอใจของูู้ใช้
ฐานข้อมูล และสรุปูลการประเมนิ 
รายงานเสนอใหูู้้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแูนพัฒนา 

   มีการประเมินความพึงพอใจ
ของูู้ใช้ฐานข้อมูล และสรุป 
ูลการประเมินรายงานเสนอ
ใหูู้้บริหารใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแูนพัฒนาต่อไป 

 



 
 

๒๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
ูลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูล
ในกรณีที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรน าระบบ Authentication มาใช้
งานในระบบเครือข่ายภายในและภายนอก
ของ รร.ดย.ฯ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบูู้ที่
เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
โดยระบบสามารถออกรหัส username 
และ password ใหูู้้ใช้งานก่อนที่จะเข้า
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบ
ฐานข้อมูลภายใน และเป็นการแชร์ 
Bandwidth (แบนด์วิดท์) คือ ค่าที่ใช้ใน 
การวัดความเร็วในการส่งข้อมูลของ
อินเตอร์เน็ต จุดประสงค์หลักของ  การใช้
ระบบ Authentication เพื่อพิสูจน์ตัวตน
ว่าูู้เข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เป็นใคร เข้าใช้งานเวลาใด ระบบจะท า
การบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการเข้าใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และพิสูจน์ทราบตัวตน 
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระท าความูิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

     

๕. เนื่องจากการประเมินรอบสามของ 
สมศ.เน้นการประเมินทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกดา้นและ  
ตรงกับความต้องการของูู้ใช้งาน     
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการ   
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน     
และท าใหูู้้ปฏิบัตสิามารถใช้งานได้จริง 
(อาจใช้โดยการประชุมหรือส ารวจความ
ต้องการก็ได้) รวมทั้งวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล โดยก าหนดแบบ
รายงานให้ตรงกับตัวบ่งช้ี ซึ่งฐานข้อมูล 
ที่สถานศึกษาควรมี คือ  

     



 
 

๒๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
ูลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูล
ในกรณีที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 ๕.๑ ฐานข้อมลู นดย. นอกเหนือจาก
ข้อมูลทั่วไปแล้ว ควรมีู ลการสอบ
ภาคทฤษฎี ูลการสอบภาคปฏิบตัิ 
คะแนนฝึกปฏบิัติ คะแนนความ
ประพฤติ คะแนนความเหมาะสม     
ูลสอบมาตรฐานวิชาชีพ     
  ๕.๒ ฐานข้อมูลครู ควรประกอบด้วย 
วิชาที่สอน คุณวุฒิประสบการณ์ท างาน 
การพัฒนาความรูด้้านวิชาการและด้าน 
วิชาชีพ ูลประเมินการสอน แูนการ
สอน ูลงานวิชาการ/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการ
ของครู ฯลฯ 
 ๕.๓ ฐานข้อมลูงานประกันคณุภาพ
การศึกษา เช่น การจัดเก็บเอกสารทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์แูนปฏิบัติงาน 
ูลประเมินทรัพยากร ูลประเมิน
ูู้ส าเร็จการศึกษา แบบประเมินตา่งๆ 
รูปแบบแูนการสอน มาตรฐาน/ตวั
บ่งช้ี SAR ูลประเมินคุณภาพ ูลงาน
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ์กิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ูู้เรยีนฯ  

     

๖. ในกรณีที่มีการประเมิน/ส ารวจ
ความพึงพอใจท่ีต้องใชูู้้ประเมิน
จ านวนมาก เช่น การประเมิน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้ การ
ประเมินการใช้ฐานข้อมูล ควรประเมิน
ู่านระบบสารสนเทศ เพ่ือความสะดวก 
ถูกต้องรวดเร็ว และลดความสิ้นเปลือง  
โดยเพิ่มความรดักุมของระบบประเมิน 
เพื่อเพ่ิมความน่าเช่ือถือของูลประเมิน  

     



 
 

๒๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๗. ควรเพิ่มบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยการ
จัดประชุมอยา่งน้อยปีละ ๒ ครั้ง   
(ครั้งท่ี ๑ มอบนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานให้แก่สถานศึกษา พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแูนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา/แูนปฏิบตัิงานประจ าปี 
รวมทั้งพิจารณาตัวบ่งช้ีอัตลักษณแ์ละ
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ส่วนครั้งที่ ๒ 
ประชุมตดิตามความก้าวหน้าและ
สรุปูลการด าเนินงานของสถานศกึษา
ว่าเป็นไปตามแูนท่ีก าหนดหรือไม่) 

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  ไดม้ีการ
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ประชุม ๒ ครั้ง โดยครั้งท่ี ๑   
เป็นการชี้แจงนโยบาย ทิศทาง 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
รวมทั้งพิจารณาตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์
และตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
ส่วนครั้งที่ ๒ เป็นการติดตาม
ความูลการด าเนินงาน พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแูนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/แูนปฏิบตัิ
งานประจ าปี  

 

๘. ควรจัดเตรียมข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง 
และวิเคราะห์ูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ประเมินที่ก าหนด ข้อมูลและ
หลักฐานที่ใช้อ้างอิงควรเป็นเอกสารที่
น่าเช่ือถือ ได้แก่ มีเลขที่หนังสือออก/รับ  
มีลายมือช่ือของูู้บังคับบัญชาที่อนุมัติ
หรือทราบตรวจถูกต้องของูู้ที่
รับูิดชอบ แูนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แูนปฏิบัติงานประจ าปี  
ควรมีหลักฐานการอนุมัติ (ยกตัวอย่าง
เช่น ตัวบ่งช้ีร้อยละของครู/อาจารย์
ประจ าที่ได้รับการพัฒนา : ส ารวจ
รายช่ือครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมดตลอด
ปีการศึกษา โดยจัดท าเป็นตารางบันทึก
ข้อมูล วิชาที่สอน คุณวุฒิ ประสบการณ์
ท างาน ูลประเมินการสอน ูลงาน
วิชาการ การบริการทางวิชาการของครู 
และการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ/
ด้านวิชาชีพหัวข้อใด หน่วยใดเป็น
เจ้าของหลักสตูร อบรมเมื่อไร สถานท่ี
ใด แล้วนับรวมว่าตลอดทั้งปีได้รับการ
พัฒนากี่คน จากน้ันวิเคราะห์ว่า มคีรูที่
ได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
แล้วน าูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ประเมิน) 

     



 
 

๒๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
ูลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๙. ในการประเมินูลการด าเนินงานของ 
แต่ละโครงการนอกเหนือจากการประเมิน
ความพึงพอใจของูู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ 
ควรเพิ่มูลประเมินว่าบรรลุตามคา่
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/
แูนงานน้ันหรือไม่ และควรสรุปวา่มีปัญหา
ข้อขดัข้อง/ข้อเสนอแนะในเรื่องใดบ้างเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงครั้งตอ่ไปและ
ควรจัดท าให้ครบทุกโครงการ 

  

   

๑๐. ควรประเมินูู้บริหารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคูม่ือประกนัคุณภาพ
การศึกษา และใช้แบบประเมินใหค้ลอบ
คลุมหลักธรรมาภิบาลและประเดน็การ
พิจารณา อีก ๘ ข้อ (ส าหรับ รร.ดย.ฯ 
เหมาะสมกับกรณีที่ ๑)  

 

  

ได้ด าเนินการประเมินูู้บริหาร
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
คู่มือประกันคณุภาพการศึกษา 
ยศ.ทร.โดยใช้แบบประเมิน
หลักธรรมาภิบาล (กรณีที่ ๑) 

 

ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ของ
แูนงาน โครงการ และประเมินูลการ
ด าเนินงานตามแูนพัฒนาการศึกษา อย่าง
น้อย ๒ ครั้ง/ปี  

   ได้มีการประเมินูลการด าเนิน 
งานตามตัวช้ีวัดในแูนงาน 
โครงการและรายงานูลให้
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบในการประชุม ครั้งที่  
๑/๒๕๕๖ และ๒/๒๕๕๖ 

 

๒. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีช่วย
สนับสนุนการปฏิบตัิงานตามภารกจิ งาน
ประกันคณุภาพการศึกษา การบรหิารและ
การตัดสินใจ  

     

๓. ควรจัดท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจ
ของสถาบัน และปรับปรุงระบบการเช่ือมต่อ 
Internet ให้สามารถเช่ือมต่อได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึงทั้งสถาบัน  

   ได้ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ 
Internet ให้สามารถเช่ือมต่อ 
ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 

 

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

      
รวม ๑๕ ข้อ ๗ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ข้อ   



 
 

๒๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๕)      
ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะแหล่งการเรยีนรู้ดา้นกฎหมาย
และการปกครอง 

   ได้เสนอของบประมาณ
สนับสนุนไว้ในปี งป.๕๗ 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และการน าูลการ
ประเมินมาปรบัปรุงหลักสูตร 

   ได้มีการประเมินหลักสูตร 
และน าูลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

๒. ควรน าูลประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยูู้ใช้ มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสตูร ถ้าไม่มีข้อเสนอแนะ ให้เลือก
ูลประเมินในหัวข้อท่ีได้คะแนนต่ า
น ามาวางแูน 

   ได้มีการน าูลประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยูู้ใช้ มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสตูร 

 

๓. ควรจัดท าแูนการสอนให้
ครอบคลมุทุกรายวิชา และพัฒนา
ปรับปรุงแูนการสอนรายวิชาให้
ทันสมัย และให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

     

๔. ควรจัดให้มีการอบรม/ประชุมเรื่อง
หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัด
และประเมินูล โดยก าหนดไว้ใน
แูนงานพัฒนาครูประจ าปี และ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

   ได้มีการบรรยายเรื่อง การวัด
และประเมินูล และจดัท า
แูนงานพัฒนาครูููส้อน     
ไว้ในแูนพัฒนาคุณภาพฯ     
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 

 

๕. ควรจัดให้มรีะบบการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน โดยููเ้รียนมสี่วน
ร่วมในการประเมิน เช่น จัดท าแบบ
ประเมินใหู้ ู้เรียนประเมิน เมื่อเสรจ็สิ้น
การเรยีนการสอนในแต่ละรายวิชา หรือ
จัดให้มีการประเมินูลโดยใหูู้เ้รียน
แสดงความคดิเห็นอย่างเสรี แล้วน าูล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแกไ้ขการ
บริหารจดัการเรียนการสอน 

   ได้จัดท าแบบประเมินให้
ูู้เรยีนประเมินการจัดการ
เรียนการสอนในแตล่ะ
รายวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
เพื่อน าูลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
บริหารจดัการเรียนการสอน 

 



 
 

๒๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
ูลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูล
ในกรณีที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๖. ควรจัดให้ครูููส้อนได้พัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดและประเมินูลในรายวชิา โดย
สอดแทรกวิธีการวดัและประเมินไว้ใน
แูนการสอน เช่น มีการวัดและ
ประเมินูลโดยการสอบทฤษฎี การสอน
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
ฝึกปฏิบัติ ความสนใจในการเรยีน การ
ถาม-ตอบ การแสดงความเห็น การให้
ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม เปน็ต้น 
และควรมีการจดัท าบันทึกหลังการสอนใน
รายวิชา  

   ได้มกีารพัฒนาครูู ู้สอนโดย
จัดการบรรยายเรื่อง การวดั
และประเมินูล 

 

๗. ควรมีการประเมินทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น การ
ประเมินห้องเรียน กราบพัก โรงอาหาร 
ห้องรวมวง เป็นต้น และหลังจากการ
วิเคราะห์แปลูลการประเมินเสนอ
ูู้บังคับบัญชาแล้ว ควรแจ้งให้หนว่ยท่ี
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือหน่วยจะได้น าูลการ
ประเมินไปวางแูนในการปรับปรงุและ
พัฒนาต่อไป 

   มีการประเมินทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู้ให้
ครอบคลมุทุกด้าน ตาม
ข้อเสนอแนะของ ยศ.ทร. 

 

๘. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้ นดย.ได้
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์มากข้ึน
ในด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมยั เช่น พาไปเยีย่มชม
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เข้าชมงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  และในด้านกฎหมาย การ
ปกครอง เช่น พาไปดูงานศาลทหาร 
เรือนจ ากรมราชทัณฑ์ หรือสังเกตการณ์
การเลือกตั้ง เป็นต้น 

   เพื่อเพิ่มพูนความรูด้้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ได้พา นดย. ไปชม   
ศูนย์การเรียนรูต้ันแลนด์ 
ดินแดนแห่งความสมดลุ  นิคม
อุสาหกรรมโรจนะ      ในด้าน
กฎหมาย การปกครอง ได้เสนอ
ของบประมาณสนับสนุนไว้ในปี 
งป.๕๗ 

 

๙. ควรวางแูนจัดกจิกรรมพัฒนาูู้เรยีน
ด้านการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   มีการจัดกจิกรรมพัฒนาูู้เรียน
ด้านการส่งเสริมวิชาการและ
ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการส่งเสรมิศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 



 
 

๒๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรประเมินหลักสูตรให้ครบ
กระบวนการ  

     

๒. ควรจัดท าแูนการสอนให้สมบรูณ์
และครอบคลุมทุกรายวิชา  

     

๓. ควรจัดหาเครื่องดนตรีช่วยสอนท่ี
ทันสมัยและเพียงพอกับจ านวน นดย.  

   ได้เสนอของบประมาณ
สนับสนุนไว้ในปี งป.๕๗ 

 

๔. ควรประเมินูลการบริการและการ
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก
หัวข้อท่ีด าเนินการ  

   มีประเมินูลการบริการและ
การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ครอบคลมุทุกหัวข้อ 

 

๕. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถาบันเพื่อเพ่ิมโอกาสการเรยีนรู้ของ 
นดย.ให้ครอบคลุมทุกด้าน  

   ได้เสนอของบประมาณ
สนับสนุนไว้ในปี งป.๕๗ 

 

๖. ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ูู้เรยีน ตามวงรอบคณุภาพ PDCA  

   กิจกรรม/โครงการพัฒนา
ูู้เรยีน มีการด าเนินตาม
วงรอบคุณภาพ PDCA 

 

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

      
รวม ๑๖ ข้อ ๑๐ ข้อ ๔ ข้อ ๒ ข้อ   



 
 

๒๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๔)      
ไม่ม ี

 
  

 
 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

ไม่ม ี      
ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

 
    

ควรจัดกลุ่ม/แยกรายวิชาทหารใน
โครงสร้างหลักสูตรให้ชัดเจน  

 
    

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

 
    

ไม่ม ี
 

  
 

 
รวม ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ 

 
 



 
 

๒๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน   

 
 สรุปภาพรวม  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๔๕ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒๗ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๙ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการแล้ว  จ านวน ๙ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ 

 

ข้อเสนอแนะทีู่่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีู่่านมา 

ูลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุูลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา(ปี ๕๔)      
ไม่ม ี

 
  

 
 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. 
(เมื่อวันท่ี ๕ – ๗ ก.พ.๕๖) 

     

ไม่ม ี      
ผลประเมินของกองทัพรอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

 
    

๑. ในการเขียนูลการด าเนินงานของ
แต่ละตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
ของตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพควรมีอ้างอิง
หมายเลขเอกสารหรือแหล่งข้อมูล
แสดงูลด าเนินการไว้ด้วย  

 

  

ใน SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ในการเขียนส่วนท่ี ๔ ูลการ
ด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งช้ี
ได้เขียนหมายเลขเอกสาร 
อ้างอิงไว้ด้วย 

 

๒. ควรจัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษาให้กับคร ูเจ้าหน้าท่ี และ 
นดย. ให้เกิดการปฏิบตัิที่ถูกต้องและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

  

ได้จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการศึกษา ทบทวน 
ตัวบ่งช้ีฯ เพื่อเสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพ
การศึกษาให้แก่ คร ูและ
บุคลากร  

 

๓. ควรจัดกิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจ
ในการท างานประกันคณุภาพการศึกษา 
เช่น การประกวดการจัดเก็บเอกสาร 
เป็นต้น  

 

 

 ขาด งป.สนับสนุน 

 

ผลประเมินของ สมศ.รอบสาม 
(เมื่อวันท่ี ๒๒ – ๒๓ พ.ค.๕๖) 

 
  

 
 

ไม่ม ี
 

  
 

 
รวม ๓ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ 

 
 



 
 

๓๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ส่วนที่ ๔  
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะ
ทางอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด  ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ของ สมศ.)  
ค าอธิบาย  
เกณฑ์สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ : ได้คะแนนสอบ ≥ ร้อยละ ๖๐   
เกณฑ์ดีที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ : ได้คะแนนสอบ ≥ ร้อยละ ๗๐   
- รร.ชุมพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ ใช้ค่าเฉลี่ยผลการสอบข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพกับคะแนนฝึกภาคปฏิบัติตลอดปี 
- รร.ดย.ฯ รร.ชอร.ฯ และ รร.นวก.ฯ ใช้ผลการสอบข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๔๔.๙๙ ≥๔๕ ≥๕๕ ≥๖๕ ≥๗๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ได้จัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาขึ้น เพ่ือวัด

และประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านดนตรีของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในเกณฑ์ดีขึ้นไป ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน ๑๗ นาย จากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑ – ๑.๑.๔)   

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ/
มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด รวม ๓ ปี จ านวน ๕๘ นาย จากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ๖๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน   
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

    
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านในเกณฑ์ดี (นาย) ๑๕ ๒๖ ๑๗ ๕๘ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (นาย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๖๕.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๔๔ ๘๖.๕๗ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕) -   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  
 ๑.๑.๑ ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๒๘๔/๒๕๕๖ เรื่อง บรรจุนักเรียนดุริยางค์เข้ารับราชการและ
แต่งตั้งยศทหาร  
 ๑.๑.๒ บันทึก รร.ดย.ฯ ที่ -  ลง ๑๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๑.๑.๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ ครั้งที่ ๑/๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส าเร็จการศึกษา ในแต่ละปี
การศึกษา; พิจารณาจากคะแนนภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

๑ - ๒.๑๙ 
≥๒.๒๐ ≥๒.๓๐ ≥๒.๔๐ ≥๒.๕๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดจ านวน ๑๘ นาย มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ ๓.๔๓ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๒.๑)   
และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 

(GPAX) ของผู้ส าเร็จการศึกษา รวม ๓ ปี จ านวน ๖๗ นาย เท่ากับ ๓.๒๕  
จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (นาย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒.๙๓ ๓.๔๐ ๓.๔๓ ๓.๒๕ 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ 
 ๑.๒.๑ หนังสือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๗๙ ลง ๑๘ มิ.ย.๕๖ 
เรื่อง แจ้งผลคะแนนเรียนเฉลี่ย (GPA) นักเรียน ม.๖ หรือเทียบเท่า 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมาก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ; พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม, เกณฑ์ดี : 
คะแนนเฉลี่ย ≥ ๒.๕๑, เกณฑ์ดีมาก : คะแนนเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๒๙.๙๙ ≥๓๐ ≥๔๐ ≥๕๐ ≥๖๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน                               
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ. มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์      

ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนดจ านวน ๑๘ นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑๘ นาย คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๓.๑)    

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวม ๓ ปี จ านวน ๖๗ นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด ๖๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๓.๒ – ๑.๓.๓)   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก (นาย) 

๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (นาย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ 
 ๑.๓.๑ บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
   
 
 
 
 



 
 

๓๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนความประพฤติ/การประเมินค่าคุณลักษณะทาง
ทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมากตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 2 ของ สมศ.); พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนความประพฤติและ 
คะแนนความเหมาะสม, เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ร้อยละ ๘๐, เกณฑ์ดีมาก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ร้อยละ ๙๐ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
๑ - ๕๙.๙๙ 

≥๖๐ ≥๗๐ ≥๗๕ ≥๘๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  รร.ดย.ฯ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนความประพฤติ/การประเมินค่า
คุณลักษณะทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด
จ านวน ๑๘ นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๑.๔.๑)   

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ  มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคะแนนความประพฤติ/
การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมาก ตามที่
สถานศึกษาก าหนด รวม ๓ ปี จ านวน ๖๒ นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๖๗ นาย คิดเป็น      
ร้อยละ ๙๒.๕๔ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๔.๒ – ๑.๔.๓)   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนความประพฤติ/
การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

๑๘ ๒๖ ๑๘ ๖๒ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (นาย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๗๘.๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๕๔ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ 
 ๑.๔.๑ บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลคะแนน
ความประพฤต/ิการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
  
 



 
 

๓๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหารระดับดีขึ้นไป ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ของ สมศ.), ระดับดี : ผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากมาตรวัด ๕ ระดับ 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

๑ - ๔๔.๙๙ 
≥๔๕ ≥๕๕ ≥๖๕ ≥๗๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้

ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหารระดับดีขึ้นไป จ านวน ๑๘ นาย 
จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๕.๑)   

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ผลประเมินความ     
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหารระดับ  
ดีขึ้นไป รวม ๓ ปี จ านวน ๖๗ นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๖๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๕.๒ – ๑.๕.๓)   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ากับ  ๕  คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านสมรรถนะ
ทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหารระดับดีขึ้นไป 

๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมิน
กลับมา 

๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ 
 ๑.๕.๑ บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๑.๕.๒ จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้รับบรรจุ ในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 



 
 

๓๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 

(A) 
ผลประเมินตนเอง   ผล

ประเมิน 
เฉลี่ย ๓ ป ี

ระดับ
คะแนน 
 (B) 

ผล
คูณ
ของ 
(A) * 
(B) 

ปี  
๕๓ 

ปี  
๕๔ 

ปี 
๕๕ 

๑.๑ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐาน
วิชาชีพเฉพาะทางอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด ต่อ จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

๘ ๖๕.๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๔๔ ๘๖.๕๗ ๕ ๔๐ 

๑.๒ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส าเร็จการ 
ศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 

๘ ๒.๙๓ ๓.๔๐ ๓.๔๓ ๓.๒๕ ๕ ๔๐ 

๑.๓ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาใน
แต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด   
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๔๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา    
ที่มีคะแนนความประพฤติ/การประเมินค่า
คุณลักษณะทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมากตาม  
ที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 

๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๔๐ 

๑.๕ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้   
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านสมรรถนะทาง
วิชาชีพและคุณลักษณะทางทหารระดับดีขึ้น
ไป ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๔๐ 

รวม ๔๐      ๒๐๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ       ดีมาก  
 



 
 

๓๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
- ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีระบบการบริหารงานสร้าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
(๒)  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน ฯ 
(๓)  มีแหล่งค้นคว้าด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
(๔)  มีการพัฒนา/ให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
(๕)  มีการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้เกิดการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ 
(๖)  มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะครู/อาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก 
(๗)  มีการติดตามและประเมินผลแผนงานและการด าเนินงาน 
(๘)  มีการน าผลประเมินจากข้อ (๗) ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานและการด าเนินงาน 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มี ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๘ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด      
๘ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีระบบการบริหารงานสร้าง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ โดยมีคณะท างานมาตรฐาน

ที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ เป็นผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการวางแผนด าเนินงาน ติดตาม สรุปและ
รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และคัดเลือกผลงานการประพันธ์
เพลง น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑ – ๒.๑.๕)   
 (๒)  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน ฯ โดยมี

การรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของครู/อาจารย์ และผู้เรียนในระบบฐานข้อมูล ในรูปแบบของข้อมูล
และคลิปวิดีโอ เผยแพร่ผลงานฯ ในเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๖)   
 (๓)  มีแหล่งค้นคว้าด้านต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ โดยมี

ห้องสมุด ระบบ Internet ส าหรับเป็นแหล่งค้นคว้า นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีครู/อาจารย์ประจ าโรงเรียนเป็นที่
ปรึกษาให้ค าแนะน าในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๗ – ๒.๑.๘)   
 (๔)  มีการพัฒนา/ให้ความรู้ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยมีการ

จัดโครงการสัมมนาวิชาการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน, มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทางดนตรี ร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า, มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลืองให้แก่ นดย.,  



 
 

๔๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มีการส่งเสริมให้ นดย. เข้าร่วมโครงการ RSU Youth Wind Orchestra วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต,    
มีการสนับสนุน นดย. เข้าร่วมชมการแสดงละครเพลง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ตลอดจนสนับสนุน
ให้ นดย. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันวงดนตรี ส าหรับเยาวชนช่วงอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี ในกิจกรรม
โครงการสรรพากร On Tour ปี ๒๕๕๖ และร่วมประกวดใน “การประกวดดนตรี RD Music Contest” โดย     
วงดนตรีของ นดย. ชนะการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ และยังได้รับรางวัลพิเศษเพ่ิมเติมเป็นรางวัล ความคิด
สร้างสรรค์ ฯลฯ  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๙ – ๒.๑.๑๔)   
 (๕)  มีการสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือให้เกิดการผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ฯ โดยมีการ

สนับสนุนให้ครู/อาจารย์ สร้างผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี และเผยแพร่ผลงานผ่านทางระบบ Internet  
รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีไปประกวดภายนอกสถานศึกษา 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๖*)   
 (๖)  มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะครู/อาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนให้

ครูผู้สอนในวิชารวมวง จ านวน ๓ นาย เข้าร่วมโครงการ RSU Youth Wind Orchestra วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ทางดนตรีส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๒*) 
 (๗)  มีการติดตามและประเมินผล แผนงานและการด าเนินงาน โดยมีการวางแผนด าเนินงาน ติดตาม 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการสัมมนาการวิชาการประพันธ์เพลงเรียบเรียงเสียงประสาน  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๙*)   
 (๘)  มีการน าผลประเมินจากข้อ (๗) ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานและการด าเนินงาน โดยมีการเสนอ

ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก ทร. เพ่ือจัดท าโครงการสัมมนาการวิชาการประพันธ์เพลงเรียบเรียงเสียง
ประสาน เพ่ือเป็นการพัฒนาและให้ความรู้ ส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี  ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๕) 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

- - ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๘) 

จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕) - - ๕ 
 
 
 
 



 
 

๔๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ 

๒.๑.๑ ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ (เฉพาะ) ที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๒.๑.๒ รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
๒.๑.๓ ค าสั่งกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เฉพาะ) ที่ ๑๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรอง และคัดเลือกผลงานการประพันธ์เพลงของ นดย. 
๒.๑.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคัดเลือกผลงานการประพันธ์เพลงของ นดย. 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
๒.๑.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคัดเลือกผลงานการประพันธ์เพลงของ นดย. 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
๒.๑.๖ การเผยแพร่ผลงานประพันธ์เพลงของ ครู และ นดย. ผ่านเว็บไซต์ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๒.๑.๗ สถิติการใช้ห้องสมุด รร.ดย.ดย.ทร.ฯ 
๒.๑.๘ สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ รร.ดย.ดย.ทร.ฯ 
๒.๑.๙ บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - ลง ๑๑ ก.ย.๕๕ เรื่อง รายงานผลการสัมมนา

วิชาการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน  
๒.๑.๑๐ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ..ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 
๒.๑.๑๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๒๗ มิ.ย.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลือง 
๒.๑.๑๒ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๕ ลง ๒๔ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วม

โครงการ RSU Youth Wind Orchestra  
๒.๑.๑๓ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๕ ลง ๒๘ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการชมการ

แสดงละครเพลง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” 
๒.๑.๑๔ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๖ ลง ๒๓ พ.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานสรุปกิจกรรม

โครงการสรรพากร On Tour ปี ๒๕๕๖  
 ๒.๑.๑๕ บันทึก แผนกก าลังพล ฐท.กท. ที่ ๑๑๘/๕๕ ลง ๒๔ ม.ค.๕๕ เรื่อง ขอเสนอความต้องการ
โครงการศึกษาของ ทร. ประจ าปี งป.๕๖ 
 
 
 
 
 



 
 

๔๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี ของครู/อาจารย์ประจ า ที่ได้รับ
การเผยแพร่ในการแสดงฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
รร.ดย.ฯ จ านวน ๑๐ ชิ้น/ผลงาน ประพันธ์โดย พ.จ.อ. มาโนช  เหมวรรณ ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
๒๑ นาย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๒ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑ – ๒.๒.๑๒) ได้แก่  
  ๑) เพลง น้ าท่วมบางกอก  
  ๒) เพลง เป่ากระหม่อม  
  ๓) เพลง แม่ดุเมียด่า  
  ๔) เพลง ไม่ใช่แนวของชาย  
  ๕) เพลง คนกรุงเทพ  
  ๖) เพลง ขอใจเธอ..แลกเบอร์โทร  
  ๗) เพลง สาวอีสานรอรัก  
  ๘) เพลง จีบได้แฟนฉันตายแล้ว  
  ๙) เพลง เช็ดแล้วทิ้ง  
     ๑๐) เพลง วอลซ์นาวี  
  และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรมทางดนตรี ที่ได้รับการเผยแพร่ รวม ๓ ปี 
จ านวน ๒๕ ชิ้น/ผลงาน ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๕๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๗  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผลงาน ฯ ทั้งหมดของครู/อาจารย์ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
จ านวนผลงาน ฯ ของครู/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ - - - - 
จ านวนผลงาน ฯ ของครู/อาจารย์ที่มีการเผยแพร่ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
รวมจ านวนผลงาน ฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙ 
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๗.๖๒ ๔๒.๓๗ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 
 ๒.๒.๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - ลง ๒๒ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานการน าผลงานการประพันธ์
เพลงของครูผู้สอน และ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคสนามของ นดย. 
 ๒.๒.๒ โน้ตเพลงน้ าท่วมบางกอก 
 ๒.๒.๓ โน้ตเพลงเป่ากระหม่อม 
 ๒.๒.๔ โน้ตเพลงแม่ดุเมียด่า 
 ๒.๒.๕ โน้ตเพลงไม่ใช่แนวของชาย 
 ๒.๒.๖ โน้ตเพลงคนกรุงเทพ 
 ๒.๒.๗ โน้ตเพลงขอใจเธอ..แลกเบอร์โทร 
 ๒.๒.๘ โน้ตเพลงสาวอีสานรอรัก 
 ๒.๒.๙ โน้ตเพลงจีบได้แฟนฉันตายแล้ว 
 ๒.๒.๑๐ โน้ตเพลงเช็ดแล้วทิ้ง 
 ๒.๒.๑๑ โน้ตเพลงวอลซ์นาวี 
 ๒.๒.๑๒ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานจ านวนข้าราชการ
หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรการดุริยางค์  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

๔๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่น าไปใช้ประโยชน์ ต่อ
จ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 3 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีของ นดย. ชั้นปีที่ ๖ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการแสดงฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑๐ ชิ้น/ผลงาน ต่อจ านวนผลงานของ
ผู้เรียนทั้งหมดจ านวน ๑๐ ชิ้น/ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๓.๑ – ๒.๓.๑๑, 
๒.๒.๑*) ได้แก่  
 ๑) เพลง get it on  เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖ 
 ๒) เพลง  ลาวดวงเดือน เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖  
 ๓) เพลง โกรธไหลย้อน เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖ 
 ๔) เพลง จั๊กก๊ิมกับต๊กโต   เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖ 
 ๕) เพลง วินาทีที่ไม่มีเธอ    เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖ 
 ๖) เพลง ได้แค่ฝัน เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖ 
 ๗) เพลง ประดู่คู่นาวี เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.เอนรินทร์ กิจถาวร ชั้นปีที่ ๖ 
 ๘) เพลง เด็กพ่ีมีชู้   เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.วสุ วรังษี ชั้นปีที่ ๖ 
 ๙) เพลง กังนัม เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.วสุ วรังษี ชั้นปีที่ ๖ 
  ๑๐) เพลง กา กา กา   เรียบเรียงเสียงประสานโดย นดย.ญาณวรุตม์ ประภาตนันท์ ชั้นปีที่ ๕ 
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่
น าไปใช้ประโยชน์ รวม ๓ ปี จ านวน ๒๐ ชิ้น/ผลงาน ต่อจ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ชิ้น/ผลงาน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ  

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนที่น าไปใช้ประโยชน์ 

๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

จ านวนผลงานของผู้เรียนทั้งหมด ๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 
ร้อยละ ๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕) 

  
 ๕ 



 
 

๔๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓ 
 ๒.๒.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - ลง ๒๒ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานการน าผลงานการประพันธ์
เพลงของครูผู้สอน และ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคสนามของ นดย. 
 ๒.๓.๑ โน้ตเพลง get it on 
 ๒.๓.๒ โน้ตเพลงลาวดวงเดือน 
 ๒.๓.๓ โน้ตเพลงโกรธไหลย้อน 
 ๒.๓.๔ โน้ตเพลงจั๊กก๊ิมกับต๊กโต   
 ๒.๓.๕ โน้ตเพลงวินาทีท่ีไม่มีเธอ    
 ๒.๓.๖ โน้ตเพลงได้แค่ฝัน 
 ๒.๓.๗ โน้ตเพลงประดู่คู่นาวี 
 ๒.๓.๘ โน้ตเพลงเด็กพ่ีมีชู้   
 ๒.๓.๙ โน้ตเพลงกังนัม 
 ๒.๓.๑๐ โน้ตเพลง กา กา กา   
 ๒.๓.๑๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ -/๒๕๕๕ ลง  พ.ค.๕๕ เรื่อง เลื่อนชั้นศึกษา  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีหลักฐานชัดเจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจ านวนผลงานของ
คร/ูอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 6 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน 
หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไม่มีผลการด าเนินงาน 

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีหลักฐานชัดเจนถึงการน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ประพันธ์โดย พ.จ.อ.มาโนช  เหมวรรณ จ านวน ๑๐ ชิ้น/ผลงาน ต่อจ านวน
ผลงานของครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑๐ ชิ้น/ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑* – ๒.๒.๑๑*) ได้แก่ 
  ๑) เพลง น้ าท่วมบางกอก  
  ๒) เพลง เป่ากระหม่อม  
  ๓) เพลง แม่ดุเมียด่า  
  ๔) เพลง ไม่ใช่แนวของชาย  
  ๕) เพลง คนกรุงเทพ  
  ๖) เพลง ขอใจเธอ..แลกเบอร์โทร  
  ๗) เพลง สาวอีสานรอรัก  
  ๘) เพลง จีบได้แฟนฉันตายแล้ว  
  ๙) เพลง เช็ดแล้วทิ้ง  
     ๑๐) เพลง วอลซ์นาวี  
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่มีหลักฐานชัดเจน  
ถึงการน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวม ๓ ปี จ านวน ๒๕ ชิ้น/ผลงาน จากจ านวนผลงานของครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๕ ชิ้น/ผลงาน  คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 



 
 

๔๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของครู/อาจารย์
ที่มีหลักฐานชัดเจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 

จ านวนผลงานของคร/ูอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ 
 ๒.๒.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - ลง ๒๒ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานการน าผลงานการประพันธ์
เพลงของครูผู้สอน และ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคสนามของ นดย. 
 ๒.๒.๒* โน้ตเพลงน้ าท่วมบางกอก 
 ๒.๒.๓* โน้ตเพลงเป่ากระหม่อม 
 ๒.๒.๔* โน้ตเพลงแม่ดุเมียด่า 
 ๒.๒.๕* โน้ตเพลงไม่ใช่แนวของชาย 
 ๒.๒.๖* โน้ตเพลงคนกรุงเทพ 
 ๒.๒.๗* โน้ตเพลงขอใจเธอ..แลกเบอร์โทร 
 ๒.๒.๘* โน้ตเพลงสาวอีสานรอรัก 
 ๒.๒.๙* โน้ตเพลงจีบได้แฟนฉันตายแล้ว 
 ๒.๒.๑๐* โน้ตเพลงเช็ดแล้วทิ้ง 
 ๒.๒.๑๑* โน้ตเพลงวอลซ์นาวี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
ผล

ประเมิน 
เฉลี่ย ๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผล
คูณ
ของ 
(A) * 
(B) 

ปี 
๕๓ 

ปี 
๕๔ 

ปี 
๕๕ 

๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน
การผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

๒ - - ๘ ใน 
๘ ข้อ 

 ๕ ๑๐ 

๒.๒ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
ได้ รั บการตี พิมพ์หรือเผยแพร่  ต่ อ
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๒ ๓๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๗.๖๒ ๔๒.๓๗ ๕ ๑๐ 

๒.๓ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่
น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนผลงาน
ของผู้เรียนทั้งหมด 

๓ ๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๑๕ 

๒.๔ ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม 
สิ่ งประดิษฐ์  งานวิ จัยที่ มีหลั กฐาน
ชัดเจน ถึงการน าไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ และได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต่อจ านวนผลงานของครู /
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๑๕ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ       ดีมาก 
จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒  

- มีการน าผลงานทางดนตรีของครูประจ าและผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคสนาม นดย. 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒  

- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒  

- ไมมี่ 



 
 

๔๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และหรือนานาชาติต่อ
จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๙.๙๙ ≥ ๒๐  ≥ ๒๔ ≥ ๒๗ ≥ ๓๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ          
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชาติ และหรือ
นานาชาติ จ านวน ๒ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด            
๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ประกอบด้วย  

๑) การบรรเลงดนตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)          
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ โรงพยาบาลศิริราช (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๑.๑)   

๒) การสนับสนุนบุคลากรไปเป็นครูสอนพิเศษให้แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๓.๑.๒)   

 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
หรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชาติ 
และหรือนานาชาติ รวม ๓ ปี จ านวน ๓๐ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด ๓๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกองทัพ ฯ 

๒๒ ๖ ๒ ๓๐ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด 

๒๒ ๗ ๓ ๓๒ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๖๖.๖๗ ๙๓.๗๕ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 



 
 

๕๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ 

๓.๑.๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)  

๓.๑.๒ บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการสอน
พิเศษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนา
การศึกษาและวิชาการ ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕  ≥ ๖ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนกิจกรรม/โครงการที่มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่น   
ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ จ านวน ๑ กิจกรรม คือ โครงการ RSU Youth Wind Orchestra แห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีข้าราชการและ นดย. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแสดงคอนเสิร์ต จากจ านวน
กิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด ๓ กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๔.๔*)   
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรม/โครงการที่มีการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ จ านวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ จากจ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งหมด ๓๒ กิจกรรม/โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการที่มีการ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ฯ 

๘ ๑ ๑ ๑๐ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด 

๒๒ ๗ ๓ ๓๒ 

ร้อยละ ๓๖.๓๖ ๑๔.๒๙ ๓๓.๓๓ ๓๑.๒๕ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 
๒.๑.๑๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๕ ลง ๒๔ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วม

โครงการ RSU Youth Wind Orchestra  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในกองทัพ/ภายนอกสถานศึกษา ต่อจ านวนครู/อาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔  ≥ ๕ ≥ ๖ ≥ ๘ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  รร.ดย.ฯ มีจ านวนครูประจ าที่เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่นักเรียน โรงเรียนจิตรลดา 
จ านวน ๒ คน จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๒ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๒.๒.๑๒* และ ๓.๓.๑)   

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่เป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในกองทัพ/ภายนอก
สถานศึกษา จ านวน ๑๑ คน จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๔ 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่เป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ฯ  

๕ ๔ ๒ ๑๑ 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙ 
ร้อยละ ๒๕.๐๐ ๒๒.๒๒ ๙.๕๒ ๑๘.๖๔ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ 
 ๓.๓.๑ หนังสือ โรงเรียนจิตรลดา บริเวณพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่ ๕๑๐/๒๕๕๕ ลง ๒๔ พ.ค.๕๕ เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการเป็นอาจารย์พิเศษ 
 ๒.๒.๑๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานจ านวนข้าราชการ
หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรการดุริยางค์ 

 
 
 
 



 
 

๕๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย ต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.)   

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕  ≥ ๑๗ ≥ ๑๘ ≥ ๒๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพทั้งหมด ๓ โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ประกอบด้วย 

๑) โครงการ RSU Youth Wind Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีข้าราชการและ นดย. เข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแสดงคอนเสิร์ต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๒*)   

๒) การบรรเลงดนตรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)          
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ โรงพยาบาลศิริราช (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๑.๑*)   

๓) การสนับสนุนบุคลากรไปเป็นครูสอนพิเศษให้แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๓.๑.๒*)   

 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ        
ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม จากจ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพทั้งหมด ๓๒ โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ากับ  ๑ คะแนน   
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการที่มีการ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย ฯ 

๐ ๐ ๓ ๓ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด 

๒๒ ๗ ๓ ๓๒ 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙.๓๘ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๑ 

 
 
 



 
 

๕๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๓.๔ 

๒.๑.๑๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๕ ลง ๒๔ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วม
โครงการ RSU Youth Wind Orchestra  
 ๓.๑.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)  
 ๓.๑.๒* บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการสอน
พิเศษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ  
(๑)  มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA   
(๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
(๓)  การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
(๔)  การจัดกิจกรรม/โครงการ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
(๕)  การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี  ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี  ๓ ข้อ มี  ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA โดย รร.ดย.ฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและ
โรงพยาบาลศริิราช รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรไปเป็นครูสอนพิเศษให้แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ตามแผนงาน
การให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชาติ โดยมีการวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๑.๑* - ๓.๑.๒*)   
 (๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มี

โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานการให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพทั้งหมด จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม 
๓ ตัวชี้วัด สามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามแผน จ านวน ๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๒*)   
 (๓)  การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน 
 (๔)  การจัดกิจกรรม/โครงการ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยกิจกรรมการ

บรรเลงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด) ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลศิริราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท 
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่อนคลาย 
สร้างอารมณ์สุนทรียภาพ เกิดความซาบซึ้งในบทเพลง ท าให้มีจิตใจที่สงบสุข สามารถอยู่ร่วมกันและสร้าง  



 
 

๕๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างปกติสุข  รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรไปเป็นครูสอนพิเศษให้แก่นักเรียน
โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ให้แก่นักเรียนในสถาบันอ่ืน 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๑.๑* - ๓.๑.๒*)    

  (๕)  การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค การจัดโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ ดย.ทร. และ ทร.  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕) - - ๔ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ 

๓.๑.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)  

๓.๑.๒* บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการสอน
พิเศษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 

๔.๑.๒* แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ดย.ทร.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 

(A) 
ผลประเมินตนเอง   ผล 

ประเมิน 
เฉลี่ย ๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

 (B) 

ผลคูณ 
ของ 
(A) * 
(B) 

ปี  
๕๓ 

ปี 
๕๔ 

ปี 
๕๕ 

๓.๑ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ตอบ 
สนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชาติ 
และหรือนานาชาติ  ต่อจ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งหมด 

๔ ๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๖๖.๖๗ ๙๖.๘๗ ๕ ๒๐ 

๓.๒ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการที่มี
การประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาการ ต่อจ านวน
กิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพทั้งหมด 

๔ ๓๖.๓๖ ๑๔.๒๙ ๓๓.๓๓ ๓๑.๒๕ ๕ ๒๐ 

๓.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชาญ/ที่
ปรึกษากรรมการวิชาการ/วิชาชีพสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในกองทัพ/ภายนอกสถานศึกษา 
ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๔ ๒๕.๐๐ ๒๒.๒๒ ๙.๐๙ ๑๘.๓๓ ๕ ๒๐ 

๓.๔ ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่น ามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยต่อ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพทั้งหมด 

๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๙.๓๘ ๑ ๔ 

๓.๕ ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม 

๔ - - ๔ ใน 
๕ ข้อ 

 ๔ ๑๖ 

รวม ๒๐      ๘๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๔.๐๐ 

ระดับคุณภาพ       ดี 
 



 
 

๕๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓  
- ไม่มี  
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
- ควรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถานศึกษามีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ ทร . และ
นโยบายด้านการศึกษาของ กห. (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา/ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการศึกษาของ ทร.
และ กห. 
(๒)  มีแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
(๓)  มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ≥ ร้อยละ ๘๐   
(๔)  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงาน
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 
(๕)  มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาไป
ปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับ ปรัชญา 

ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา/ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการศึกษา
ของ ทร.และ กห. โดย รร.ดย.ฯ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ที่จัดท าขึ้นสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบายสถาบัน และสอดคล้องกับระเบียบ นโยบายการศึกษาของ 
ทร. และ กห.  โดยมีแผนงานทั้งหมด ๔ แผนงาน ๒๘ โครงการ ประกอบด้วย ผ.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ผ.๒ แผนงานพัฒนาครูและบุคลากร ผ.๓ แผนงานพัฒนาหลักสูตร และ ผ.๔ แผนงานพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑)  
(๒) มีแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน โดยน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงประกอบด้วย ๗ แผนงาน ๑๔ โครงการ รวมทั้ง 



 
 

๖๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มีการก าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จในทุกแผนงานและโครงการ รวมทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๒)   
(๓) มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ≥ ร้อยละ ๘๐ โดย รร.ดย.ฯ สามารถด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ส าเร็จจ านวน ๑๓ โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  
๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ โครงการที่ด าเนินการไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้แก่ 
โครงการสอนเสริม ALC ให้แก่ นดย. ส่วนโครงการที่สามารถด าเนินการส าเร็จบรรลุตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามแผนงานจ านวน ๑๓ โครงการ ดังนี้  

- แผนงานที่ ๑. แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มี ๖ โครงการ ๘ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ ๕ โครงการ  
๗ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ ๒) โครงการปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์   
๓) โครงการฝึกภาคสนาม นดย. ๔) โครงการฝึกภาวะผู้น าทางทหาร ๕)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทาง
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๓ 
– ๔.๑.๗, ๒.๑.๑๐*) 

- แผนงานที่ ๒. แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ มี ๑ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้        
๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาวิชาการประพันธ์เพลงเรียบเรียงเสียงประสาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๙*) 

- แผนงานที่ ๓. แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มี ๒ โครงการ ๓ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้         
๒ โครงการ คือ ๑) โครงการจัดการแสดงดนตรีในสถานที่ชุมชน/โรงพยาบาล ๒) โครงการสนับสนุนบุคลากร
ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอก/ชุมชน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๑.๑* – ๓.๑.๒*) 

- แผนงานที่ ๔. แผนพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ และ
เศรษฐกิจพอเพียง มี ๒ โครงการ ๔ กิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการส่งเสริม
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 
๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมไหว้ครูวิชาการ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๘ – ๔.๑.๑๒) 

- แผนงานที่ ๕. แผนพัฒนาการบริหารจัดการ มี ๑ โครงการ ๑ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ ๑ โครงการ คือ     
โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๓) 

- แผนงานที่ ๖. แผนพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลากร  มี ๑ โครงการ ๒ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ ๑ โครงการ 
คือ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก และเกณฑ์การประเมินรอบสาม (เอกสาร 
อ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๔) 

- แผนงานที่ ๗. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา มี ๑ โครงการ ๒ ตัวชี้วัด ด าเนินการได้ ๑ โครงการ 
คือ โครงการประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๕) 
 (๔) มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปี และ

รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ๒๕๕๕ และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ 



 
 

๖๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

  
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๗)   
 (๕) มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ไปปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี  โดย รร.ดย.ฯ ได้น ามติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๖ เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ทดแทนค าสั่งแต่งตั้งฯ เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา รร.ดย.ฯ 
โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท. เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับและขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ฯ โดยเชิญ ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. เป็นประธานคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖ – ๔.๑.๑๘)   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ 
 ๔.๑.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
 ๔.๑.๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๔.๑.๓ บันทึก คณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ ที่ – ลง ๑๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผล
การสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๔.๑.๔ บันทึก ยศ.ทร. ที่ กห ๐๕๓๔/๙๒ ลง ๑๑ เม.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

 ๔.๑.๕ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๘/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี งป.๕๖ (ปรับปรุงหลักสูตร) 

๔.๑.๖ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๕๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการฝึก
ภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 ๔.๑.๗ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๗/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการฝึก
เสริมสร้างภาวะผู้น า 

๔.๑.๘ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
การพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 
 

๖๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
๔.๑.๙ บันทึก หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่  /๒๕๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมไหว้ครูวิชาการ 
๔.๑.๑๐ บันทึก หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่  /๒๕๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๔.๑.๑๑ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๐๗ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในวันที่ ๕ ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ) 
๔.๑.๑๒ บันทึก หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่  /๒๕๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๔.๑.๑๓ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕ ลง ๑๒ มิ.ย.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๔.๑.๑๔ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๓๔๖/๕๖ ลง ๒๘ ม.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการประชุม

เชิงปฏิบัติการศึกษา ทบทวนเกณฑ์ น้ าหนัก ตัวบ่งชี้ รอบสาม ปี ๒๕๕๖ 
๔.๑.๑๕ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ ๑๒๙/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการ

ประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
๔.๑.๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
๔.๑.๑๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
๔.๑.๑๘ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ - ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๒.๑.๙* บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - ลง ๑๑ ก.ย.๕๕ เรื่อง รายงานผลการสัมมนา

วิชาการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน  
๒.๑.๑๐* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 
๓.๑.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)  
๓.๑.๒* บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๕๖ ลง ๒๘ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการสอน

พิเศษให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา 
 
 
 
 



 
 

๖๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 10/11 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา 
(๒)  กรรมการสถานศึกษา/ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา 
(๓)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน และการติดตามงานอย่างน้อยปีละ ๗ ครั้ง 
(๔)  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
(๕)  มีผลการก ากับติดตามการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา/การติดตามงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด        
๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ ในการ

บริหารสถานศึกษา โดย ผู้บริหารสถานศึกษา (ผบ.ดย.ทร.ฯ และ ผอ.รร.ดย.ฯ) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ พิจารณาจากการสั่งการในบันทึกต่าง ๆ และใน
รายงานการประชุมต่างๆ ที่มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการระบุหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ด ารงต าแหน่งประธาน หรือกรรมการในค าสั่งต่าง ๆ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๒.๑)   
(๒) กรรมการสถานศึกษา/ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ

พัฒนาสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖      
เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ 
เช่น การประชุม นขต.รร.ดย.ฯ, การประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*, ๔.๒.๒ – ๔.๒.๑๐ )    
(๓) มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน และการติดตามงานอย่างน้อยปีละ ๗ ครั้ง รร.ดย.ฯ มีการประชุม

เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติงาน มอบหมายงาน และการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุม  นขต.รร.ดย.ฯ  
จ านวน ๕ ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ จ านวน ๒ ครั้ง มีการประชุมคณะท างานประกัน 



 
 

๖๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
คุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ จ านวน ๔ ครั้ง รวมทั้งหมด ๑๑ ครั้ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗* 
และ ๔.๒.๒* – ๔.๒.๑๐*)   
(๔) มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการติดตามงาน

ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ 
เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๕ และรายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ทราบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๒.๘*, ๔.๑.๑๗*) 
(๕) การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา/การติดตามงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการประเมินค่าผู้บริหารปีละ ๒ ครั้ง ทุก เม.ย.และ ต.ค.  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ 

๔.๒.๑ ค าสั่ง กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เฉพาะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหาร
สัญญาบัตรท าหน้าทีผู่้อ านวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

๔.๒.๒ รายงานการประชุม นขต.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
๔.๒.๓ รายงานการประชุม นขต.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
๔.๒.๔ รายงานการประชุม นขต.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
๔.๒.๕ รายงานการประชุม นขต.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  
๔.๒.๖ รายงานการประชุม นขต.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
๔.๒.๗ รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
๔.๒.๘ รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  
๔.๒.๙ รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
๔.๒.๑๐ รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  
๔.๑.๑๖* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
๔.๑.๑๗* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
 



 
 

๖๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/นายทหารปกครองที่ได้รับการพัฒนาใน
ด้านวิชาชีพ/ด้านการจัดการเรียนการสอน/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยีการผลิต
สื่อการเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาทหารฯ ทั้งหมด      
(ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) เป็น output ของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๖.๙๙ ≥ ๓๗ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๕ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีครูประจ า จ านวน ๒๑ นาย และครูปกครอง จ านวน ๑๐ นาย (ใน
จ านวนนี้เป็นครูประจ า ๓ นาย) รวมมีครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/นายทหารปกครองทั้งหมด จ านวน 
๓๑ นาย โดยได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ/ด้านการจัดการเรียนการสอน/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ จ านวน ๓๑ นาย จากจ านวน
คร/ูอาจารย์ประจ า/นายทหารปกครอง ทั้งหมดจ านวน ๓๑ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ดังนี้ 

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐ
เกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ จ านวน ๓๑ นาย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๐*) 

๒) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน ๓๑ นาย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๓*)   
๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน จ านวน ๓๐ นาย 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๔*)  
๔) การปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ หัวข้อเรื่อง การประเมินหลักสูตร การวัดและประเมินผล  

จ านวน ๒๑ นาย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๕*) 
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีครู/อาจารย์ประจ า/นายทหารปกครองที่
ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ/ด้านการจัดการเรียนการสอน/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ จ านวน ๘๖ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์
ประจ า/นายทหารปกครอง ทั้งหมดจ านวน ๘๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



 
 

๖๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วชิาทหารฯ ทั้งหมด ๒๙ ๒๖ ๓๑ ๘๖ 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/
นายทหารปกครองที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ/
อย่างเดียว 

- ๑ ๑ ๒ 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/
นายทหารปกครองที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการฯ 
อย่างเดียว 

- - - - 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/
นายทหารปกครองที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพ
และด้านวิชาการฯ 

๒๙ ๒๕ ๓๐ ๘๔ 

รวมจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/
นายทหารปกครองที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพหรือ
ด้านวิชาการ ทั้งหมด 

๒๙ ๒๖ ๓๑ ๘๖ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ 
๔.๓.๑ บัญชีพล ข้าราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๒.๑.๑๐* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 
๔.๑.๕* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๘/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการจัด

กิจกรรมตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี งป.๕๖ (ปรับปรุงหลักสูตร) 
๔.๑.๑๓* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๕ ลง ๑๒ มิ.ย.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๔.๑.๑๔* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๗/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก และเกณฑ์การประเมินรอบสาม 
   

 
 
 
 



 
 

๖๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  การเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู้ 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(๒) มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
(๔) มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๕) มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดท างานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
(๖) มีการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบฐานข้อมูล  

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๖ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด        
๖ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยได้น าระบบงานด้านก าลังพลของ ทร. 

(hrmiss.navy.mi.th) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของข้าราชการมาใช้ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับด้านก าลังพล
ของหน่วย เช่น การพิจารณาบ าเหน็จประจ าปี การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรและการประเมินค่า
นายทหารระดับสูง รับ-ส่งเอกสารภายใน (e-Office) เพ่ือลดการแจกจ่ายเอกสารในรูปแบบเอกสาร เป็นการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตผ่าน ADSL ภายนอก  โดยผ่าน Proxy ของ ทร.  
(๒) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ โดยมีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลโดยตรง 

ท าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ ในชื่อ www.royalthai navyschoolofmusic.com มีการอับโหลดข้อมูล
ทางด้านดนตรี เพลง วิดีโอต่างๆ เผยแพร่ผลงานการประพันธ์เพลง การแต่งเพลง ไว้ในเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ   
และก าหนดให้มีการสมัครสมาชิกที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ  

 (๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยมอบหมายให้หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯ 
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล การใช้บริการห้องสมุด การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
การใช้บริการเครื่องดนตรี การใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 (๔) มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการอับโหลดข้อมูลทางด้านดนตรี 
เพลง วิดีโอต่างๆ ผลงานการประพันธ์เพลง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ รร.ดย.ฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  



 
 

๖๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
  (๕) มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดท างานประสานกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา โดยมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง Router Modem ADSL จ านวน ๓ คู่สาย คู่สายที่ ๑ ของ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จ ากัด  ใช้ภายใน
ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ เครื่อง ใช้ราชการได้ จ านวน  ๑๗ เครื่อง ความเร็ว ๑๐ 
Mpbs/๕๑๒ kbps แจกหมายเลขไอพีเป็นแบบอัตโนมัติภายในห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนสามารถรับข้อมูล/
ข่าวสาร รวมทั้งสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในระบบเครือข่ายของสถาบันผ่านระบบข้อมูลข่าวสารภายใน และภายนอก 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของ นดย. คู่สายที่ ๒ ของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ความเร็ว ๑๐ 
Mpbs/๕๑๒ kbps ใช้ในห้องฝ่ายศึกษาของ รร.ดย.ฯ คู่สายที่ ๓ ของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด 
(มหาชน) ความเร็ว ๑๐ Mpbs/๕๑๒ kbps ใช้ในแผนกเครื่องช่วยการศึกษา และแผนกปกครอง 
 (๖) มีการรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบฐานข้อมูล โดยมีการก าหนด username และ password     
ในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของข้าราชการแต่ละคน  และมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส  NOD32  ในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน  
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

- - ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๖) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔ 
 ๔.๔.๑ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลฐานข้อมูลและดูแลเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ 
 ๔.๔.๒ บันทึก หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ  เรื่อง รายงานผลประเมินทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร นายทหารปกครอง และบุคลากร ที่ได้รับการ
พัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าฯ และบุคลากรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 12 
ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีครู/อาจารย์ประจ า/นายทหารปกครอง และบุคลากร ที่ได้รับการ
พัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๕๕ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/นายทหารปกครอง และ
บุคลากร ทั้งหมด ๕๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๓.๑*, ๔.๕.๑ - ๔.๕.๒)   

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีครู/อาจารย์ประจ า/นายทหารปกครอง 
และบุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑๖๘ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/
นายทหารปกครอง และบุคลากร ทั้งหมด ๑๖๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาการ/นายทหาร
ปกครองที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมฯ 

๕๗ ๕๖ ๕๕ ๑๖๘ 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาทหารฯ ทั้งหมด ๕๗ ๕๖ ๕๕ ๑๖๘ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ 
๔.๕.๑ บันทึก ยศ.ทร. ที่ กห ๐๕๓๔/๒๙๘๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๕ เรื่อง แจ้งก าหนดการอบรมศีลธรรม 

เดือน ม.ค.๕๖ 
๔.๕.๒ บันทึก ยศ.ทร. ที่ กห ๐๕๓๔/๑๑๖๕ ลง ๑๕ พ.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งก าหนดการอบรมศีลธรรม 

เดือน ม.ิย.๕๖ 
๔.๓.๑* บัญชีพล ข้าราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 
 



 
 

๗๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๙ ≤ ๙ 
(๗.๐๑ - ๙) 

≤ ๗ 
(๖.๐๑ - ๗) 

≤ ๖ 
(๕.๐๑ - ๖) 

≤ ๕ 
(๐ - ๕) 

ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.- บาท ประกอบด้วย 
งบบริหารหน่วย งป.โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร. และงป.รายรับสถานศึกษา 
โดยมีเงินเหลือสุทธิ จ านวน ๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๖.๑ – ๔.๖.๔)   

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๗๘,๐๗๙,๓๙๕.- บาท  โดยมีเงินเหลือจ่ายที่ต้องน าส่งคืน เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๑) เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔๑,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๐.- ๑๑๑,๐๐๐.- 
จ านวนงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรทั้งหมด 

๒๘,๐๑๓,๓๓๗.- ๒๗,๑๘๙,๕๙๔.- ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.- ๗๘,๐๗๙,๓๙๕.- 

ร้อยละ ๐.๑๕ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๑๓ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
(๒) ร้อยละของงบประมาณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก  นวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีการใช้งบประมาณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก 
นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ จ านวน ๒๒๕,๕๙๐.- บาท จาก
งบด าเนินการจัดการศึกษาท้ังหมด ๕,๒๓๒,๒๑๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ ประกอบด้วย  

๑) อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ านวน                     ๐ .- บาท 
๒) นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้   จ านวน             ๘๐,๐๐๐.- บาท  
๓) ระบบห้องสมุด  จ านวน          ๑๔๕,๕๙๐ .- บาท 
๔) ระบบสารสนเทศ   จ านวน                     ๐ .- บาท 

 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีการใช้งบประมาณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ เป็นเงิน 
๑,๖๒๗,๓๙๐.- บาท จากงบด าเนินการจัดการศึกษาทั้งหมด จ านวน ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.- บาท คิดเป็น          
ร้อยละ ๙.๙๖ ประกอบด้วย 

๑) อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ านวน          ๗๐๑,๖๐๐ .- บาท 
๒) นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้   จ านวน           ๒๒๕,๐๐๐ .- บาท  
๓) ระบบห้องสมุด  จ านวน           ๔๖๗,๗๙๐ .- บาท 
๔) ระบบสารสนเทศ   จ านวน           ๒๓๓,๐๐๐ .- บาท 
จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๒) เท่ากับ ๑ คะแนน 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

งบประมาณสื่อ/โสต ทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก 
นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ 

๗๖๗,๙๐๐.- ๖๓๓,๙๐๐.- ๒๒๕,๕๙๐.- ๑,๖๒๗,๓๙๐.- 

งบด าเนินการจัดการศึกษา ๕,๕๗๑,๒๘๒.- ๕,๕๓๔,๔๙๐.- ๕,๒๓๒,๒๑๔.- ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.- 
ร้อยละ ๑๓.๗๘ ๑๑.๔๕ ๔.๓๑ ๙.๙๖ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๑ 



 
 

๗๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
(๓) ร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕ ≥ ๗ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีงบประมาณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติงาน) 
จ านวน ๗๓๖,๗๕๓.- บาท จากงบด าเนินการจัดการศึกษาทั้งหมด จ านวน ๕,๒๓๒,๒๑๔.- บาท คิดเป็น     
ร้อยละ ๑๔.๐๘  ซึ่งงบประมาณวัสดุฝึก ประกอบด้วย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม ค่าวัสดุสาย พธ.
(วัสดุสิ้นเปลือง) ค่าวัสดุสาย สปช. (วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องดนตรี) ค่าวัสดุสาย อร. (วัสดุฝึกงาน) และวัสดุ
สิ้นเปลือง งป.รายรับสถานศึกษา 

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีงบประมาณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้
ส าหรับการฝึกปฏิบัติงาน) จ านวน ๑,๔๓๙,๕๖๐.- บาท จากงบด าเนินการจัดการศึกษาทั้งหมด จ านวน                             
๑๖,๓๓๗,๙๘๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๑ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๓) เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
งบประมาณวัสดุฝึก ๓๒๔,๑๙๙.- ๓๗๘,๖๐๘.- ๗๓๖,๗๕๓.- ๑,๔๓๙,๕๖๐.- 
งบด าเนินการจัดการศึกษา ๕,๕๗๑,๒๘๒.- ๕,๕๓๔,๔๙๐.- ๕,๒๓๒๒๑๔.- ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.- 
ร้อยละ ๕.๘๒ ๖.๘๔ ๑๔.๐๘ ๘.๘๑ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๔ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ 
 ๔.๖.๑ บันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๘๕๒๖ ลง ๒๒ ก.ย.๕๔ เรื่อง ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม 
ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.๕๕ 
 ๔.๖.๒ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ -/๒๕๕๖ ลง ๙ ม.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินรายรับ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๔.๖.๓ ข้อมูลฐานเงินเดือน ข้าราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๔.๖.๔ รายละเอียดงบประมาณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 



 
 

๗๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* การปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา  : ข้อ 
(๑)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา 
(๒)  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(๓)  มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถานศึกษาด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วน 
(๔)  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕)  มีการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด         
๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ ในการ

บริหารสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ให้ รอง ผบ.ฐท.กท.(๑) เป็นประธาน    
และ ผบ.ดย.ทร.ฯ เป็นเลขานุการฯ ตามค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่ ๕๐๘/๒๕๕ ลง ๒๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ระบุให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา 
รร.ดย.ฯ ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี รร.ดย.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๗.๑ - ๔.๗.๒)    
  (๒) คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*)    
  (๓) มีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถานศึกษา ด าเนินการภายใต้หลัก       
ธรรมาภิบาลครบถ้วน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*)    
 (๔) มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการติดตามงาน

ตามแผนงานประจ าปี ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร .ดย.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๔.๑.๑๗*) 

 
 



 
 

๗๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
 (๕) มีการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป โดยในการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ได้มีมติที่ประชุมให้ รร.ดย.ฯ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ –๒๕๕๙  โดยให้เพิ่มโครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น าทางทหาร
และโครงการทัศนศึกษา (ทางเรือ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ส าหรับการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ให้สอนเสริมนอกเหนือจาก ALC ฯลฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๗*) 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๔.๗* 

๔.๗.๑ ค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่ ๕๐๘/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
รร.ดย.ฯ 

๔.๗.๒ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่  ๙๘๑/๕๖ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๔.๑.๑๖* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๖ 

๔.๑.๑๗* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : (ตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สมศ.) 
 ให้ใช้ผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๕ ระดับคะแนน) โดยพิจารณาให้ครอบคลุม
ประเด็นการพิจารณา ต่อไปนี้  
(๑) ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา   
(๒) ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้  
(๓) ศักยภาพด้านการเงิน และงบประมาณ   
(๔) ความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง   
(๕) การบริหารหลักสูตร เป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษา   
(๖) ประสิทธิภาพในการพัฒนาประมวลการสอนหรือแผนการสอน  
(๗) ระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 
(๘) มีทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ที่มีความหลากหลาย เพียงพอและทันสมัย 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหารสูงสุดและ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง         
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ใน ๓ กรณี ดังนี้ 

- กรณีที่ ๑ ให้ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการที่ดูแลด้านวิชาการ) ประเมินตนเอง โดยให้
ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ  หรือ 

- กรณีท่ี ๒ ให้ผู้บริหารประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้าหน่วยประเมินผู้บริหาร ร้อยละ ๔๐  โดย
ให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ  หรือ 

- กรณีท่ี ๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดประเมินตนเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ  
เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ใช้ผลประเมินตามความเป็นจริง ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ประเมินผู้บริหารตามกรณี กรณีที่ ๑ ให้ผู้บริหาร (ผบ.ดย.ทร.ฯ และ

ผู้ท าหน้าที่ ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฯ) ประเมินตนเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา ๘ ข้อ ตามท่ีปรากฏใน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล เท่ากับ ๔.๕๗             
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๘.๑ - ๔.๘.๒)    

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีการประเมินผู้บริหาร (รวม ๔ ท่าน)       
มีค่าเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหาร เท่ากับ ๔.๒๔  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* เท่ากับ ๔.๒๔ คะแนน 
 
 
 
 



 
 

๗๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผลการตรวจสอบ  

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ 
 

ปี ๒๕๕๔ 
(กรณีท่ี ๑) 

ปี ๒๕๕๕ 
(กรณีท่ี ๑) 

รวม 

ผลประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร.ครั้งที่ ๑ 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

๗๘ - -  

ผลประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร.ครั้งที่ ๒ 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

๗๔ - -  

ผลเฉลี่ยการประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของ ทร. 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

๗๖ - -  

(ปรับเป็น ๕ ระดับคะแนน) ๓.๘๐    
ผลประเมิน ผบ.ดย.ทร.ฯ - ๔.๓๔ ๔.๕๒  
ผลประเมิน ผอ.รร.ดย.ฯ (ท าหน้าที่) - ๔.๓๗ ๔.๖๒  
รวม  ๘.๗๑ ๙.๑๔  
ผลเฉลี่ยการประเมินผู้บริหาร  ๓.๘๐ ๔.๓๖ ๔.๕๗ ๑๒.๗๓ 
เฉลี่ยรวม ๓ ปี - - - ๔.๒๔ 
ผลประเมิน     ๔.๒๔ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๘* 
 ๔.๘.๑ แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหาร (น.อ.ก าจร  เจริญเกียรติ ผบ.ดย.ทร.ฯ) 
ประเมินตนเอง 
 ๔.๘.๒ แบบประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ให้ผู้บริหาร (น.อ.ณรงค์  แสงบุศย์ ท าหน้าที่ 
ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฯ) ประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย  
๓  ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๓ 
ปี  

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๔.๑ สถานศึกษามีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของ ทร. และนโยบายด้าน
การศึกษาของ กห. 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๒ การปฏิบั ติ ตามบทบาทหน้ าที่ ของผู้ บริ หาร
สถานศึกษา(เกณฑ์ตามที่กองทัพก าหนด) 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์
วิชาการ/นายทหารปกครองที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
วิชาชีพ/ด้านการจัดการเรียนการสอน/ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ ต่อจ านวนครู/
อาจารย์ประจ า/อาจารย์วิชาทหารฯ ทั้งหมด      

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๗๗ ๙๗.๖๗ ๕ ๒๕ 

๔.๔ ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ   
การเรียนการสอนการสร้างองค์ความรู ้

๕ - - ๖ ใน  
๖ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๕ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร 
นายทหารปกครอง และบุคลากร ที่ได้รับการพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ านวนครู/อาจารย์
ประจ า ฯและบุคลากรทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ (๕)       

(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 

๑ ๐.๑๕ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๑๓ ๕ ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมาณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
การฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัด
การศึกษา 

๒ ๑๓.๗๘ ๑๑.๔๕ ๔.๓๑ ๙.๙๖ ๑ ๒ 

(๓) ร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก ต่องบด าเนินการจัด
การศึกษา 

๒ ๕.๘๒ ๖.๘๔ ๑๔.๐๘ ๘.๘๑ ๔ ๘ 

๔.๗* การปฏิบัติตามหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ๕ - - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๘* การปฏิบัติ ตามบทบาทหน้ าที่ ของผู้บริ หาร
สถานศึกษา 

๕ ๓.๘๐ ๔.๓๖ ๔.๕๗ ๔.๒๔ ๔.๒๔ ๒๑.๒๒ 

รวม ๔๐      ๑๘๖.๒๒ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๔.๖๖ 

ระดับคุณภาพ       ดีมาก 



 
 

๗๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  

- มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบัน 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  

- ระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารงาน ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  

- ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของ ทร. และ กห. 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(๒)  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
(๓)  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
(๔)  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านวิชาการและทางด้านการทหาร   
(๕)  มีกระบวนการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(๖)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
(๗)  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มาปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด        
๗ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 (๒)  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา โดย รร.ดย.ฯ ได้

เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ทดแทนค าสั่งแต่งตั้งฯ เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนา รร.ดย.ฯ โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท. เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ รวมทั้งเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ฐท.กท., ยศ.ทร. และ กพ.ทร. ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ด้วย จากการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖   
ได้มีมติที่ประชุมใหป้รับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยให้เพ่ิม
โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น าทางทหาร และโครงการทัศนศึกษา (ทางเรือ) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
ส าหรับการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้สอนเสริมนอกเหนือจากหลักสูตร ALC เป็นต้น 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๗*, ๔.๗.๒*)   
  (๓)  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร แต่มีการจัดสัมมนาโครงการปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕  
 



 
 

๘๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
และ ๙ เม.ย.๕๖ โดยเชิญผู้แทนหน่วยรับบรรจุ ครูผู้สอน เข้ามามีส่วนร่วมประชุมในการพัฒนาและจัดท า
หลักสูตรการดุริยางค์ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑.๑ – ๕.๑.๓)   
  (๔)  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านวิชาการและทางด้านการทหาร 
โดยมีการจัดท าปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และจัดตารางสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและด้านการทหาร เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ฯ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๑.๔ – ๕.๑.๗)   
  (๕)  มีกระบวนการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ รร.ดย.ฯ และสัมมนาโครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
ดุริยางค ์ประจ าปี งป.๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร เพ่ือน าไปปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพการดุริยางค์ ซึ่งท าการประเมินผล โดย 
๑) ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ นดย. ที่มีต่อหลักสูตร  ๒) ประเมินความพอใจของหน่วยรับบรรจุหรือ
หน่วยการศึกษา และ ๓) ประเมินข้อมูลจากผลการติดตามของผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๑.๘)   
  (๖)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากโครงสร้าง
หลักสูตร โดยเพิ่มการศึกษาดูงาน และการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ 
  (๗)  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มาปรับปรุงหลักสูตร โดยน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจที่หน่วยผู้ใช้ให้ข้อเสนอแนะส่งมา น ามาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๗ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๒,๔-๗) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๔ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑ 

๔.๑.๑๗* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ 

๔.๑.๑๘* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๙๘๑/๕๖ ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๕.๑.๑ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ -/๒๕๕๕ ลง ๑๑ พ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมปรับปรุง
หลักสูตร นดย.  

 



 
 

๘๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
๕.๑.๒ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๑๕๓๐ ลง ๑๕ ต.ค.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา
ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.๕๕ 

๕.๑.๓ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๗๓๙ ลง ๑๔ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการจัด
กิจกรรมตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี งป.๕๖ (ปรับปรุงหลักสูตร) 

๕.๑.๔ ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑.๕ ตารางสอนหลักสูตรการดุริยางค์ของ นักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๓ – ๖ ภาคต้น และ ภาคปลาย 
๕.๑.๖ ค าสั่งฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูช่วยสอนในหลักสูตร

การดุริยางค ์
๕.๑.๗ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๑๗.๗/๓๓๙ ลง ๑๕ มี.ค.๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุน

ข้าราชการเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรการดุริยางค์ 
๕.๑.๘ บันทึก หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ ๕๗๘/๕๖ ลง ๒ ก.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการ

ประเมินหลักสูตรการดุริยางค์ ประจ าปี งป.๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละ
ประเภทวิชา 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

      > ๓๕   
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชา 

      ≤ ๓๕   
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชา 

     ≤ ๓๕   
ร้อยละ ๖๐  

ทุกประเภทวิชา 

      ≤ ๓๕   
ร้อยละ ๘๐  

ทุกประเภทวิชา 

≤ ๓๕ 
ในทุกประเภท 

วิชา 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีผู้เข้ารับการศึกษา จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาการดุริยางค์ โดยมี
อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา ≤ ๓๕ 
จ านวน ๑ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คือ สาขาการดุริยางค์ มี นดย. จ านวน ๗๒ นาย มีครู/อาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จ านวน ๒๑ นาย คิดเป็นอัตราส่วน นดย. ๓.๔๓ นาย : ครู/อาจารย์ประจ า ๑ นาย 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑๒*และ ๒.๓.๑๑*) 
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/
อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา ≤ ๓๕ จ านวน ๓ สาขาวิชา จากจ านวน
สาขาวิชาทั้งหมด ๓ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ กล่าวคือ สาขาการดุริยางค์ มี นดย.จ านวน ๒๙๒ นาย   
มีครู/อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ จ านวน ๕๙ นาย คิดเป็นอัตราส่วน นดย. ๔.๙๕ นาย : ครู/อาจารย์
ประจ า ๑ นาย 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชา ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพใน
แต่ละประเภทวิชา 

๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙ 

อัตราส่วนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ๖.๑๐ : ๑ ๕.๔๔ : ๑ ๓.๔๓ : ๑ ๔.๙๕ : ๑ 
จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด ๑ ๑ ๑ ๓ 
จ านวนสาขาวิชาที่มีอัตราส่วน จ านวนผู้เรียนต่อ
จ านวนครู/อาจารย์ประจ า ≤ ๓๕ : ๑  

๑ ๑ ๑ ๓ 

ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒ 
 ๒.๒.๑๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานจ านวนข้าราชการ
หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรการดุริยางค์ 

๒.๓.๑๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ -/๒๕๕๕ ลง  พ.ค.๕๕ เรื่อง เลื่อนชั้นศึกษา  



 
 

๘๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพที่สอนต่อจ านวนครู /
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน จ านวน   
๒๑ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๑ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๕.๓.๑ และ ๒.๒.๑๒*) 

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ   
ในแต่ละสาขาวิชาที่สอน จ านวน ๕๙ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๕๙ นาย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขา ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙ 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓ 

๕.๓.๑ ประวัติครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เก็บอยู่ที่หมวดศึกษา 
๒.๒.๑๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานจ านวนข้าราชการ

หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ ที่รับการแต่งตั้งเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรการดุริยางค์ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์   
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการก าหนดแผนพัฒนาครู/อาจารย์ 
(๒)  มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์   
(๓)  มีการปฐมนิเทศ ครู/อาจารย์ใหม่/การจัดครูพ่ีเลี้ยง      
(๔)  มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์    
(๕)  มีการน าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีการก าหนดแผนพัฒนาครู/อาจารย์  โดยได้มีการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ จ านวน ๑ แผนงาน ๘ โครงการ และได้น า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่ง
ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ หัวข้อเรื่องการประเมินหลักสูตร การวัดและการ
ประเมินผล โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑* - ๔.๑.๒*)     
  (๒)  มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์  โดยมีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/
อาจารย์ ตามอัตราเฉพาะกิจ ๒๓๔๐ และการก าหนดภาระหน้าที่ตามโครงสร้างและการจัดส่วนราชการใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๔.๑) 
  (๓)  มีการปฐมนิเทศ ครู/อาจารย์ใหม่/การจัดครูพ่ีเลี้ยง โดยมีการประชุมครู/ครูช่วยสอน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ภาคต้น และภาคปลาย เพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้ง ให้ครู/ครูช่วยสอน ได้มีการจัดท าแผนการสอนตาม
รูปแบบที่ก าหนดให้ครบทุกรายวิชา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๔.๒ – ๕.๔.๓) 
  (๔)  มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์  โดยให้ นดย. ประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์  
ในทุกรายวิชาหลังเสร็จสิ้นการสอนในภาคปลายของทุกปี เพ่ือน าผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประเมิน จ านวน ๕ ข้อใหญ่ ๑๗ ข้อย่อย อาทิ ความตรงต่อเวลา, เทคนิคและ
วิธีการถ่ายทอดความรู้, คุณสมบัติของผู้สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นต้น 



 
 

๘๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๔.๔ – ๕.๔.๗) 
  (๕)  มีการน าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเรียน
การสอน  โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๔ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๔ 
 ๕.๔.๑ อัตราเฉพาะกิจ ๒๓๔๐ 

๕.๔.๒ รายงานการประชุมครูช่วยสอนภายนอก และภายใน ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕     
๕.๔.๓ รายงานการประชุมครูช่วยสอนภายนอก และภายใน ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕     
๕.๔.๔ รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๔.๕ รายงานผลประเมินการสอนของคร/ูอาจารย์ ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๔.๖ รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๔.๗ รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๖ 
๔.๑.๑* แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 

 ๔.๑.๒* แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ประจ าปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน   
(๒)  มีการก าหนดรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๓)  มีการจัดเก็บรวบรวมประมวลการสอน/แผนการสอนอย่างเป็นระบบ 
(๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 
(๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๓ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด       
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน โดยได้มอบหมาย
ให้หมวดศึกษาฯ รับผิดชอบก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน ตามค าสั่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ (เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๒.๑.๑*) 
  (๒)  มีการก าหนดรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการจัดท าตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการสอน 
ส าหรับให้ครู/ครูช่วยสอน ใช้เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ โดยแยกแผนการสอนออกเป็น ๒ แบบ คือ 
แผนการสอนส าหรับวิชาทฤษฎี และแผนการสอนส าหรับวิชาปฏิบัติ (กลุ่มดนตรี) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๕.๕.๑ – ๕.๕.๒) 
  (๓)  มีการจัดเก็บรวบรวมประมวลการสอน/แผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บแผนการสอน
แยกตามรายวิชา โดยรายวิชาในหมวดวิชาสามัญมีการจัดเก็บแผนการสอนในรูปเอกสารและไฟล์ข้อมูล ส่วน
รายวิชาในหมวดวิชาชีพมีการจัดเก็บแผนการสอนในรูปเอกสารแยกตามประเภทเครื่องดนตรี  
  (๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย  
  (๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 
 
 



 
 

๘๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๓) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๓ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๕ 

๒.๑.๑* ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ (เฉพาะ) ที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๕.๕.๑ ตวัอย่างแผนการสอนส าหรับวิชาทฤษฎี เก็บอยู่ที่หมวดศึกษา 
๕.๕.๒ ตวัอย่างแผนการสอนส าหรับวิชาปฏิบัติ (กลุ่มดนตรี) เก็บอยู่ที่หมวดศึกษา 
๕.๕.๓ แผนการสอนรายวิชา เก็บอยู่ที่หมวดศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๘๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
 (๑)  มีการวางแผนหรือนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในการจัดการอบรม/ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน  การวัดและประเมินผล   
(๓)  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างทั่วถึงทุกประเภทวิชา /
สาขาวิชา 
(๔)  มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและก าหนดทิศทางในการพัฒนา
อย่างชัดเจน 
(๕)  มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับสถานศึกษาอ่ืน 
(๖)  มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๖ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๖ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีการวางแผนหรือนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริง โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้แก่ โครงการฝึก
ภาคสนาม นดย. โครงการฝึกภาวะผู้น าทางทหาร  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดง
คอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตรา สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๒*) 
  (๒)  มีกลไกสนับสนุนในการจัดการอบรม/ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยมีการจัดการบรรยายโครงการปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ ในหัวข้อเรื่อง การวัดและการ
ประเมินผล เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอนในเรื่อง
หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลทางด้านดนตรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๕*) 
  (๓)  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างทั่วถึงทุกประเภทวิชา/
สาขาวิชา โดยมีการจัดการเรียนการสอน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาการดุริยางค์ ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างทั่วถึง เช่น โครงการฝึกภาคสนาม นดย. โครงการฝึกภาวะผู้น าทางทหาร   



 
 

๘๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตรา สาธารณรัฐเกาหลี 
ประจ าปี งป.๕๕  โครงการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรีทางสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต และการน า นดย. 
ไปทัศนศึกษาดูงานนอกหน่วยตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้กับ นดย . 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๐*, ๓.๑.๑*, ๔.๑.๖* - ๔.๑.๘*) 
  (๔)  มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาอย่างชัดเจน โดยมีการจัดประชุมครู/ครูช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งภาคต้นและภาคปลาย 
เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดผลประเมินผลที่เน้นการเรียน รู้จาก
ประสบการณ์จริง ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรม/วิธีการในการสอนและการประเมิน เช่น พัฒนาโจทย์ เพลงในการฝึก
และการสอบในแต่ละปี โดยเลือกเพลงที่หลากหลายและทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้น าให้กับ นดย. เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมจากการเรียนวิชา
ภาวะผู้น า (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๗*, ๕.๔.๒* - ๕.๔.๓*) 
 (๕)  มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับ
สถานศึกษาอ่ืน โดยให้การสนับสนุนครูสอนวิชาดนตรีแก่สถานศึกษาอ่ืน ได้แก่ สนับสนุนครูไปสอนวิชาไวโอลิน
แก่โรงเรียนจิตรลดา จ.อ.หญิง นฤมล โพธิเวส และ จ.อ.ยศพล คุ้มจั่น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๑.๒*) 
 (๖)  มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยได้มีการจัดท าแบบประเมินให้ นดย. มี
ส่วนร่วมในการประเมินครูผู้สอนในทุกรายวิชา หลังเสร็จสิ้นการสอนในภาคปลายของทุกปี เพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นของ นดย. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู/ครูช่วยสอน เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของ รร.ดย.ฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประเมินจ านวน ๕ ข้อใหญ่ ๑๗ ข้อย่อย อาทิ ความตรง
ต่อเวลา เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ คุณสมบัติของผู้สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล เป็นต้น  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๔.๔* - ๕.๔.๗*) 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๖ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๖ ข้อ 
(มีข้อ๑-๖) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๖ 

๒.๑.๑๐* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 

๓.๑.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)  



 
 

๙๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
๓.๑.๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๖ ลง  มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการสอนพิเศษให้แก่ 

นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  
๔.๑.๒* แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๔.๑.๕* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๘/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการจัด

กิจกรรมตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี งป.๕๖ (ปรับปรุงหลักสูตร) 
๔.๑.๖* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๕๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการฝึก

ภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๔.๑.๗* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๗/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการฝึก

เสริมสร้างภาวะผู้น า 
๔.๑.๘* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลกิจกรรม

การพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๔.๒* รายงานการประชุมครูช่วยสอนภายนอก และภายใน ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕     
๕.๔.๓* รายงานการประชุมครูช่วยสอนภายนอก และภายใน ภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕    
๕.๔.๔* รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๔.๕* รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๔ 
๕.๔.๖* รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๔.๗* รายงานผลประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ชั้นปีที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้
แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อจ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด (จ านวนคน-ชั่วโมง : Man-hour ของผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาบรรยายให้ผู้เรียน) (วิทยากรภายนอกมาบรรยายคนละไม่ต่ ากว่า ๒ ชม. ไม่น้อยกว่า ๑ คน/
ภาคการศึกษา) 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐  
ของสาขา 

≤ ๖๕  
ของสาขา 

≤ ๗๐   
ของสาขา 

≤ ๗๕  
ของสาขา 

ทุกสาขา
วิชาชีพ 

ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ได้เปิดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ ซึ่งจัดการศึกษา
ออกเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาการดุริยางค์ โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้
ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา จ านวน ๑ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๑ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน ๒๐ นาย มาบรรยายและฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี
ให้แก่ นดย. ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า 
สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ ส.ค.๕๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ (รวม ๑๘ ชั่วโมง) 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๐*)  

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ ได้เปิดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรการ
ดุริยางค์ ซึ่งจัดการศึกษาออกเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาการดุริยางค์ โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา จ านวน ๓ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๓ สาขาวิชา  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

๑ สาขา ๑ สาขา ๑ สาขา ๓ สาขา 

จ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด  ๑ สาขา ๑ สาขา ๑ สาขา ๓ สาขา 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๗ 
๒.๑.๑๐* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 



 
 

๙๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผู้เรียน 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีการประชุมและก าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานการสอบคัดเลือกผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๒) มีการปรับปรุงแนวทางการสร้างข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนการสร้างข้อสอบที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่นได้
ว่าเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓) มีการก าหนดกรอบการคัดเลือกกรรมการออกข้อสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
(๔) มีการก าหนดมาตรการและการด าเนินงานการรักษาความลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังการสอบ
คัดเลือกผู้เรียน 
(๕) มีการประเมินผลการด าเนินงานระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียน 
(๖) มีการน าผลการประเมินระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
(๗) ระบบการคัดเลือกโปร่งใส  มีการตรวจสอบได้ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ เว้นการประเมิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร นดย.จาก
หลักสูตรการศึกษา ๖ ปี โดยรับสมัครจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) เป็นหลักสูตร ๓ ปี โดยรับ
สมัครจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และปิด/ระงับการรับสมัคร เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่     
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ (ตามอนุมัติ ทร. ลง ๒๔ ธ.ค.๕๓ ท้ายบันทึก กพ.ทร.(ลับ) ที่ กห ๐๕๐๓/๑๐๒๙      
ลง ๑๔ ธ.ค.๕๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของ นดย. และงดรับสมัคร นดย.ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพ อยู่ใน
เกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละปี ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม) 
เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๒.๕๑, เกณฑ์ดีมาก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๕๐ ≥ ๕๐    ≥ ๖๐ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทาง
วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ นาย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๙.๑) 

และพบว่า ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕  รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
หรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวม ๓ ปี จ านวน ๒๙๒ นาย จาก
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๙๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
หรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒  ๒๙๒ 
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๙ 

๕.๙.๑ บันทึก กศษ.ยศ.ทร. ที่ ต่อ กศษ.ฯ (ลับ) เลขรับ ๑๙๒/๕๖ ลง ๑๒ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติ
ตัดสินผลการสอบความรู้ นดย.ชั้นปีที่ ๓ – ๖ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐาน 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน    
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 
(๒) มีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล 
(๓) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และบุคลิกภาพ 
(๔) มีระบบการวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๕) มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา  

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการ
สอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยด าเนินการวัดและประเมินผลตามระเบียบ 
ยศ.ทร.ว่าด้วยการด าเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี่ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
  (๒)  มีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล โดยมีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล โดย
ใช้ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการสอบความรู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยคะแนน
ประจ าตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้น การจบหลักสูตร และการพ้นสภาพ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  
  (๓)  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภาพ โดยมีการจัดเก็บคะแนนสอบความรู้ภาคทฤษฎีทั้งภาคต้นและภาคปลาย     
มีการให้คะแนนการฝึกสนาม คะแนนการฝึกปฏิบัติ และการให้คะแนนความประพฤติ คะแนนความเหมาะสม
ในการเป็นทหาร โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ  
 



 
 

๙๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและบุคลิกภาพ รวมทั้งจัดให้มีการสอบทางทฤษฎี และเสนอผลการสอบความรู้ 
นดย. (ยศ.๕) ให้ ยศ.ทร.เพ่ือตัดสินผลการศึกษา    
  (๔)  มีระบบการวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้ 
นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ทั้งภาคต้นและภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ประกอบด้วย กรรมการอ านวยการ  
กรรมการสอบความรู้ภาคทฤษฎี  กรรมการสอบความรู้ภาคปฏิบัติ  กรรมการพิมพ์และจัดท าข้อสอบ  กรรมการ
ด าเนินการสอบ  กรรมการพิมพ์ข้อสอบ รวมทั้งมีการแต่งตั้งกรรมการสอบวิชาปฏิบัติเครื่องมือดนตรี นดย.ชั้นปีที่ 
๓ - ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการสอบความรู้และส่งแบบเสนอผลการสอบความรู้
ของ นดย. (แบบ ยศ.๕) เสนอ ยศ.ทร.เพ่ือตัดสินผล และมีการปิดประกาศผลการสอบให้ นดย. ทราบ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๐.๑ – ๕.๑๐.๕ ) 
  (๕)  มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๔ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๐ 

๕.๑๐.๑ ค าสั่งฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ /๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้ นดย.ชั้นปีที่ 
๓ - ๖ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑๐.๒ ค าสั่งประธานกรรมการสอบความรู้ นดย. ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เฉพาะ)   
ที่ ๑๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสอบวิชาปฏิบัติเครื่องมือดนตรี นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑๐.๓ ค าสั่งประธานกรรมการสอบความรู้ นดย. ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เฉพาะ)   
ที่ ๑๔๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ และเจ้าหน้าที่รับกระดาษสอบ 

๕.๑๐.๔ ค าสั่งฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้ นดย. ชั้นปีที่ 
๓ - ๖ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑๐.๕ ค าสั่งโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (เฉพาะ) ที่ -/๒๕๕๖ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมห้องสอบ 

 
 
 



 
 

๙๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้   
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง 
(๒) มีการพัฒนาและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
(๓) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
(๔) มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
การฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 
(๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลาย ทันสมัย   
(๖) มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
(๗) มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
(๘) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและหรือกับสถาบันอ่ืน 
(๙) มีการประเมินผลการบริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ 
(๑๐) มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ    มี ๕ - ๖ ข้อ    มี ๗ - ๘ ข้อ   มี ๙ - ๑๐ ข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๑๐ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด 
๑๐ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง โดยมีแผนกสนับสนุน 
ดย.ทร.ฐท.กท.เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง เพ่ือรับผิดชอบในการจัดหา
และด าเนินการซ่อมบ ารุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ มีหมวดเครื่องช่วยการศึกษา ให้การสนับสนุนเครื่อง   
ช่วยฝึกประจ าตัว นดย. รวมทั้งจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกปฏิบัติและฝึกภาคสนาม 
  (๒)  มีการพัฒนาและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน โดยได้มีการปรับปรุงอาคารบังคับการ รร.ดย.ฯ  
 



 
 

๙๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
(อาคารไม้) โดยการซ่อมหลังคา/โครงหลังคาพร้อมติดตั้ง ทาสีอาคาร เปลี่ยนไม้ฝา ขยายห้องท างาน (ชั้นล่าง) 
ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องสุขาให้เป็นสัดส่วน (แยกห้องชาย-หญิง) เป็นต้น 
  (๓)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า รร.ดย.ฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยมีการมอบหมายให้แผนกสนับสนุน ดย.ทร.ฐท.กท.เป็นหน่วยรับผิดชอบในการ
ด าเนินการติดต่อประสานงาน ชย.ทร. ในการซ่อมบ ารุงในส่วนของระบบประปา ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศของ 
รร.ดย.ฯ ส าหรับระบบก าจัดของเสียและการก าจัดขยะได้ใช้บริการจาก กทม.ในการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลทุกสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง)  มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีดับเพลิง และท าการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่
ประจ าสถานีดับเพลิงทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเดือนละ ๑ ครั้ง รวมทั้งมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร รร.ดย.ฯ ตามจุดต่างๆ โดยมีการติดตั้งถังดับเพลิง (CO2) จ านวน ๓ ถัง บริเวณ 
ชั้น ๒ หน้าห้องคอมพิวเตอร์  และติดตั้งถังดับเพลิง (CO2) จ านวน ๓ ถัง ไว้บริเวณที่ชั้น ๑ หน้าห้องเรียนชั้นปีที่ ๓ 
และติดตั้งเครื่องมือช่วยในการดับเพลิง เช่น ขวานดับเพลิง ชะแลง ในบริเวณที่เห็นเด่นชัด (บริเวณ ชั้น ๑) 
  (๔)  มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน โดยพัฒนาห้องสมุดจัดซื้อหนังสือวิชาการ ต าราเรียน โน้ตเพลงเพ่ิมเติมมากขึ้น 
และมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๕ เครื่อง เพ่ือให้ นดย.ได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและท ารายงาน 
ส าหรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ได้มีการติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูง (ADSL) ไว้ที่ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๘ เครื่อง โดยเฉพาะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ได้มีการส่งเสริมให้ นดย.เข้ามาใช้เครื่องนอก
เวลาเรียนได้ ในช่วงเวลา ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐ ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยก ากับดูแลและอ านวย
ความสะดวกในการใช้เครื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ นดย. ได้มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อีกท้ังมี
แหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียนมากมายหลายแหล่ง เช่น ที่แผนก
ดนตรี (หมวดซอวง หมวดดนตรีไทย หมวดหัสดนตรี หมวดขับร้องและการแสดง หมวดโยธวาทิต) เป็นต้น 
  (๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลาย ทันสมัย พบว่า รร.ดย.ฯ  มีห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง และมีอุปกรณ์การฝึกงาน (เครื่องดนตรี) ที่มีความหลากหลายและ
ทันสมยั ซึ่งจัดเป็นสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลายส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 
  (๖)  มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้  โดยได้
มอบหมายให้เครื่องช่วยการศึกษา เป็นหน่วยผู้รับผิดชอบ และก ากับดูแลในการให้บริการการใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้  รวมทั้งในหมวดต่างๆ ได้มีการจัดท าป้ายบอกประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท (ทั้งเครื่องสมัย
เก่า และเครื่องสมัยใหม่) รวมทั้งมีการท าสถิติการใช้ (การเบิก-ยืมต ารา การเข้าใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)และมี
ทรัพยากรที่มีความพร้อมใช้งานส าหรับการฝึกในชุดวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการ  
 



 
 

๙๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
  (๗)  มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน โดยได้มีการจัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดของ นดย.  มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  รวมทั้งจัด
ให้มีตู้ยาสามัญประจ าหน่วย  มีห้องพยาบาล และได้รับการสนับสนุนการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
ให้กับ นดย. จากศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ รร.ดย.ฯ  มีการจัดการ
บริการด้านอาหาร โดยกองกิจการพิเศษ ฐท.กท.เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดเลี้ยง ซึ่งได้มีการจัดอาหารที่
ถูกต้องตามหลักอนามัยให้กับ นดย. มีโรงครัว-โรงเลี้ยงส าหรับประกอบอาหาร ที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ มี
โรงอาหารส าหรับให้ นดย.รับประทานอาหาร  ซึ่ง นดย.จะน าแก้วน้ า และช้อน-ส้อมส่วนตัวมาใช้ในการ
รับประทานอาหาร เป็นต้น 
  (๘)  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและหรือกับสถาบันอ่ืน โดยมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยการใช้ Internet ความเร็วสูง (ADSL) ซึ่งติดตั้งไว้ที่ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๘ เครื่อง และห้องสมุด เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ นดย.ได้มีการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมมากขึ้น  
  (๙)  มีการประเมินผลการบริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมีการจัดท าแบบประเมินผลการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยให้ นดย.ได้ท าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริการและการใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้   
 (๑๐) มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยมีน าข้อมูลจากผลการประเมิน      
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มาใช้วางแผนในการเสนอความต้องการงบประมาณล่วงหน้า โดยเสนอบรรจุไว้ใน งป.๕๗ 
เช่น จัดหาอุปกรณ์ประเภทเครื่องดนตรี สาย พธ.  จัดหาลิ้นอีแฟลตอาลโต้แซ็กโซโฟน สายกีตาร์ สายวิโอลิน   
สายไวโอลิน ฯลฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๑๐ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๑๐ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๑๐) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๑ 
 ๔.๔.๒* บันทึก เครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๖ เรื่อง รายงานผลประเมิน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากในสถานศึกษา/ห้องเรียนในแต่ละปี 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง (ที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านกฎหมายหรือการปกครอง
โดยตรง)   
(๔) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา 
(๕) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกิจการทหาร 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม คือ การทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพ   
บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา และการเข้าชมการแสดงละครเพลง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๓*, ๔.๑.๘*) 
  (๒)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย คือ การทัศนศึกษาดูงาน   
ที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ตันแลนด์ : อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ นิคมอุสาหกรรมโรจนะ 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๒.๑) 
  (๓)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง  
  (๔)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา คือ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์     
หุ่นขี้ผึ้งไทย และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง รร.ดย. สามเหล่าทัพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๕.๑๒.๒ - ๕.๑๒.๔) 
  (๕)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกิจการทหาร คือ การทัศนศึกษาทางเรือ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน     
และการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า ณ พัน.ลว.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๒.๓, 
๔.๑.๗*) 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ เท่ากับ ๔ คะแนน 
 
 
 



 
 

๑๐๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑,๒,๔,๕)  

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๔ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๒ 
 ๕.๑๒.๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ -/๒๕๕๖ ลง ๒๒ ก.พ.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการทัศนศึกษาดูงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ตันแลนด์ : อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ นิคมอุสาหกรรมโรจนะ 

๕.๑๒.๒ หนังสือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๑๒๖๔ ลง ๑๖ ส.ค.๕๕ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น านักเรียนดุริยางค์เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
 ๕.๑๒.๓ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๒๒๒๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินโครงการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ 

๕.๑๒.๔ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ ๓๙๒/๕๕ ลง ๒๕ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมสัมพันธ์ รร.ดย. สามเหล่าทัพ ครั้งที่ ๑๑ 

๒.๑.๑๓* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๕ ลง ๒๘ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการชมการ
แสดงละครเพลง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” 

๔.๑.๗* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๗/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการฝึก
เสริมสร้างภาวะผู้น า 

๔.๑.๘* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
การพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 
ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชด าริ 
จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ คือ  

๑) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔ ธ.ค.๕๕  
ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๑*) 

๒) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๑๑ ส.ค.๕๕     
ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๒*) 

๓) กิจกรรมการแสดงดนตรีสนามก่อนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ๑๘ ม.ค.๕๖           
ณ ลานอเนกประสงค์ สอ.รฝ. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๓.๑) 

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ จ านวน ๙ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด     
๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕   

จงึให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 

๔ ๒ ๓ ๙ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕ 
ร้อยละ ๑๔.๘๑ ๑๑.๑๑ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๕ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๓  
 ๕.๑๓.๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ ๓๘๕/๕๖ ลง ๒๑ ม.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการแสดง
ดนตรีสนามก่อนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ าปี ๒๕๕๖ 

๔.๑.๑๑* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๐๗ ลง ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ในวันที่ ๕ ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ) 

๔.๑.๑๒* บันทึก หมวด ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่  /๒๕๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 



 
 

๑๐๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๕.๐๐ คือ 

๑) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง รร.ดย. สามเหล่าทัพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๕.๑๒.๔*) 

๒) กิจกรรมการอบรมเรื่องทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๔.๑) 
๓) กิจกรรมการพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๘*) 

 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยา   
เสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๙ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด)
และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๓ ๓ ๙ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕ 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๑๖.๖๗ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๕ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๔ 
 ๕.๑๔.๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ ม.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานสรุปผล นดย.อบรม
ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด 

๔.๑.๘* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๒๓๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
การพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๑๒.๔* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฯ ที่ ๓๙๒/๕๕ ลง ๒๕ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมสัมพันธ์ รร.ดย. สามเหล่าทัพ ครั้งที่ ๑๑ 
 
 



 
 

๑๐๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ คือ 
  ๑) กิจกรรมไหว้ครูวิชาการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๙*) 
  ๒) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๐*) 
  ๓) กิจกรรม นดย. ร่วมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๕.๑) 
  และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี มีกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ จ านวน ๑๒ กิจกรรม จากจ านวน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๕ ๔ ๓ ๑๒ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕ 
ร้อยละ ๑๘.๕๒ ๒๒.๒๒ ๑๕.๐๐ ๑๘.๔๖ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๕ 
๕.๑๕.๑ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๓๗๒ ลง ๑๙ มี.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผล นดย.ร่วม

จ าหน่างดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก 
๔.๑.๙* บันทึก หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่  /๒๕๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมไหว้ครูวิชาการ 
๔.๑.๑๐* บันทึก หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่  /๒๕๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงาน

สรุปผลการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 



 
 

๑๐๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ ต่อจ านวนกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๒๐ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ จ านวน ๘ กิจกรรม จาก
จ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ประกอบด้วย 

๑) โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี  และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก
ออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๐*) 

๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลือง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๑*) 
๓) โครงการ RSU Youth Wind Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีข้าราชการและ นดย. เข้าร่วมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ และแสดงคอนเสิร์ต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๒*) 
๔) โครงการสรรพากร On Tour ปี ๒๕๕๖ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๔*) 
๕) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (การแสดงดนตรีในสถานที่ชุมชน

หรือโรงพยาบาล โดย นดย.) จ านวน ๓ ครั้ง ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ รพ.ศิริราช (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๑๖.๑) 

๖) โครงการบรรเลงดนตรีบันทึกเสียงรายการวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM 104 (เอกสาร 
อ้างอิงหมายเลข ๕.๑๖.๒) 

๗) การแสดงดนตรี ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา รร.ทหาร - ตร.  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๖.๔) 
๘) ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ในงาน มหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๖.๕) 
  และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ จ านวน ๒๘ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๘ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 

๑๓ ๗ ๘ ๒๘ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕ 
ร้อยละ ๔๘.๑๕ ๓๘.๘๙ ๔๐.๐๐ ๔๓.๐๘ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 



 
 

๑๐๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๖ 

๕.๑๖.๑ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๑ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท (ดนตรีบ าบัด)  

๕.๑๖.๒ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - ลง ๒๕ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลบรรเลงดนตรี 
สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต  

๕.๑๖.๓ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ -/๒๕๕๕ ลง ๑๗ ต.ค.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลการบรรเลง
พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬา รร. ทหาร - ตร. ครั้งที่ ๕๐  

๕.๑๖.๔ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - ลง ๑๖ ก.ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลการแสดงร้องเพลง
เฉลิมพระเกียรติ  

๒.๑.๑๐* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 

๒.๑.๑๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๒๗ มิ.ย.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลือง 

๒.๑.๑๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๕ ลง ๒๔ ส.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการเข้าร่วม
โครงการ RSU Youth Wind Orchestra  

๒.๑.๑๔* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๖ ลง ๒๓ พ.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานสรุปกิจกรรม
โครงการสรรพากร On Tour ปี ๒๕๕๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๐๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่  หรือ
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมการฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอก
สถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ คือ 
 ๑) การฝึกภาคสนาม ของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๖*) 
 ๒) การฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๗*) 
 ๓) การฝึกทัศนศึกษาทางเรือ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๒.๓*) 
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมการฝึกภาคสนาม/   
การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่  หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร 
จ านวน ๗ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๗ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึก
ทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร 

๒ ๒ ๓ ๗ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕ 
ร้อยละ ๗.๔๑ ๑๑.๑๑ ๑๕.๐๐ ๑๐.๗๗ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๗ 
๔.๑.๖* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๕๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการฝึก

ภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 ๔.๑.๗* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๗/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการฝึก

เสริมสร้างภาวะผู้น า 
๕.๑๒.๓* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๒๒๒๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการ

ด าเนินโครงการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ 



 
 

๑๐๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA   
(๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
(๓)  การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ของสถานศึกษาต่อสังคม 
(๔)  ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
(๕)  การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน 
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ได้เลือกกิจกรรมโครงการฝึกภาคสนาม นดย.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ซ่ึงด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
  (๑) การด าเนินงานตามวงจร PDCA  รร.ดย.ฯ ได้บรรจุโครงการฝึกภาคสนาม นดย. ไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเสนอขอ งป. สนับสนุนจาก โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของ
หน่วยต่างๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.๕๖ และจัดให้มีการประชุมเตรียมการโดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินการของปีนี้ ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผน ขออนุมัติท าการฝึกนอกที่ตั้งและ
เคลื่อนย้ายก าลังพลข้าราชการ และ นดย.จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๘ นาย โดยจัดการฝึกภาคสนาม นดย.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ จว.ประจวบคีรีขันธ์, จว.เพชรบุรี, จว.ราชบุรี, จว.กาญจนบุรี 
จว.สุพรรณบุรี, จว.อุทัยธานี, จว.สิงห์บุรี และ จว.อ่างทอง ระหว่าง วันที่ ๒๐ – ๒๙ มี.ค.๕๖  ผลส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ชมต่อการแสดงของ นดย. จากการสุ่มตัวอย่างผู้ชม ครั้งละ ๕๐ ราย จ านวน ๗ ครั้ง รวมเป็น 
๓๕๐ ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๔.๗๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะให้ รร.ดย.ฯ น าไปพิจารณาปรับปรุงในการการฝึกภาคสนามครั้งต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๔.๑.๖*) 
 (๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยโครงการฝึกภาคสนาม นดย. 

ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ ๒ ข้อ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
  ๑) นดย. ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวน นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ 

ทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๙๐) 



 
 

๑๐๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
  ๒) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการแสดงของ นดย. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม

เท่ากับ ๔.๗๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเป้าหมาย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
  (๓)  การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าของสถานศึกษาต่อสังคม โดย รร.ดย.ฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งสนับสนุน
ให้มีการน าวงดนตรีไทยและสากล ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ประยุกต์ ไปแสดงในการฝึก
ภาคสนาม นดย. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สาธารณชนผ่านการแสดงบน
เวที อันเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับ     
กองดุริยางค์ทหารเรือ อีกทั้งยังมีกิจกรรมไหว้ครูวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ชาวไทยและชาวพุทธ 
  (๔)  ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดย รร.ดย.ฯ 
ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ชมต่อการแสดงของ นดย. จากการสุ่มตัวอย่างผู้ชม ครั้งละ ๕๐ ราย จ านวน ๗ ครั้ง 
รวมเป็น ๓๕๐ ราย โดยในหัวข้อการประเมินการแสดงของนักเรียนดุริยางค์ ท าให้เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  (๕)  การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ จากผลประเมินความพึงพอใจของผู้ชม ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ จว.ประจวบคีรีขันธ์, 
จว.เพชรบุรี, จว.ราชบุรี, จว.กาญจนบุรี จว.สุพรรณบุรี, จว.อุทัยธานี, จว.สิงห์บุรี และ จว.อ่างทอง จากการสุ่ม
ตัวอย่างผู้ชม จ านวน ๓๕๐ ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๔.๗๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงการได้รับความชื่นชมยกย่อง 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕ ) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑๘ 

๔.๑.๖* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๕๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการฝึก
ภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 



 
 

๑๐๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๓ 
ปี  

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๕.๑ มีการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตาม
นโยบายด้านการศึกษาของ ทร. และ กห. 

๔   ๕ ใน   
๗ ข้อ 

 ๔ ๑๖ 

๕.๒ อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า 
๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ 
ในแต่ละสาขาวิชาชีพที่สอนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์   ๓   ๔ ใน   
๕ ข้อ 

 ๔ ๑๒ 

๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู /อาจารย์ประจ า
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

๓   ๓ ใน 
๕ ข้อ 

 ๓ ๙ 

๕.๖ สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้     
ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการ 
ปฏิบัติจริง 

๔   ๖  ใน 
๖ ข้อ 

 ๕ ๒๐ 

๕.๗ ร้ อยละของจ านวนสาขาวิ ชา ชีพที่ มี การ เ ชิญ
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้แก่
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อจ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๘ ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผู้เรียน - - - - - - - 
๕.๙ ร้อยละของจ านวนผู้ เรี ยนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์   
ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์
ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละปีต่อจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๑๐ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ ได้
มาตรฐาน 

๓   ๔ ใน  
๕ ข้อ 

 ๔ ๑๒ 

๕.๑๑ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้   ๔   ๑๐ ใน  
๑๐ ข้อ 

 ๕ ๒๐ 

๕.๑๒ แหล่ งการ เรี ยนรู้ ที่ หลากหลายนอกจากใน
สถานศึกษา/ห้องเรียนในแต่ละป ี

๒   ๔ ใน  
๕ ข้อ 

 ๔ ๘ 

๕.๑๓ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูน  
สถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริต่อ
จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๔.๘๑ ๑๑.๑๑ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๕ ๕ ๑๐ 

 



 
 

๑๑๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี ๕๓ ปี ๕๔ ปี ๕๕ 

๕.๑๔ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริม
สุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๑.๑๑ ๑๖.๖๗ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๕ ๕ ๑๐ 

๕.๑๕ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๘.๕๒ ๒๒.๒๒ ๑๕.๐๐ ๑๘.๔๖ ๕ ๑๐ 

๕.๑๖ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๔๘.๑๕ ๓๘.๘๙ ๔๐.๐๐ ๔๓.๐๘ ๕ ๑๐ 

๕.๑๗ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึก
ภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่  หรือ
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทาง
ทหาร ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๗.๔๑ ๑๑.๑๑ ๑๕.๐๐ ๑๐.๗๗ ๕ ๑๐ 

๕.๑๘* การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕   ๕ ใน 
๕ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

รวม ๔๒      ๑๙๒ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๔.๕๗ 

ระดับคณุภาพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕   
๑. คร/ูอาจารย์ประจ า มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาที่สอน 
๒. มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕   
๑. แผนการสอนในบางรายวิชายังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
๒. ขาดแหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕   
๑. ควรพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนให้ครอบคลุมทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครอง  



 
 

๑๑๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ร้อยละของจ านวนชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติและ
ภาคสนาม ต่อจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

เกณฑ์ประเมิน 
ส าหรับ รร.ชุมพล ฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ  

หมายเหตุ 
  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๓ ≥ ๒๕ ไม่มีผลการด าเนินงาน  

หรือต่ ากว่าระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

เกณฑ์ประเมิน 
ส าหรับ รร.ดย.ฯ และ รร.นวก.ฯ 

 

๑ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ≥ ๑๕ ≥ ๑๗ ≥ ๒๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ และ
ภาคสนาม จ านวน ๒,๙๘๐ ชั่วโมง จากจ านวนที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๖๗ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๑.๑ – ๖.๑.๓ และ ๕.๑.๔* - ๕.๑.๕*) โดยคิดดังนี ้

วิชา ชั้นปีที่เรียน จ านวน ชม./ป ี หมายเหตุ 
วิชาทหารราบ ๓ ๔๐ ๔๐ ชม.X ๑ ชั้นป ี
วิชาทหารราบ/ภาวะผู้น า  ๔-๖ ๖๐ ๒๐ ชม.X ๓ ชั้นป ี
ฝึกภาคสนาม ๔-๖ ๔๘๐ วันละ ๑๖ ชม.X ๑๐ วัน X ๓ ชั้นปี 
กิจกรรมทางทหาร ๓-๖ ๒,๔๐๐ วันละ ๓ ชม.X ๒๐๐ วัน X ๔ ชั้นปี 

รวม ๒,๙๘๐  
 

หลักสูตร รวมเวลาเรียนทั้งหมด/ปี 
การดุริยางค์ตอนต้น ชั้นปีที่ ๓ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
การดุริยางค์ตอนต้น ชั้นปีที่ ๔ ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 
การดุริยางค์ตอนต้น ชั้นปีที่ ๕ ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 
การดุริยางค์ตอนต้น ชั้นปีที่ ๖ ๑,๖๐๐ ชั่วโมง 

รวม ๖,๐๐๐ ชั่วโมง 



 
 

๑๑๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทาง

ทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ และภาคสนาม จ านวน ๑๐,๕๘๐ ชั่วโมง จากจ านวนที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
๒๒,๑๒๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๓  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทางทหาร 
การฝึกภาคปฏิบัติและภาคสนาม 

๓,๙๘๐ ๓,๖๒๐ ๒,๙๘๐ ๑๐,๕๘๐ 

จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๙,๙๒๐ ๗,๒๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๒,๑๒๐ 
ร้อยละ ๔๐.๑๒ ๕๐.๒๘ ๔๙.๖๗ ๔๗.๘๓ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑ 
 ๖.๑.๑ หลักสูตรการดุริยางค์ ตอนต้น ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๐ 

๖.๑.๒ หลักสูตรการดุริยางค์ ตอนปลาย ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๒ 
๖.๑.๓ ตารางปฏิบัติประจ าวนัของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๕.๑.๔* ปฏิทินการศึกษาโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๕ 
๕.๑.๕* ตารางสอนหลักสูตรการดุริยางค์ของ นักเรียนดุริยางค์ ชั้นปีที่ ๓ – ๖ ภาคต้น และ ภาคปลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึก และครู/อาจารย์ปกครอง/
นายทหารปกครอง ๑ คน 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๑๒ : ๑ < ๑๒ : ๑ < ๑๐ : ๑ < ๙ : ๑ < ๘ : ๑ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกทางทหาร จ านวน ๓ นาย และครู/
อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง จ านวน ๑๐ นาย  รวมมีอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกทางทหาร ครู/
อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ทั้งหมด จ านวน ๑๓ นาย ต่อ จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็น
อัตราส่วนเท่ากับ ๕.๕๔ : ๑  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๒.๑*และ ๖.๒.๑) 
  และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกทาง
ทหาร จ านวน ๙ นาย และครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง จ านวน ๓๒ นาย รวมมีอาจารย์วิชาทหาร 
ครูทหาร/ครูฝึกทางทหาร ครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ทั้งหมด จ านวน ๔๑ นาย ต่อ มีผู้เรียน
ทั้งหมด จ านวน ๒๙๒ นาย คิดเป็นอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึก และ
คร/ูอาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ๑ คน เท่ากับ ๗.๑๒ : ๑   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
จ านวนอาจารย์วิชาทหาร  ครูทหาร/ครูฝึก  ๓ ๓ ๓ ๙ 
จ านวนครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๓๒ 
รวมอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกและนายทหาร 
ปกครองทั้งหมด 

๑๕ ๑๓ ๑๓ ๔๑ 

อัตราส่วนจ านวนผู้เรยีน ต่อจ านวนอาจารยว์ิชาทหาร ฯ  ๑ คน ๘.๑๓ : ๑ ๗.๕๔ : ๑ ๕.๕๔ : ๑ ๗.๑๒ : ๑ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๖.๒ 
 ๕.๒.๑* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ -/๒๕๕๕ ลง  พ.ค.๕๕ เรื่อง เลื่อนชั้นศึกษา 
 ๖.๒.๑ รายชื่อข้าราชการหมวดปกครอง และครูสอนวิชาทหารราบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 



 
 

๑๑๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ จ านวนครั้งในการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงานหรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น า
และการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพในแต่ละปี  

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒ ๓ ๔ ๕ - ๖ ≥ ๗ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงาน หรือกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ จ านวน ๖ ครั้ง คือ 

๑. การฝึกอบรมทหารราบประจ าสัปดาห์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๑.๓*) 
๒. การฝึกความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ นดย.ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๓.๑) 
๓. การฝึกเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่โรงเรียน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๓.๒) 
๔. การฝึกภาคสนาม ของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๖*) 
๕. การฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๗*) 
๖. การฝึกทัศนศึกษาทางเรือ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๑๒.๓*) 
และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงาน

หรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ จ านวน ๒๔ ครั้ง เฉลี่ยรวม 
จ านวน ๘ ครั้ง 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนครั้งในการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงาน
หรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการ
ปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ 

๑๑ ๗ ๖ ๒๔ 

ผลเฉลี่ยรวม ๓ ปี     ๘ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

 
 
 
 



 
 

๑๑๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๖.๓ 

๖.๓.๑ ค าสั่งโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่ ๐๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้ง 
นดย. ท าหน้าที่นักเรียนปกครอง 

๖.๓.๒ บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ – ลง ๑๙ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ นดย.ปฏิบัติหน้าที่ เวร – ยาม 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๔.๑.๖* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๕๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการฝึก
ภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 ๔.๑.๗* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๑๙๙๗/๕๖ ลง ๑๖ พ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการฝึก
เสริมสร้างภาวะผู้น า 

๕.๑๒.๓* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๒๒๒๗/๕๖ ลง ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนินโครงการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ 

๖.๑.๓* ตารางปฏิบัติประจ าวนัของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และ
หรือการฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด โดยที่
เกณฑ์ดี : คะแนนวิชาการฝึกทางทหาร/การฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๘๐, ๒.๕๑ เกณฑ์ดีมาก : คะแนนวิชาการฝึก
ทางทหาร/การฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๙๐, ๓.๕๑ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพ และหรือการฝึกอบรมทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด (พิจารณาจากค่าเฉลี่ย
คะแนนผลการฝึกตลอดปี คะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสม น้ าหนัก ๒:๑:๑ ≥ร้อยละ๘๐)  
จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๙.๑*) 

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทาง
ทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และหรือการฝึกอบรมทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมาก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดทั้งหมด จ านวน ๒๘๗ นาย จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๙๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร 
การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และหรือการฝึกอบรมทาง
ทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

๑๑๙ ๙๖ ๗๒ ๒๘๗ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
ร้อยละ ๙๗.๕๔ ๙๗.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๒๙ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๖.๔ 
๕.๙.๑* บันทึก กศษ.ยศ.ทร. ที่ ต่อ กศษ.ฯ (ลับ) เลขรับ ๑๙๒/๕๖ ลง ๑๒ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติ

ตัดสินผลการสอบความรู้ นดย.ชั้นปีที่ ๓ – ๖ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 



 
 

๑๑๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมาก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 2 ของ สมศ.)  โดยที่  

- เกณฑ์ดี : คะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ≥ ร้อยละ ๘๐, ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
- เกณฑ์ดีมาก : คะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ≥ ๙๐, ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์
ดี-ดีมาก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด (พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสม   
≥ ร้อยละ ๘๐) จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๙.๑*) 

และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่า
คุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด จ านวน ๒๘๐ นายจากจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด ๒๙๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะ
ทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

   ๑๑๑ ๙๗ ๗๒ ๒๘๐ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
ร้อยละ ๙๐.๙๘ ๙๘.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๘๙ 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)    ๕ 

เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๖.๕ 
๕.๙.๑* บันทึก กศษ.ยศ.ทร. ที่ ต่อ กศษ.ฯ (ลับ) เลขรับ ๑๙๒/๕๖ ลง ๑๒ เม.ย.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติ

ตัดสินผลการสอบความรู้ นดย.ชั้นปีที่ ๓ – ๖ ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 

 
 



 
 

๑๑๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี 

๕๕ 
๖.๑ ร้อยละของจ านวนช่ัวโมงด้านวิชาทหาร การฝึก 
อบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติและภาคสนาม ต่อ
จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

๒ ๔๐.๑๒ ๕๐.๒๘ ๔๙.๖๗ ๔๗.๘๓ ๕ ๑๐ 

๖.๒ อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนอาจารย์วิชา
ทหาร ครูทหาร/ครูฝึก และครู/อาจารย์ปกครอง/
นายทหารปกครอง ๑ คน 

๒ ๘.๑๓ : ๑ ๗.๕๔ : ๑ ๕.๕๔ : ๑ ๗.๑๒ : ๑ ๕ ๑๐ 

๖.๓ จ านวนครั้งในการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/ 
การดูงานหรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น า 
และการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพในแต่ละปี 

๒ ๑๑ ๗ ๖ ๘ ๕ ๑๐ 

๖.๔ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และหรือ
การฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่
สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๙๗.๕๔ ๙๗.๙๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๒๙ ๕ ๑๐ 

๖.๕ ร้อยละของจ านวนผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ 
ด-ีดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

๒ ๙๐.๙๘ ๙๘.๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๘๙ ๕ ๑๐ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภาพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖  
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทางทหาร และการฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  
- ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  
- ไม่มี 

 
 
 
 



 
 

๑๑๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 13 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน 
(๒) มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานศึกษา 
(๓) มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ 
(๔) มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
(๕) มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า 
โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๖) สถานศึกษาสง่เสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร 
(๗) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี (ก่อนเริ่ม           
ปีการศึกษาใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
ทร.และกองทัพ 
(๘) สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบสามปี 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีข้อ ๑ - ๓ มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืนอีก 

๒ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๓ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๔ ข้อ 

มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๘ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก)  คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
(ต่ ากว่าปริญญาตรี)  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๔ และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส่วนการศึกษาท่ีสี่ (ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นแนวทางปฏิบัติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๗.๑.๑ – ๗.๑.๔) 
 



 
 

๑๒๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
  (๒)  มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานศึกษา โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๔ ลง ๒๗ ม.ค.๕๔ 
โดยมี รอง ผบ.ฐท.กท. ๑ เป็นประธาน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (ค าสั่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕ โดยมี ผบ.ดย.ทร.ฯ
เป็นประธานฯ และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร .ดย.ฯ (ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.ดย.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕) และมีเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๑.๕ – ๗.๑.๙) 
     (๓)  มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยต่างๆ ของ รร .ดย.ฯ ท าให้เกิดความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ท าให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานภายนอก  ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และ
ประเมินผลทุกโครงการที่เข้าร่วม เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับ
วงซังรกออร์เคสตร้า  โครงการฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า 
โครงการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๒.๗* - ๔.๒.๑๐*) 
     (๔)  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยเน้นวิชาชีพดนตรี 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*) 
  (๕) มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการ
เป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าข้อมูลจากผล
ประเมินที่ผ่านมาวางแผนพัฒนาการศึกษาและด าเนินการตามแผน เช่น การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการ
ดุริยางค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า  การประชุมเชิงปฏิบัติ
การศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก เกณฑ์การประเมินรอบสาม และจัดท าแผนพัฒนาปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*) 
     (๖)  สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร โดยส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่ข้าราชการ มีการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ ๒ 
เมื่อ ๒๗ – ๒๘, ๓๑ ส.ค.๕๕ จ านวน ๒ นาย  ส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร
เป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ รุ่นที่ ๕ เมื่อ ๒๓ – ๓๐ มี.ค.๕๖ 
จ านวน ๒ นาย จัดข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



 
 

๑๒๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
: ระดับอุดมศึกษา โดย สมศ. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๕๕ จ านวน ๒ นาย นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาทบทวนตัวบ่งชี้น้ าหนักและเกณฑ์การประเมินรอบสาม ให้แก่บุคลากรของ รร .ดย.ฯ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๗.๑.๑๐ – ๗.๑.๑๒) 
     (๗) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี  (ก่อนเริ่ม
ปีการศึกษาใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
ทร.และกองทัพ โดยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง ทร . และ
กองทัพ ปัจจุบันเป็นฉบับที่ ๙ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๑.๑๓ และ ๔.๑.๑๕*) 
  (๘)  สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สามปี  โดย รร.ดย.ฯ ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
จาก สปท. เมื่อ ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕ ผลประเมินระดับสถาบัน ๔.๓๙ ระดับคุณภาพระดับดี และได้รับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖ ผลประเมินระดับสถาบัน ๔.๒๑ ระดับ
คุณภาพระดับด ี(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๑.๑๔ – ๗.๑.๑๕) 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๘ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๘) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑ 
 ๗.๑.๑ กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓    
(ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก)   
 ๗.๑.๒ คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา 
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ต่ ากว่าปริญญาตรี)   

๗.๑.๓ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
พ.ศ.๒๕๕๔  

๗.๑.๔ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส่วนการศึกษาท่ีสี่ (ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ 

๗.๑.๕ ค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่  /๒๕๕๖ ลง ๑๓ มี.ค.๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.ดย.ฯ 

 



 
 

๑๒๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
๗.๑.๖ ค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๔ ลง ๒๗ ม.ค.๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ 
๗.๑.๗ ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (เฉพาะ)ที่ ๑/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ 
๗.๑.๘ ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (เฉพาะ)ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ 
๗.๑.๙ ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓/๒๕๕๕ ลง ๗ พ.ย.๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ  
๗.๑.๑๐ บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๘๐ ลง ๒๖ มิ.ย.๕๕ เรื่อง ขอส่งข้าราชการเข้ารับ

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ ๒ 
๗.๑.๑๑ บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่  ลง ๒๑ พ.ย.๕๕ เรื่อง ขอเสนกรายชื่อข้าราชการเข้า

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๗.๑.๑๒ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๗.๑.๑๓ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อ ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕ โดย สปท. 
๗.๑.๑๔ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

เมื่อ ๕ – ๗ ก.พ.๕๖ โดย ยศ.ทร. 
๔.๑.๑๔* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ ๓๔๖/๕๖ ลง ๒๘ ม.ค.๕๖ เรื่อง รายงานผลการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาทบทวน เกณฑ์ น้ าหนัก ตัวบ่งชี้ รอบสาม ปี ๒๕๕๖ 
๔.๑.๑๕* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ ๑๒๙/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานผลการ

ประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
๔.๑.๑๖* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
๔.๑.๑๗* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
๔.๒.๗* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  
๔.๒.๘* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  
๔.๒.๙* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  
๔.๒.๑๐* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  

 
 
 



 
 

๑๒๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 14 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีรายงานการประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นประจ า
ทุกปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒) มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ 
(๔) มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารของหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 
(๕) มีหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตนเอง 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน  ๕  ข้อ  จากจ านวนทั้งหมด 
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีรายงานการประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้    
เป็นประจ าทุกปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีรายงานการประเมินตนเองของทุก
หน่วยภายใน รร.ดย.ฯ ซึ่งประกอบด้วย รายงานการประเมินตนเองของธุรการ หมวดศึกษา หมวดปกครอง 
เครื่องช่วยการศึกษาฯ และประกันคุณภาพการศึกษาฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๒.๑ – ๗.๒.๗) 
  (๒)  มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๒*, ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*) 
  (๓)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการน าผลประเมินไปวางแผนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
และมอบหมายให้หน่วยที่รับผิดชอบด าเนินการแต่ละแผนงาน ติดตามผล และรายงานผลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๒*, ๔.๒.๗* - ๔.๒.๑๐*) 



 
 

๑๒๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
  (๔)  มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารของหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา อันเนื่องมาจาก

การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยได้น าข้อเสนอแนะจากการตรวจและประเมินคุณภาพภายในจาก 
ยศ.ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ มาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ทดแทน
ค าสั่งแต่งตั้งฯ เดิม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา รร.ดย.ฯ โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท. เป็นประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับระดับและขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
รร.ดย.ฯ โดยเชิญ ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๔.๑.๑๖* – ๔.๑.๑๘*)   
     (๕)  มีหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ 
โดยตนเอง โดยได้รับ งป. สนับสนุนจาก โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 
ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า  
โครงการฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ โครงการฝึกเสริมสร้าง
ภาวะผู้น า เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๑.๑๖* - ๔.๑.๑๗*) 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕) - - ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีที ่๗.๒ 

๔.๑.๒* แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๔.๑.๑๖* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๖ 
๔.๑.๑๗* รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฯ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ 
๔.๑.๑๘* บันทึก แผนกก าลังพล บก.ฐท.กท. ที่ - ลง ๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๔.๒.๗* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๕ 
๔.๒.๘* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๕ 
๔.๒.๙* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๖ 
๔.๒.๑๐* รายงานการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อ พ.ค.๕๖ 



 
 

๑๒๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลี่ย 
๓ ป ี

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี 

๕๕ 
๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ๑๕   ๘ ใน 

๘ ข้อ 
 ๕ ๗๕ 

๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑๕   ๕ ใน 
๕ ข้อ 

 ๕ ๗๕ 

รวม ๓๐      ๑๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ       ดีมาก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗  

- สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  

- ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  

- ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน และ/หรือ ตาม
จุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา (ให้ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ จ านวน ๒ เรื่อง/โครงการ) โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
(๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐  
(๓) มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และ/หรือตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
(๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ 
(๕) ไดร้ับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
อัตลักษณ์ นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
นิยาม  นักดนตรีทหารเรือ  หมายถึง  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ฯ ได้รับการบรรจุเข้า
เป็นข้าราชการ ในสังกัดกองดุริยางค์ทหารเรือ  
  ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  หมายถึง  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทาง
ดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลายที่ได้มาตรฐาน
เทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และมาตรฐานการสอบเกรดความรู้ของ Associated Board of The Royal School of Music, London     
 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๑  โครงการฝึกภาคสนามของ นดย.  
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน  ๕  ข้อ  จากจ านวนทั้งหมด 
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑) การด าเนินงานตามวงจร PDCA  รร.ดย.ฯ ได้บรรจุโครงการฝึกภาคสนาม นดย. ไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเสนอขอ งป. สนับสนุนจาก โครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของ
หน่วยต่างๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.๕๖ และจัดให้มีการประชุมเตรียมการโดยน าผลการประเมินในปีที่ผ่านมา 
เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินการของปีนี้ ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผน ขออนุมัติท าการฝึกนอกที่ตั้งและ
เคลื่อนย้ายก าลังพลข้าราชการ และ นดย.จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๘ นาย โดยจัดการฝึกภาคสนาม นดย.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ จว.ประจวบคีรีขันธ์, จว.เพชรบุรี, จว.ราชบุรี, จว.กาญจนบุรี 



 
 

๑๒๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
จว.สุพรรณบุรี, จว.อุทัยธานี, จว.สิงห์บุรี และ จว.อ่างทอง ระหว่าง วันที่ ๒๐ – ๒๙ มี.ค.๕๖  ผลส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ชมต่อการแสดงของ นดย. จากการสุ่มตัวอย่างผู้ชม ครั้งละ ๕๐ ราย จ านวน ๗ ครั้ง รวมเป็น 
๓๕๐ ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๔.๗๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะให้ รร.ดย.ฯ น าไปพิจารณาปรับปรุงในการการฝึกภาคสนามครั้งต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 
๔.๑.๖*) 
 (๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ โดยโครงการฝึกภาคสนาม นดย. 

ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ ๒ ข้อ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จบรรลุเป้าหมายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
  ๑) นดย. ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวน นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ 

ทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๙๐) 
  ๒) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการแสดงของ นดย. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม

เท่ากับ ๔.๗๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเป้าหมาย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  (๓)  มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และหรื อ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน โดยการฝึกภาคสนามของ นดย. มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม นดย. ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญเกี่ยวกับวิชาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างให้มีทัศนคติและบุคลิกภาพเหมาะสมที่
จะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โดยการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นนักดนตรีและนักแสดงที่ดี มีจิตสาธารณะ 
ฝึกให้เกิดระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของนักแสดงที่ดี ซึ่ง เป็นการพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ์ของ 
รร.ดย.ฯ “นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล” 
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ โดยการฝึกภาคสนาม นดย. นอกจากจะเป็น
ฝึกอบรม นดย. ให้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเกี่ยวกับวิชาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างให้มีทัศนคติและ
บุคลิกภาพเหมาะสมที่จะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ 
ชุมชน และสังคม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับกองดุริยางค์ทหารเรือ และ กองทัพเรือ 
  (๕)  ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  จากผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้ชม ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ จว.ประจวบคีรีขันธ์, จว.เพชรบุรี, จว.ราชบุรี, 
จว.กาญจนบุรี จว.สุพรรณบุรี, จว.อุทัยธานี, จว.สิงห์บุรี และ จว.อ่างทอง จากการสุ่มตัวอย่างผู้ชม จ านวน 
๓๕๐ ราย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม เท่ากับ ๔.๗๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด สะท้อนให้
เห็นถึงการได้รับความชื่นชมจากผู้ชมในพ้ืนที่ภาคกลางที่ได้ไปท าการแสดงการฝึกภาคสนาม นดย. และผลจาก
การพัฒนาผู้เรียน ตามปรัชญา วัตถุประสงค์ จุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ส่งผลให้ นดย. มีความรู้ ความสามารถ
และความช านาญในวิชาชีพ จนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดนตรี ของ
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการแสดงคอนเสิร์ตเพ่ือสืบสานความสัมพันธ์และประชันความสามารถ
ทางดนตรีกับเยาวชนนักดนตรี จาก XINMIN SECONDARY SCHOOL และ ANG MO KIO SECONDARY 
SCHOOL ณ JUBILEE CONCERT HALL, RAFFLES HOTEL, SINGAPORE จ านวน ๗ นาย และ มี นดย. ได้รับ 



 
 

๑๒๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
การคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในคอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพ่ี
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ครั้งที่ ๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย จ านวน ๖ นาย และมี นดย. ที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันดนตรีส าหรับเยาวชน ช่วงอายุ
ระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี ตามโครงการสรรพกร On Tour ปี ๒๕๕๖ โดยได้รับรางวัล อันดับที่ ๑ ของภาคกลาง 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑ – ๓) 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(ข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เรื่องท่ี ๑ 

๘.๑.๑ หนังสือ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ วธ ๐๖๐๒/๔๖๕ ลง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฝึกซ้อมดนตรี แสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย และ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 

๘.๑.๒ หนังสือ วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ที่ ดท ๒๐/๒๕๕๕ 
ลง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วม 
ฝึกซ้อมและแสดงคอนเสิร์ต 

๒.๑.๑๔* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๕๖ ลง ๒๓ พ.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานสรุปกิจกรรม
โครงการสรรพากร On Tour ปี ๒๕๕๖  

๔.๑.๖* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ กห ๐๕๒๒.๗/๙๕๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผลการฝึก
ภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๒  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ      
วงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน  ๕ ข้อ  จากจ านวนทั้งหมด  
๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  โดย รร.ดย.ฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
โดยได้รับ งป. สนับสนุนจากโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่างๆ ใน ทร. ประจ าปี งป.๕๕  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รับผิดชอบ มีการประชุมวางแผน และด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ             
ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ ก.ย.๕๕ โดยมี นดย.เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๗๒ นาย    
ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ
ให้ รร.ดย.ฯ น าไปพิจารณาปรับปรุงในครั้งต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๑.๑๐*) 
 (๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ โดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ก าหนดเป้าหมายไว้ จ านวน   
๒ ข้อ สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

  ๑) นดย. ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวน นดย. ทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ (ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๙๐) 

  ๒) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 
เท่ากับ ๔.๐๗ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเป้าหมาย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  (๓)  มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และหรือ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน โดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ   
วงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนา
ทักษะทางดนตรีแก่ นดย. ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตามอัตลักษณ์ “นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล”   
     (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี
และการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  นอกจากจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะทางดนตรีแก่ นดย.ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ตาม     
อัตลักษณ์ของสถาบันแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
    (๕)  ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวงดนตรี
ซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีหนังสือขอบคุณ ดย.ทร. ในความร่วมมือด าเนินการโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตฯ ซึ่งถือว่าได้รับการยกย่องระดับชาติ  



 
 

๑๓๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(ข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เรื่องที่ ๒ 

๒.๑.๑๐* บันทึก ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - /๒๕๕๕ ลง ๖ พ..ย.๕๕ เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางดนตรี และการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลี่ย 
๓  ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๑. อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๑ 

(โครงการฝึกภาคสนามของ นดย.) 
๕   ๕ ใน 

๕ ข้อ 
 ๕ ๒๕ 

๒. อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๒ 
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและ
การแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก
ออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี)   

๕   ๕ ใน 
๕ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ       ดีมาก 
จุดเด่นของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากต้นสังกัดอย่างดีและต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

- ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
- ไม่มี 

 
 



 
 

๑๓๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีแผนงานการชี้น า หรือแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ 
(๒) การด าเนินงานตามแผน 
(๓) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
(๔) มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(๕) ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค 
(๖) ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไม่มีผลการด าเนินงาน  
หรือต่ ากว่าระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๑  โครงการบรรเลงดนตรี ทางสถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน  ๕  ข้อ จากจ านวนทั้งหมด  
๖ ข้อ ดังนี้  
   (๑)  มีแผนงานการชี้น า หรือแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ โดย รร.ดย.ฯ ได้มีการวางแผนด าเนินการจัด
โครงการบรรเลงดนตรี ทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากส านักพระราชวัง 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยน าเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงพระนิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงทหารเรือ ฯลฯ 
มาบรรเลงในรูปแบบวงดนตรีต่างๆ โดย นดย. บันทึกเสียงออกอากาศในรายการดนตรีนักเรียน ณ ห้องส่ง 
สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM.104 เผยแพร่ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึง   
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการบรรเลงดนตรี ทักษะการ
บันทึกเสียงดนตรี และเผยแพร่ความสามารถทางด้านดนตรีของ นดย. สู่สาธารณะอันเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับ รร.ดย.ฯ และกองทัพเรือ 
  (๒)  การด าเนินงานตามแผน โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการฝึกซ้อม เพ่ือบันทึกเสียงการ
บรรเลงดนตรี ในรายการดนตรีนักเรียน ณ ห้องส่งสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM.104 ตาม
ตารางการออกอากาศ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้  
   ๑) วงดนตรีไทย ออกอากาศ วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๕  
   ๒) วงโยธวาทิต ออกอากาศ วันที่ ๒๑ ก.ย.๕๕  



 
 

๑๓๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
   ๓) วงสตริงแชมเบอร์ ออกอากาศ วันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๕   
   ๔) วงหัสดนตรี ออกอากาศ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๖ 
  (๓)  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก โดยโครงการ
ดังกล่าว เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน และสังคม โดยใช้การบรรเลงดนตรีของ นดย. ทาง
สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงไทยเดิม บทเพลง
ทหารเรือ ฯลฯ ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.ดย.ฯ และกองทัพเรือ 
  (๔)  มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยออกแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ที่ได้ร่วมฟังการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรีของ นดย.     
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ ๓.๘๙ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยไม่มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
  (๕)  ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค โดย สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ได้มีหนังสือขอบคุณ 
รร.ดย.ฯ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการสนับสนุนการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรี ในรายการดนตรี
นักเรียน ณ ห้องส่งสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM.104 โดย รร.ดย.ฯ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาในสังกัดกระทรวงกลาโหมเพียงสถาบันเดียว ที่ได้รับความไว้วางใจให้บันทึกเสียงการ
บรรเลงดนตรี ออกอากาศในรายการดนตรีนักเรียน จากจ านวนวงดนตรีของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 
๑๓ สถาบัน ซึ่งถือว่าได้รับการยกย่องระดับกองทัพ 
   (๖)  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๖ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม เรื่องท่ี ๑ 

๕.๑๖.๒* บันทึก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ที่ - ลง ๒๕ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ขอรายงานสรุปผลบรรเลงดนตรี 
สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต  
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๒  กิจกรรมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด    
๖ ข้อ ดังนี้  
     (๑) มีแผนงานการชี้น า หรือแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ โดย รร.ดย.ฯ ได้มีการวางแผนด าเนินการจัด
กิจกรรมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) ตามที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก           
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอรับการสนับสนุน นดย. ช่วยในการจ าหน่ายดอกไม้ 
ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เพ่ือหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์
ครอบครัวทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการปลูกฝังจิตส านึก ให้ นดย. รู้จักเสียสละตนเพื่อผู้อื่น  
 (๒)  การด าเนินงานตามแผน โดย ฐท.กท. อนุมัติให้ ดย.ทร.ฯ จัดข้าราชการ จ านวน ๘ นาย และ นดย. 
จ านวน ๗๒ นาย เข้าร่วมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ณ ลานพระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า)     
เมื่อ ๑ ก.พ.๕๖  
  (๓)  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก โดยกิจกรรม
จ าหน่ายดอกไม้ ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์
ครอบครัวทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ   
  (๔)  มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยออกแบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ
ของ นดย. ที่มีต่อการเข้าร่วมจ าหน่ายดอกไม้ ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
เท่ากับ ๔.๒๓ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
  (๕)  ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค โดย มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้มีหนังสือขอบคุณ ดย.ทร.ฯ ที่ให้การสนับสนุน ข้าราชการ และ นดย. 
ช่วยร่วมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ซึ่งถือว่าได้รับการยกย่องระดับกองทัพ 
  (๖)  ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๖ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(ข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕)   ๕ 
เอกสารอ้างอิง ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม เรื่องท่ี ๒ 
 ๙.๒.๑ บันทึก นกร.บก.ฐท.กท. ที่ /๕๖ ลง ๒๒ มี.ค.๕๖ เรื่อง ขอรายงานผล นดย. ร่วมจ าหน่าย
ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก 



 
 

๑๓๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลี่ย 
๓  ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๑. มาตรการส่งเสริมประเด็นที่ ๑   
(โครงการบรรเลงดนตรี ทางสถานีวิทยุ อ.ส.         
พระราชวังดุสิต) 

๕   ๕ ใน 
๖ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

๒. มาตรการส่งเสริมประเด็นที่ ๒  
(กิจกรรมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหาร   
ผ่านศึก) 

๕   ๕ ใน 
๖ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ       ดีมาก 
 จุดเด่นของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

- เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
- ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒๐ ๔.๐๐ ดี 
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔๐ ๔.๖๖ ดีมาก 
๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๔๒ ๔.๕๗ ดีมาก 
๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลประเมิน ม.๑ ถึง ม.๗ ๑๙๒ ๔.๗๓ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน   ๒๑๒ ๔.๗๖ ดีมาก 
ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 
๒. มีการน าผลงานทางดนตรีของครูประจ าและผู้เรียนไปใช้ประโยชน์ในการฝึกภาคสนาม นดย. 
๓. คร/ูอาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาที่สอน 
๔. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบัน 
๕. มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 
๖. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
๗. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทางทหาร และการฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมาก 
๘. สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี 

จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ระบบฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการบริหารงาน ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
๒. แผนการสอนในบางรายวิชายังไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  
๓. ขาดแหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน 
๒. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
๓. ควรพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนให้ครอบคลุมทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๔. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครอง 

....................................... 



 
 

๑๓๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 
 
. 



 
 

๑๓๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก 

 

ผนวก ก 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  

ประกอบรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนดุริยางค์ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑. จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๗ ม. 

๖๑ ตัวบ่งชี ้
๗ ม. 

๔๙ ตัวบ่งชี ้
๗ ม. 

๔๙ ตัวบ่งชี ้
๒. จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุ

เป้าหมาย 
๖๑ ๔๖ ๒๓ 

๓. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๑ ๑ ๑ 
๔. จ านวนผู้เรียนที่เปิดรับในแต่ละปี ๒๐ - - 
๕. จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ 
 - ชั้นปีที่ ๑ ๑๙ - - 
 - ชั้นปีที่ ๒ ๑๙ ๑๘ - 
 - ชั้นปีที่ ๓ ๑๗ ๒๐ ๑๘ 

- ชั้นปีที่ ๔ ๒๗ ๑๖ ๒๐ 
- ชั้นปีที่ ๕ ๒๓ ๑๘ ๑๖ 
- ชั้นปีที่ ๖ ๒๓ ๒๖ ๑๘ 

๖. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ 
๗. จ านวนผู้เรียนที่ถูกให้ออก/ลาออก ระหว่าง

การศึกษา 
ลาออก ๒ - - 

๘. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ๒๓ ๒๖ ๑๘ 
๙. จ านวนผู้เรียนที่สอบตก ๒ - - 

๑๐. คุณวุฒิที่ได้รับหลังส าเร็จการศึกษา  ปวช. ปวช. ปวช. 
๑๑. ชั้นยศที่ได้รับของผู้ส าเร็จการศึกษา  จ่าตรี จ่าตรี จ่าตรี 
๑๒. อัตราเงินเดือนที่ได้รับของผู้ส าเร็จการศึกษา  ๖,๑๔๐.- ๖,๑๔๐.- ๖,๑๔๐.- 
๑๓. จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ส าเร็จ

การศึกษาในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 

- - - 



 
 

๑๓๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑๔. จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกระดับ : ไม่รวมผู้เรียน) ๕๗ ๕๖ ๕๕ 
๑๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ๒๐ ๓๓ ๒๔ 
๑๖. จ านวนพนักงานราชการ - - - 
๑๗. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ๓๗ ๒๓ ๒๑ 
๑๘. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - - 
๑๙. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาตรี ๓๑ ๑๑ ๑๒ 
๒๐. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาโท - - - 
๒๑. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาเอก - - - 
๒๒. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่มีด ารงต าแหน่งอาจารย์ - - - 
๒๓. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่มีด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
- - - 

๒๔. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

- - - 

๒๕. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

- - - 

๒๖. จ านวนอาจารย์พิเศษ     
 -  ภายในกองทัพ  ๑๘ ๑๘ ๑๕ 
 -  ภายนอกกองทัพ ๒๖ ๒๖ ๑๐ 

๒๗. จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารย์ ๘ ๘ - 
๒๘. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ ครู ๘ ครู ๘ - 
๒๙. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ - - - 

 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน - - - 
 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน - - - 

๓๐. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย - - - 
 - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน - - - 
 - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายในสถาบัน - - - 

๓๑. จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ๘ ๘ ๑๐ 
 - จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ๘ ๘ ๑๐ 
 - จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ - - - 



 
 

๑๓๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๓๒. จ านวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตร 
- - - 

๓๓. จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๘ ๘ - 

๓๔. จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

- ๘ - 

๓๕. จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล
ด้านการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- - - 

๓๖. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- ๔ ๒ 

๓๗. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ 
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

๑๐ ๔ - 

๓๘. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
สังคม (ที่สถาบันจัดขึ้น) 

๑๕ ๗ ๒ 

๓๙. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
หรือน าเสนอผลงานวิชาการ 

- - - 

 -   ในประเทศ - - - 
 -   ต่างประเทศ - - - 

๔๐. จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๑๑ จาก ๒๔ ๕ จาก ๑๗ ๕ จาก ๑๔ 
๔๑. จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ 

และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
๘ ๘ - 

๔๒. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด ๔๔ ๕๖ ๕๕ 
๔๓. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ 
   

 -   ในประเทศ ๗๐ ๕๖ ๕๕ 
 -   ต่างประเทศ - - - 

๔๔. เงินรายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ) ๕๑๓,๐๐๐ ๓๓๙,๕๐๐ ๒๗,๙๐๐ 



 
 

๑๔๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรบัรับการตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
โรงเรียนดุรยิางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๔๕. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
๔๖. งบประมาณท่ีขอตั้ง ๔,๗๕๘,๒๘๒ ๔,๘๙๔,๙๙๐ ๕,๒๐๔,๓๑๔ 
๔๗. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ๔,๗๕๘,๒๘๒ ๔,๘๙๔,๙๙๐ ๕,๒๐๔,๓๑๔ 
๔๘. งบด าเนินการทั้งหมด ๕,๕๗๑,๒๘๒ ๕,๕๓๔,๔๙๐ ๕,๒๓๒,๒๑๔ 
๔๙. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๕,๕๗๑,๒๘๒ ๕,๕๓๔,๔๙๐ ๕,๒๓๒,๒๑๔ 
๕๐. เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ 
๕๑. งบเงินเดือน ๑๓,๗๗๖,๗๒๐ ๑๔,๔๑๓,๘๒๔ ๑๑,๘๗๕,๓๔๐ 
๕๒. งบพัฒนาบุคลากร    

 -  ภายในประเทศ ๖๓๓,๘๔๕.๖๓ ๓๑๕,๙๙๐ ๓๘๓,๗๖๕ 
 -  ต่างประเทศ - - - 

๕๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  
(ปีงบประมาณ) 

- - - 

๕๔. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการแก่สังคม - - - 
๕๕. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 
๕๖. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 
๗๑๑,๙๐๐ ๕๔๔,๙๐๐ ๑๔๕,๕๙๐ 

๕๗. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ส าเร็จการศึกษา(อัตรา:หัว:ปี) ๔๕,๖๖๖.๒๕ ๕๖,๔๗๔.๓๙ ๗๒,๖๖๙.๖๔ 
๕๘. สินทรัพย์ถาวรของสถาบัน (อาคารและที่ดิน)   - - - 
๕๙. จ านวนคอมพิวเตอร์ : จ านวนผู้เรียน   ๕.๐๘ : ๑ ๔.๙๐ : ๑ ๓.๖๐ : ๑ 
๖๐. จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัต ิฝึกงาน ทางด้านวิชาการ/

วิชาชีพ ต่อจ านวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 
๔,๒๓๐ : 
๘,๔๐๐ 

๓,๖๒๐ : 
๗,๒๐๐ 

๓,๐๑๐ : 
๖,๐๐๐ 

๖๑. สัดส่วนของนักเรียน ต่อ นายทหารปกครอง ๑๐.๑๗ : ๑ ๙.๘๐ : ๑ ๗.๒๐ : ๑ 
๖๒. สัดส่วนของนักเรียน ต่อ ครูฝึก ๔๐.๖๗ : ๑ ๓๒.๖๗ : ๑ ๒๔ : ๑ 

 

       ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง   

น.อ. 

               (ก าจร  เจริญเกียรติ)         
          ส.ค.๕๖   



มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)
(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๑.๑ ร้อยละของจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำทีส่อบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวชิำชีพ/ ๘ ๑๕ ๖๕.๒๒ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๗ ๙๔.๔๔ ๕๘ ๘๖.๕๗ ๕ ๔๐
มำตรฐำนวชิำชีพเฉพำะทำงอยูใ่นเกณฑ์ดีขึน้ไปตำมทีส่ถำนศึกษำก้ำหนด   ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗

 ต่อจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่1 ของ สมศ.)
๑.๒ ค่ำเฉล่ียของระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของ ๘ ๒.๙๓ ๓.๔๐ ๓.๔๓ ๙.๗๖ ๓.๒๕ ๕ ๔๐

ผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
(พิจำรณำจำกคะแนนภำคทฤษฎีตลอดหลักสูตร)

๑.๓ ร้อยละของจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีทีม่ีผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน ๘ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๔๐

อยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมทีส่ถำนศึกษำก้ำหนด ต่อจ้ำนวนผุ้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗

ทัง้หมด (พิจำรณำจำกคะแนนเฉล่ียรวม) 
๑.๔ ร้อยละของจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำทีม่ีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำ ๘ ๑๘ ๗๘.๒๖ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๖๒ ๙๒.๕๔ ๕ ๔๐

คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยูใ่นเกณฑ์ ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗

ดี-ดีมำก ตำมทีส่ถำนศึกษำก้ำหนดต่อจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำทัง้หมด

(ตัวบ่งชี้ที ่2 ของ สมศ.) 
(พิจำรณำจำกค่ำเฉล่ียผลรวมคะแนนควำมประพฤติและควำมเหมำะสม)

๑.๕ ร้อยละของจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำทีไ่ด้ผลประเมินควำมพึงพอใจของ ๘ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๔๐
หน่วยผู้ใช้ทีม่ีต่อผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวชิำชีพและ ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗

คุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึน้ไป ต่อจ้ำนวนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำทัง้หมด 
(ตัวบ่งชี้ที ่4 ของ สมศ.)

รวม ๔๐ ๒๐๐
ผลประเมิน ม.๑ ๕.๐๐

ระดับคุณภาพ ม.๑ ดีมาก

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

หน้ำ ๑ ของ ๑๓ หน้ำ  
ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)

ปีกำรศึกษำ ๕๓ ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕



มาตรฐานที ่๒ นวตักรรมและการสรา้งองค์ความรู้  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)
(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต นวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  ๒ - ๘ ข้อ ๕ - - ๕ ๑๐
งำนสร้ำงสรรค์  งำนวจิัย ๘ ข้อ - -

๒.๒ ร้อยละของจ้ำนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวจิัยทีไ่ด้รับกำร ๒ ๖ ๓๐.๐๐ ๙ ๕๐.๐๐ ๑๐ ๔๗.๖๒ ๒๕ ๔๒.๓๗ ๕ ๑๐
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำทัง้หมด ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙
(ตัวบ่งชี้ที ่5 ของ สมศ.)

๒.๓ ร้อยละของจ้ำนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนทีน่้ำไปใช้ ๓ ๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๑๕
ประโยชน์ ต่อจ้ำนวนผลงำนของผู้เรียนทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่3 ของ สมศ.) ๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐

๒.๔ ร้อยละของจ้ำนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวจิัยทีม่ีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน้ำ ๓ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๑๕
ไปใช้ประโยชน์ทำงวชิำกำรหรือวชิำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕
จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ต่อจ้ำนวนผลงำนครู/อำจำรย์ประจ้ำทัง้หมด 
(ตัวบ่งชี้ที ่6 ของ สมศ.)

รวม ๑๐ ๕๐
ผลประเมิน ม.๒ ๕.๐๐

ระดับคุณภาพ ม.๒ ดีมาก

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)

ปีกำรศึกษำ ๕๓ ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕

หน้ำ ๒ ของ ๑๓ หน้ำ  



มาตรฐานที ่๓ การบรกิารทางวชิาการและวชิาชพี
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๓.๑ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวชิำกำรและหรือวชิำชีพที่ ๔ ๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๖ ๘๕.๗๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๓๐ ๙๓.๗๕ ๕ ๒๐
ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน ๒๒ ๗ ๓ ๓๒

สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ต่อจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำร
ทำงวชิำกำรและวชิำชีพทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่7 ของ สมศ.)  

๓.๒ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรทีม่ีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ ๔ ๘ ๓๖.๓๖ ๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๓๓.๓๓ ๑๐ ๓๑.๒๕ ๕ ๒๐
สถำบันอืน่ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวชิำกำร ต่อจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ๒๒ ๗ ๓ ๓๒

บริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่7 ของ สมศ.)
๓.๓ ร้อยละของจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำทีเ่ป็นวทิยำกร/ผู้ทรงคุณวฒิุ/ผู้เชี่ยวชำญ/ ๔ ๕ ๒๕.๐๐ ๔ ๒๒.๒๒ ๒ ๙.๕๒ ๑๑ ๑๘.๖๔ ๕ ๒๐

ทีป่รึกษำกรรมกำรวชิำกำร/วชิำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอืน่ในกองทัพ/ ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙

ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำทัง้หมด
๓.๔ ร้อยละของจ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำรทีน่้ำมำใช้ประโยชน์ ๔ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๙.๓๘ ๑ ๔

ในบริกำรกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวจิัย ต่อจ้ำนวนโครงกำร/ ๒๒ ๗ ๓ ๓๒

กิจกรรมวชิำกำรหรือวชิำชีพทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่8 ของ สมศ.)
๓.๕ ระดับควำมส้ำเร็จของกำรบริกำรวชิำกำรและวชิำชีพแก่สังคม ๔ - - ๔ ข้อ ๔ - ๔.๐๐ ๔ ๑๖

๕ ข้อ
รวม ๒๐ ๘๐

ผลประเมิน ม.๓ ๔.๐๐
ระดับคุณภาพ ม.๓ ดี

ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีกำรศึกษำ ๕๓ ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕

ผนวก ข

หน้ำ ๓ ของ ๑๓ หน้ำ  



มาตรฐานที ่๔ การบรหิารจัดการและการพัฒนาสถาบนั
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก้ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ๕ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
 ของ ทร. และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ กห. (ตัวบ่งชี้ที ่10 ของ สมศ.) ๕ ข้อ

๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีข่องผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๕ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
(ตัวบ่งชี้ที ่10/11 ของ สมศ.) ๕ ข้อ

๔.๓ ร้อยละของจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำ/อำจำรย์วชิำกำร/นำยทหำรปกครองที่ ๕ ๒๙ ๑๐๐.๐๐ ๒๖ ๑๐๐.๐๐ ๓๑ ๑๐๐.๐๐ ๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๒๕
ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวชิำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี ๒๙ ๒๖ ๓๑ ๘๖
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอน/
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำ/อำจำรย์วชิำทหำร ฯ 
ทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่12 ของ สมศ.) เป็น output ของตัวบ่งชี้ที ่๕.๔ 

๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพือ่กำรบริหำรจัดกำร  กำรเรียนกำรสอน ๕ ๖ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๖ ข้อ

๔.๕ ร้อยละของจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำ/วชิำทหำร นำยทหำรปกครอง และ ๕ ๕๗ ๑๐๐.๐๐ ๕๖ ๑๐๐.๐๐ ๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๖๘ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๒๕
บุคลำกร  ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ้ำนวน ๕๗ ๕๖ ๕๕ ๑๖๘
ครู/อำจำรย์ประจ้ำ ฯ และบุคลำกรทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่12 ของ สมศ.)

ผนวก ข

ปีกำรศึกษำ ๕๓ ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕
ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)

ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕
หน้ำ ๔ ของ ๑๓ หน้ำ  



มาตรฐานที ่๔ การบรหิารจัดการและการพัฒนาสถาบนั (ต่อ)
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (ตัวบ่งชี้ที ่11 ของ สมศ.) (๕)
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธ ิต่องบประมำณทีไ่ด้รับกำรจัดสรร ๑ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๔ ๕ ๕

๒๘,๐๑๓,๓๓๗.๐๐ ๒๗,๑๘๙,๕๙๔.๐๐ ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.๐๐ ๗๘,๐๗๙,๓๙๕.๐๐

(๒) ร้อยละของงบประมำณส่ือ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำรฝึก/เคร่ืองช่วยฝึก ๒ ๗๖๗,๙๐๐.๐๐ ๑๓.๗๘ ๖๓๓,๙๐๐.๐๐ ๑๑.๔๕ ๒๒๕,๕๙๐.๐๐ ๔.๓๑ ๑,๖๒๗,๓๙๐.๐๐ ๙.๙๖ ๑ ๒
นวตักรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่อ ๕,๕๗๑,๒๘๒.๐๐ ๕,๕๓๔,๔๙๐.๐๐ ๕,๒๓๒,๒๑๔.๐๐ ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.๐๐

งบด้ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
(๓) ร้อยละของงบประมำณวสัดุฝึก ต่องบด้ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๒ ๓๒๔,๑๙๙.๐๐ ๕.๘๒ ๓๗๘,๖๐๘.๐๐ ๖.๘๔ ๗๓๖,๗๕๓.๐๐ ๑๔.๐๘ ๑,๔๓๙,๕๖๐.๐๐ ๘.๘๑ ๔ ๘

๕,๕๗๑,๒๘๒.๐๐ ๕,๕๓๔,๔๙๐.๐๐ ๕,๒๓๒,๒๑๔.๐๐ ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.๐๐

๔.๗* กำรปฏิบัติตำมหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๕ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
(ตัวบ่งชี้ที ่10 ของ สมศ.) ๕ ข้อ

๔.๘* กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีข่องผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๕ ๓.๘๐ ๔.๓๖ ๔.๕๗ ๑๒.๗๓ ๔.๒๔ ๔.๒๔ ๒๑.๒๒
(ตัวบ่งชี้ที ่11 ของ สมศ.)

ผลประเมิน ม.๔ ๔๐ ๑๘๖.๒๒

ระดับคุณภาพ ม.๔ ๔.๖๖
ระดับคุณภาพ ม.๔ ดีมาก

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ปีกำรศึกษำ ๕๓

หน้ำ ๕ ของ ๑๓ หน้ำ  
ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕



มาตรฐานที ่๕ การบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๕.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ๔ ๕ ข้อ ๔ - - ๔ ๑๖
ทร. และ กห. ๗ ข้อ

๕.๒ อัตรำส่วนจ้ำนวนผู้เรียนต่อจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำ ๑ คน ทีม่ีคุณวฒิุทำง ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๑.๐๐ ๕ ๕
วชิำชีพในแต่ละประเภทวชิำ ๑ ๑ ๑ ๓

๕.๓ ร้อยละของจ้ำนวนครู/อำจำรย์ทีม่ีคุณวฒิุทำงวชิำชีพในแต่ละสำขำวชิำชีพทีส่อน ๑ ๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๘ ๑๐๐ ๒๑ ๑๐๐ ๕๙ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๕
ต่อจ้ำนวนครู/อำจำรย์ประจ้ำทัง้หมด ๒๐ ๑๘ ๒๑ ๕๙

๕.๔ ประสิทธภิำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนครู/อำจำรย์  ๓ ๔ ข้อ ๔ - - ๔ ๑๒
๕ ข้อ

๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ประจ้ำปรับปรุงและพัฒนำ ๓ ๓ ข้อ ๓ - - ๓ ๙
กำรเรียนกำรสอน ๕ ข้อ

๕.๖ สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยเน้นผู้เรียน ๔ ๖ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๐
ได้ฝึกทักษะทำงวชิำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง ๖ ข้อ

๕.๗ ร้อยละของจ้ำนวนสำขำวชิำชีพทีม่ีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวฒิุจำกภำยนอก ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๕
มำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสำขำวชิำ ต่อจ้ำนวนสำขำวชิำชีพทัง้หมด ๑ ๑ ๑ ๓

๕.๘ ประสิทธภิำพของระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน ๐  - ข้อ - - ยกเวน้
๗ ข้อ

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีกำรศึกษำ ๕๓

หน้ำ ๖ ของ ๑๓ หน้ำ  

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕



มาตรฐานที ่๕ การบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (ต่อ)
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๕.๙ ร้อยละของจ้ำนวนผู้เรียนทีค่ะแนนผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนและหรือกำรฝึก ๑ ๑๒๒ ๑๐๐.๐๐ ๙๘ ๑๐๐.๐๐ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๙๒ ๑๐๐.๐๐ ๕ ๕

อบรมทำงวชิำชีพอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมทีส่ถำนศึกษำก้ำหนดในแต่ละปี ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒

ต่อจ้ำนวนผู้เรียนทัง้หมด (พิจำรณำจำกคะแนนเฉล่ียรวม) 
๕.๑๐ กำรวดัและประเมินผลเป็นไปตำมระบบทีไ่ด้มำตรฐำน  ๓ ๔ ข้อ ๔ - - ๔ ๑๒

๕ ข้อ
๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้  ๔ ๑๐ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๐

๑๐ ข้อ
๕.๑๒ แหล่งกำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยนอกสถำนศึกษำ ๒ ๔ ข้อ ๔ - - ๔ ๘

๕ ข้อ
๕.๑๓ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ ๒ ๔ ๑๔.๘๑ ๒ ๑๑.๑๑ ๓ ๑๕.๐๐ ๙ ๑๓.๘๕ ๕ ๑๐

โครงกำรพระรำชด้ำริ ต่อจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทัง้หมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕
 (ตัวบ่งชี้ที ่16 ของ สมศ.)

๕.๑๔ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) ๒ ๓ ๑๑.๑๑ ๓ ๑๖.๖๗ ๓ ๑๕.๐๐ ๙ ๑๓.๘๕ ๕ ๑๐
และแนะแนวกำรใช้ชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำร ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕
พัฒนำผู้เรียนทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่16 ของ สมศ.)

๕.๑๕ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ้ำเพ็ญประโยชน์ ๒ ๕ ๑๘.๕๒ ๔ ๒๒.๒๒ ๓ ๑๕.๐๐ ๑๒ ๑๘.๔๖ ๕ ๑๐
กำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท้ำนุบ้ำรุงศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญำ ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕

ท้องถิน่ ประวติัศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ต่อจ้ำนวน

กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่9 ของ สมศ.)

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ปีกำรศึกษำ ๕๓

หน้ำ ๗ ของ ๑๓ หน้ำ  
ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕



มาตรฐานที ่๕ การบรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอน (ต่อ)
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๕.๑๖ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวชิำกำรและทักษะวชิำชีพ ๒ ๑๓ ๔๘.๑๕ ๗ ๓๘.๘๙ ๘ ๔๐.๐๐ ๒๘ ๔๓.๐๘ ๕ ๑๐
ต่อจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทัง้หมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕

๕.๑๗ ร้อยละของจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึกทักษะทำง ๒ ๒ ๗.๔๑ ๒ ๑๑.๑๑ ๓ ๑๕.๐๐ ๗ ๑๐.๗๗ ๕ ๑๐

ดนตรีนอกสถำนที ่ หรือกิจกรรมทีเ่สริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น้ำ ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕
ทำงทหำร ต่อจ้ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทัง้หมด 
(ตัวบ่งชี้ที ่15 ของ สมศ.)

๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวฒันธรรม (ตัวบ่งชี้ที ่9 ของ สมศ.) ๕ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
๕ ข้อ

ผลประเมิน ม.๕ ๔๒ ๑๙๒

ระดับคุณภาพ ม.๕ ๔.๕๗
ระดับคุณภาพ ม.๕ ดีมาก

ผนวก ข

ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีกำรศึกษำ ๕๓

ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕
หน้ำ ๘ ของ ๑๓ หน้ำ  

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕



มาตรฐานที ่๖ การฝึกศึกษาวชิาทหารและภาวะผู้น า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๖.๑ ร้อยละของจ้ำนวนชั่วโมงด้ำนวชิำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึก ๒ ๓,๙๘๐ ๔๐.๑๒ ๓,๖๒๐ ๕๐.๒๘ ๒,๙๘๐ ๔๙.๖๗ ๑๐,๕๘๐ ๔๕.๗๖ ๕ ๑๐
ภำคปฏิบัติและภำคสนำม ต่อจ้ำนวนชั่วโมงทีใ่ช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๙,๙๒๐ ๗,๒๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๓,๑๒๐

๖.๒ อัตรำส่วนจ้ำนวนผู้เรียนต่อจ้ำนวนครู/อำจำรย์วชิำทหำร  ครูทหำร/ครูฝึก และ ๒ ๑๒๒ ๘.๑๓ ๙๘ ๗.๕๔ ๗๒ ๕.๕๔ ๒๙๒ ๗.๑๒ ๕ ๑๐
ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน ๑๕ ๑๓ ๑๓ ๔๑

๖.๓ จ้ำนวนคร้ังในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำง ๒ ๑๑ ๗ ๖ ๒๔ ๘.๐๐ ๕ ๑๐
พัฒนำภำวะผู้น้ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพในแต่ละปี 
(ตัวบ่งชี้ที ่15 ของ สมศ.)

๖.๔ ร้อยละของจ้ำนวนผู้เรียนทีผ่่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติ ๒ ๑๑๙ ๙๗.๕๔ ๙๖ ๙๗.๙๖ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๘๗ ๙๘.๒๙ ๕ ๑๐
ทำงวชิำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที ่ ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒
สถำนศึกษำก้ำหนด ต่อจ้ำนวนผู้เรียนทัง้หมด (ตัวบ่งชี้ที ่15 ของ สมศ.)

๖.๕ ร้อยละของจ้ำนวนผู้เรียนทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ ๒ ๑๑๑ ๙๐.๙๘ ๙๗ ๙๘.๙๘ ๗๒ ๑๐๐.๐๐ ๒๘๐ ๙๕.๘๙ ๕ ๑๐
ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมทีส่ถำนศึกษำก้ำหนด ต่อจ้ำนวนผู้เรียนทัง้หมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒
(ตัวบ่งชี้ที ่12 ของ สมศ.)

ผลประเมิน ม.๖ ๑๐ ๕๐
ระดับคุณภาพ ม.๖ ๕.๐๐
ระดับคุณภาพ ม.๖ ดีมาก

ปีกำรศึกษำ ๕๕

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ปีกำรศึกษำ ๕๓

หน้ำ ๙ ของ ๑๓ หน้ำ  
ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)

ปีกำรศึกษำ ๕๔



มาตรฐานที ่๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน (ตัวบ่งชี้ที ่13 ของ สมศ.) ๑๕ ๘ ข้อ ๕ - - ๕ ๗๕
๘ ข้อ

๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ๑๕ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๗๕
(ตัวบ่งชี้ที ่14 ของ สมศ.) ๕ ข้อ

ผลประเมิน ม.๗ ๓๐ ๑๕๐
ระดับคุณภาพ ม.๗ ๕.๐๐
ระดับคุณภาพ ม.๗ ดีมาก

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ปีกำรศึกษำ ๕๓

หน้ำ ๑๐ ของ ๑๓ หน้ำ  
ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)



กลุม่ตวับง่ชีอั้ตลกัษณ์
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

(๑) ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วตัถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำบัน  ๕ - ๓ ข้อ ๓ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
และ/หรือผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่นของสถำนศึกษำ (เร่ือง ๑) ๕ ข้อ ๕ ข้อ

(๒) ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วตัถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำบัน  ๕ - ๔ ข้อ ๔ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
และ/หรือผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่นของสถำนศึกษำ (เร่ือง ๒) ๕ ข้อ ๕ ข้อ

รวม ๑๐ ๕๐
ผลประเมินกลุม่ตัวบง่ชีอั้ตลักษณ์ ๕.๐๐

ระดับคุณภาพกลุม่ตัวบง่ชีอั้ตลักษณ์ ดีมาก

ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีกำรศึกษำ ๕๓

ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕
ผนวก ข

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕

หน้ำ ๑๑ ของ ๑๓ หน้ำ  



กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสรมิ
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้ำหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้ำเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งำน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ๓ ปี (B)

(๑) ผลกำรชี้น้ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ ๕ - ๓ ข้อ ๓ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
(ประเด็นที ่๑) ๖ ข้อ ๖ ข้อ

(๒) ผลกำรชี้น้ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ ๕ - ๓ ข้อ ๓ ๕ ข้อ ๕ - - ๕ ๒๕
(ประเด็นที ่๒) ๖ ข้อ ๖ ข้อ

รวม ๑๐ ๕๐
ผลประเมินกลุม่ตัวบง่ชีม้าตรการส่งเสรมิ ๕.๐๐

ระดับคุณภาพกลุม่ตัวบง่ชีม้าตรการส่งเสรมิ ดีมาก

ปีกำรศึกษำ ๕๔ ปีกำรศึกษำ ๕๕

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ผลด้ำเนินงำน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีกำรศึกษำ ๕๓

หน้ำ ๑๒ ของ ๑๓ หน้ำ  



มาตรฐาน

มำตรฐำนที ่๑  คุณภำพผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ
มำตรฐำนที ่๒  นวตักรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
มำตรฐำนที ่๓  กำรบริกำรทำงวชิำกำรและวชิำชีพ
มำตรฐำนที ่๔  กำรบริหำรจดักำรและกำรพฒันำสถำบัน
มำตรฐำนที ่๕  กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
มำตรฐำนที ่๖  กำรฝึกศึกษำวชิำทหำรและภำวะผู้น้ำ
มำตรฐำนที ่๗  กำรประกนัและพฒันำคุณภำพภำยใน

รวมคะแนน ม.๑ ถึง ม.๗ 
รวม (มาตรฐานที ่๑ ถึง มาตรฐานที ่๗)

กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม

รวมคะแนนทัง้หมด
ผลประเมนิประดบัสถาบนั

ดีมำก
ดีมำก

ดี

คะแนน
ระดับ

๑๘๖.๒๒

ผนวก ข
ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

๓๐

๔.๗๖ดมีาก

๑๙๒ ๙๐๘.๒๒
๔.๗๓
๕๐
๕๐

๑๐๐๘.๒๒

๕๐
๑๕๐

๔๐

๔๒

๕๐

๑๙๒

ระดับ
คุณภำพ

น้้ำหนัก คะแนน 

๘๐

๒๐๐

น้้ำหนัก

๕.๐๐
๔.๐๐

๑๐
๒๐

หน้ำ ๑๓ ของ ๑๓ หน้ำ  

มำตรฐำน

"""""""""""""""""""""""""""""""'

X

๔.๖๖ ๔๐

๕.๐๐
๕.๐๐

๑๐
๑๐

๒๑๒

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมำก
ดีมำก

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

๕.๐๐

๔.๕๗
๑๐

ดมีาก



งบประมาณเหลอืสง่คืนสทุธิ
รวมทั้งหมด 

ปี ๕๓ ปี ๕๔ ปี ๕๕ ๓ ปี
งบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรร (ข้อมูลจากอนุผนวก ๑) ๒๘,๐๑๓,๓๓๗.๐๐ ๒๗,๑๘๙,๕๙๔.๐๐ ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.๐๐ ๗๘,๐๗๙,๓๙๕.๐๐

๑ งบประมาณประจ าปี
๑.๑ บริหารหน่วย
     ๑.๑.๑ สาย ยศ.
             - ครุภัณฑ์, พัสดุเคร่ืองชว่ยการศึกษา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๒ สาย อร.
              - ครุภัณฑ์, พัสดุทั่วไป ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๓ สาย พธ.
              - พัสดุทั่วไป, วสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๔ สาย สปช.
             ๑.๑.๔.๑ จดัซ้ืออปุกรณ์การแสดงดนตรี (งานราชวลัลภ) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             ๑.๑.๔.๒ จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๕ สาย พร. 
             - ค่าใชจ้า่ยในการพยาบาล ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๖ สาย อล.
๑.๒ งบซ่อมบ ารุง
     - สาย ชย.
       ค่าซ่อมครุภัณฑ์, ค่าซ่อมแซมอาคารฯ, อะไหล่ครุภัณฑ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๓ งป.โครงการศึกษาอบรม ประชุม สมันาของหน่วยใน ทร.
     ๑.๓.๑ ค่าใช้จา่ยกลุ่มที่ ๑ 
             - ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวทิยากร ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             - ค่าใชจ้า่ยในพิธเิปิด - ปิด ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             - ค่าอาหารในการฝึก/อบรม/ประชมุ/สัมมนา ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             - ค่าใชจ้า่ยในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางเขา้รับการอบรม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๓.๒ ค่าใช้จา่ยกลุ่มที่ ๒ 
             ๑.๓.๒.๑ ค่าน้้ามนัเชื้อเพลิง/หล่อล่ืน/แกส๊หุงต้ม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             ๑.๓.๒.๒ ค่าวสัดุอปุกรณ์การฝึก
                       - พธ.ทร. (พัสดุทั่วไป, วสัดุส้ินเปลือง) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
                       - ยศ.ทร. (ครุภัณฑ์, วสัดุเคร่ืองชว่ยฯ, ต้ารา) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
                       - อร. (วสัดุฝึกงาน) ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
                       - พร. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๔ เบีย้เลี้ยงนักเรียนดรุิยางค์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๕ เงินเดอืนนักเรียนดรุิยางค์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๖ เงินเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ของข้าราชการ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รวมงบประมาณประจ าปี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๒ เงินนอกงบประมาณ

๒.๑ งป.รายรับสถานศึกษา
     ๒.๑.๒ ประจ าปี ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐
     ๒.๑.๓ เพ่ิมเตมิ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐
๒.๒ งป.บริจาคจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

รวมเงินนอกงบประมาณ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณเหลอืสง่คืนสทุธทิั้งหมด ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐

ร้อยละของงบประมาณเหลอืจา่ยสทุธติอ่งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร ๐.๑๕ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๑๓

อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ค
รายละเอียดงบประมาณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕

ล าดบั รายการ
ปีการศึกษา



งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร
รวมทั้งหมด 

ป ี๕๓ ป ี๕๔ ป ี๕๕ ๓ ปี
๑ งบประมาณประจ าปี

๑.๑ บริหารหน่วย
     ๑.๑.๑ สาย ยศ.
             - พฒันาทักษะภาษาอังกฤษ ๐.๐๐ ๑๑๖,๔๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๔๐๐.๐๐
     ๑.๑.๒ สาย อร.
              - ครุภณัฑ์, พสัดุทั่วไป ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๓ สาย พธ.
              - พสัดุทั่วไป, วัสดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๔ สาย สปช.
              - จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๕ สาย พร. 
             - ค่าใช้จ่ายในการพยาบาล ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๖ สาย อล. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๒ งบซ่อมบ ารุง
     - สาย ชย.
       ค่าซ่อมครุภณัฑ์, ค่าซ่อมแซมอาคารฯ, อะไหล่ครุภณัฑ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๓ งป.โครงการศึกษาอบรม ประชมุ สัมนาของหน่วยใน ทร.
     ๑.๓.๑ ค่าใชจ้่ายกลุ่มที่ ๑ 
             - ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวิทยากร ๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๔๒,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๒๗๐,๓๐๐.๐๐
             - ค่าใช้จ่ายในพธิิเปิด - ปิด ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๕.๐๐ ๓๕,๐๐๕.๐๐
             - ค่าอาหารในการฝึก/อบรม/ประชุม/สัมมนา ๕๒,๒๐๐.๐๐ ๕๒,๒๐๐.๐๐ ๑๕๐,๕๕๐.๐๐ ๒๕๔,๙๕๐.๐๐
             - ค่าใช้จ่ายในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย ๓๗๖,๔๘๓.๐๐ ๓๗๒,๓๘๒.๐๐ ๕๑๕,๑๑๖.๐๐ ๑,๒๖๓,๙๘๑.๐๐
             - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๓.๒ ค่าใชจ้่ายกลุ่มที่ ๒ 
             ๑.๓.๒.๑ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/หล่อล่ืน/แก๊สหุงต้ม ๒๑๖,๕๒๔.๐๐ ๒๓๖,๙๓๓.๐๐ ๔๖๒,๑๗๙.๐๐ ๙๑๕,๖๓๖.๐๐
             ๑.๓.๒.๒ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก
                       - พธ.ทร. (พสัดุทั่วไป, วัสดุส้ินเปลือง) ๒๑,๕๕๐.๐๐ ๒๑,๕๕๐.๐๐ ๑๖๑,๖๔๙.๐๐ ๒๐๔,๗๔๙.๐๐
                       - ยศ.ทร. (ครุภณัฑ์, วัสดุเคร่ืองช่วยฯ, ต้ารา) ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๔๕,๕๙๐.๐๐ ๔๓๑,๓๙๐.๐๐
                       - อร. (วัสดุฝึกงาน) ๘๖,๑๒๕.๐๐ ๘๖,๑๒๕.๐๐ ๙๗,๙๒๕.๐๐ ๒๗๐,๑๗๕.๐๐
                       - พร. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๑.๔ เบี้ยเลี้ยงนักเรียนดรุิยางค์ ๓,๘๐๕,๑๒๕.๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๘๒,๗๕๐.๐๐ ๙,๙๙๑,๘๗๕.๐๐
๑.๕ เงินเดอืนนักเรียนดรุิยางค์ ๔,๘๖๐,๒๑๐.๐๐ ๓,๗๓๗,๒๘๐.๐๐ ๓,๐๘๖,๑๖๐.๐๐ ๑๑,๖๘๓,๖๕๐.๐๐
๑.๖ เงินเดอืน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของขา้ราชการ ๑๓,๗๗๖,๗๒๐.๐๐ ๑๔,๔๑๓,๘๒๔.๐๐ ๑๑,๘๗๕,๓๔๐.๐๐ ๔๐,๐๖๕,๘๘๔.๐๐

รวมงบประมาณประจ าปี ๒๗,๒๐๐,๓๓๗.๐๐ ๒๖,๕๕๐,๐๙๔.๐๐ ๒๒,๘๔๘,๕๖๔.๐๐ ๗๖,๕๙๘,๙๙๕.๐๐
๒ เงินนอกงบประมาณ

๒.๑ งป.รายรับสถานศึกษา
     ๒.๑.๒ ประจ าปี ๐.๐๐ ๓๓๙,๕๐๐.๐๐ ๒๗,๙๐๐.๐๐ ๓๖๗,๔๐๐.๐๐
     ๒.๑.๓ เพ่ิมเตมิ ๕๑๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๑๓,๐๐๐.๐๐
๒.๒ งป.บริจาคจากส านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมเงินนอกงบประมาณ ๘๑๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓๙,๕๐๐.๐๐ ๒๗,๙๐๐.๐๐ ๑,๔๘๐,๔๐๐.๐๐
รวมงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรทั้งหมด ๒๘,๐๑๓,๓๓๗.๐๐ ๒๗,๑๘๙,๕๙๔.๐๐ ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.๐๐ ๗๘,๐๗๙,๓๙๕.๐๐

เฉลี่ยงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร ๒๖,๐๒๖,๔๖๕.๐๐

อนุผนวก ๑ ของ ผนวก ค

ปกีารศึกษาล าดบั รายการ

รายละเอียดงบประมาณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕



งบด ำเนินกำรจดักำรศึกษำ
รวมทั้งหมด 

ปี ๕๓ ปี ๕๔ ปี ๕๕ ๓ ปี
๑ งบประมำณประจ ำปี

๑.๑ บริหำรหน่วย
     ๑.๑.๑ สำย ยศ.
             - พัฒนาทักษะภาษาองักฤษ ๐.๐๐ ๑๑๖,๔๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๔๐๐.๐๐
     ๑.๑.๒ สำย อร.
              - ครุภัณฑ์, พัสดุทั่วไป ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๓ สำย พธ.
              - พัสดุทั่วไป, วสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๔ สำย สปช.
              - จดัซ้ือวสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๕ สำย พร. 
             - ค่าใชจ้า่ยในการพยาบาล ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๖ สำย อล. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๒ งบซ่อมบ ำรุง
     - สำย ชย.
       ค่าซ่อมครุภัณฑ์, ค่าซ่อมแซมอาคารฯ, อะไหล่ครุภัณฑ์ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑.๓ งป.โครงกำรศึกษำอบรม ประชุม สมันำของหน่วยใน ทร.
     ๑.๓.๑ ค่ำใช้จำ่ยกลุ่มที่ ๑ 
             - ค่าสอน/ค่าสมนาคุณวทิยากร ๓,๘๖๒,๐๐๐.๐๐ ๓,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๔๒,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๒๗๐,๓๐๐.๐๐
             - ค่าใชจ้า่ยในพิธเิปิด - ปิด ๕๐๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๔,๐๐๕.๐๐ ๓๕,๐๐๕.๐๐
             - ค่าอาหารในการฝึก/อบรม/ประชมุ/สัมมนา ๕๒,๒๐๐.๐๐ ๕๒,๒๐๐.๐๐ ๑๕๐,๕๕๐.๐๐ ๒๕๔,๙๕๐.๐๐
             - ค่าใชจ้า่ยในการดูงาน/ฝึกนอกหน่วย ๓๗๖,๔๘๓.๐๐ ๓๗๒,๓๘๒.๐๐ ๕๑๕,๑๑๖.๐๐ ๑,๒๖๓,๙๘๑.๐๐
             - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางเขา้รับการอบรม ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๓.๒ ค่ำใช้จำ่ยกลุ่มที่ ๒ 
             ๑.๓.๒.๑ ค่าน้้ามนัเชื้อเพลิง/หล่อล่ืน/แกส๊หุงต้ม ๒๑๖,๕๒๔.๐๐ ๒๓๖,๙๓๓.๐๐ ๔๖๒,๑๗๙.๐๐ ๙๑๕,๖๓๖.๐๐
             ๑.๓.๒.๒ ค่าวสัดุอปุกรณ์การฝึก
                       - พธ.ทร. (พัสดุทั่วไป, วสัดุส้ินเปลือง) ๒๑,๕๕๐.๐๐ ๒๑,๕๕๐.๐๐ ๑๖๑,๖๔๙.๐๐ ๒๐๔,๗๔๙.๐๐
                       - ยศ.ทร. (ครุภัณฑ์, วสัดุเคร่ืองชว่ยฯ, ต้ารา) ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๔๕,๕๙๐.๐๐ ๔๓๑,๓๙๐.๐๐
                       - อร. (วสัดุฝึกงาน) ๘๖,๑๒๕.๐๐ ๘๖,๑๒๕.๐๐ ๙๗,๙๒๕.๐๐ ๒๗๐,๑๗๕.๐๐
                       - พร. ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๑.๔ เบีย้เลี้ยงนักเรียนดรุิยำงค์ ๐.๐๐
๑.๕ เงินเดอืนนักเรียนดรุิยำงค์ ๐.๐๐
๑.๖ เงินเดอืน ค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน ของข้ำรำชกำร ๐.๐๐

รวมงบประมำณประจ ำปี ๔,๗๕๘,๒๘๒.๐๐ ๔,๘๙๔,๙๙๐.๐๐ ๕,๒๐๔,๓๑๔.๐๐ ๑๔,๘๕๗,๕๘๖.๐๐
๒ เงินนอกงบประมำณ

๒.๑ งป.รำยรับสถำนศึกษำ
     ๒.๑.๒ ประจ ำปี ๐.๐๐ ๓๓๙,๕๐๐.๐๐ ๒๗,๙๐๐.๐๐ ๓๖๗,๔๐๐.๐๐
     ๒.๑.๓ เพ่ิมเตมิ ๕๑๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๑๓,๐๐๐.๐๐
๒.๒ งป.บริจำคจำกส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมเงินนอกงบประมำณ ๘๑๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓๙,๕๐๐.๐๐ ๒๗,๙๐๐.๐๐ ๑,๔๘๐,๔๐๐.๐๐
รวมงบด ำเนินกำรจดักำรศึกษำทั้งหมด ๕,๕๗๑,๒๘๒.๐๐ ๕,๕๓๔,๔๙๐.๐๐ ๕,๒๓๒,๒๑๔.๐๐ ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.๐๐

เฉลี่ยงบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร ๕,๔๔๕,๙๙๕.๓๓

ปีกำรศึกษำรำยกำรล ำดบั

อนุผนวก ๓ ของ ผนวก ค
รำยละเอียดงบประมำณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕



งบประมาณวัสดฝึุก สื่อโสต/อุปกรณ์ช่วยฝึก/นวัตกรรมและการสรา้งองค์ความรู ้ระบบสารสนเทศ ระบบห้องสมุด 
รวมทั้งหมด 

ปี ๕๓ ปี ๕๔ ปี ๕๕ ๓ ปี
งป.ด าเนินการจัดการศึกษาทั้งหมด (ข้อมูลจากอนุผนวก ๓) ๕,๕๗๑,๒๘๒.๐๐ ๕,๕๓๔,๔๙๐.๐๐ ๕,๒๓๒,๒๑๔.๐๐ ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.๐๐

๑ วัสดทุี่ใช้ฝึกปฏิบัต ิ(รวมทุกสาขา)
๑.๑ งบประมาณประจ าปี ๓๒๔,๑๙๙.๐๐ ๓๔๔,๖๐๘.๐๐ ๗๓๖,๗๕๓.๐๐ ๑,๔๐๕,๕๖๐.๐๐
     ๑.๑.๑ บรหิารหน่วย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             ๑.๑.๑.๑ สาย พธ. 
                       - วสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
             ๑.๑.๑.๒ สาย สปช.
                       - วสัดุส้ินเปลืองเคร่ืองดนตรี ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
     ๑.๑.๒ งป.โครงการประชุม อบรม สัมมนาของหน่วยใน ทร. ๓๒๔,๑๙๙.๐๐ ๓๔๔,๖๐๘.๐๐ ๗๓๖,๗๕๓.๐๐ ๑,๔๐๕,๕๖๐.๐๐
             ๑.๑.๒.๑ ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ ๒
                         ๑.๑.๒.๑.๑ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง/หล่อล่ืน/แกส๊ ๒๑๖,๕๒๔.๐๐ ๒๓๖,๙๓๓.๐๐ ๔๖๒,๑๗๙.๐๐ ๙๑๕,๖๓๖.๐๐
                         ๑.๑.๒.๑.๒ ค่าวสัดุอุปกรณ์การฝึก
                                      - พธ.ทร. (พัสดุทั่วไป, วสัดุส้ินเปลือง) ๒๑,๕๕๐.๐๐ ๒๑,๕๕๐.๐๐ ๑๖๑,๖๔๙.๐๐ ๒๐๔,๗๔๙.๐๐
                                      - อร. (วสัดุฝึกงาน) ๘๖,๑๒๕.๐๐ ๘๖,๑๒๕.๐๐ ๙๗,๙๒๕.๐๐
                                      - พร. ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๑.๒ เงนินอกงบประมาณ ๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐
      ๑.๒.๑ งป.รายรบัสถานศึกษา
                        - จัดซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐

รวม งป.วัสดทุี่ใช้ฝึกปฏิบัต ิ  ๓๒๔,๑๙๙.๐๐ ๓๗๘,๖๐๘.๐๐ ๗๓๖,๗๕๓.๐๐ ๑,๔๓๙,๕๖๐.๐๐
รอ้ยละของ งป.วัสดทุี่ใช้ฝึกปฏิบัต ิ  ๕.๘๒ ๖.๘๔ ๑๔.๐๘ ๘.๘๑

๒ สื่อโสต/อุปกรณ์การฝึก/เครือ่งช่วยฝึก/นวัตกรรม/สรา้งองค์ความรู้
๒.๑ สื่อโสต/อุปกรณ์การฝึก/เครือ่งช่วยฝึก ๓๘๙,๐๐๐.๐๐ ๓๑๒,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๗๐๑,๖๐๐.๐๐
      ๒.๑.๑ งบประมาณประจ้าปี
               ๒.๑.๑.๑ บริหารหน่วย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
      ๒.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ
               ๒.๑.๒.๑ งป.รายรับสถานศึกษา
                          - จัดซ้ืออุปกรณ์ ๘๙,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๑,๖๐๐.๐๐
               ๒.๑.๒.๒ งป.บริจาคจากส้านักงานลลากกนิแบ่งรัฐบาล
                          - จัดซ้ืออุปกรณ์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒ นวัตกรรม/สรา้งองค์ความรู้ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๘๙,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐
      ๒.๒.๑ งบประมาณประจ้าปี
               - ยศ.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐
      ๒.๒.๒ เงินนอกงบประมาณ
               ๒.๒.๒.๑ งป.รายรับสถานศึกษา
                          - การสร้างองค์ความรู้ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐
๒.๓ ระบบสารสนเทศ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๓๓,๐๐๐.๐๐
      ๒.๓.๑ งบประมาณประจ้าปี
               ๒.๓.๑.๑ บริหารหน่วย ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
               ๒.๓.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ
                           ๒.๓.๑.๒.๑ งป.รายรับสถานศึกษา
                                        - จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ ๐.๐๐ ๕๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๓,๐๐๐.๐๐
                                        - ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐
                                        - พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐
๒.๔ ระบบห้องสมุด ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๗๙,๓๐๐.๐๐ ๑๔๕,๕๙๐.๐๐ ๔๖๗,๗๙๐.๐๐
      ๒.๔.๑ งบประมาณประจ้าปี
               ๒.๔.๑.๑ บริหารหน่วย
                         สาย ยศ. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๐.๐๐ ๓๖,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๖,๔๐๐.๐๐
      ๒.๔.๒. งป.โครงการศึกษา อบรม และสัมมนาของหน่วยใน ทร.
               ๒.๔.๒.๑ ค่าใช้จ่ายกลุ่มที่ ๒
                           - ยศ.ทร. (ต้ารา) ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๔๒,๙๐๐.๐๐ ๑๔๕,๕๙๐.๐๐ ๔๓๑,๓๙๐.๐๐

รวม งป.สื่อโสตฯ ระบบสารสนเทศ ระบบห้องสมุด  ๗๖๗,๙๐๐.๐๐ ๖๓๓,๙๐๐.๐๐ ๒๒๕,๕๙๐.๐๐ ๑,๖๒๗,๓๙๐.๐๐
(ข้อ ๒.๑ + ข้อ ๒.๒ + ข้อ ๒.๓ + ข้อ ๒.๔)  

รอ้ยละของ งป.สื่อ/โสต ระบบสารสนเทศ ระบบห้องสมุด  ๑๓.๗๘ ๑๑.๔๕ ๔.๓๑ ๙.๙๖

อนุผนวก ๔ ของ ผนวก ค
รายละเอียดงบประมาณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕

ล าดบั รายการ ปีการศึกษา



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการอ่ืนๆ
๑. ร.อ.ชยัวฒัน ์บรูณมานสั ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ

แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒. ร.ท.วญิญู พรหมจติ โสตประสาท ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

- ๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

๓. ร.ต.ณท เจริญรักษ์ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๔. ร.ต.ชาตรี ภูเ่กดิ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก    ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๕. ร.ต.ชาย แสงศรี ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

จ - ๑ - ๑ ของ ๖ หน้า

อนุผนวก ๑ ของผนวก จ
รายชือ่ครูประจ าและครูปกครอง ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕

ชือ่ - สกุลที่ วชิาสอน สถานที่เวลาหวัขอ้อบรม

การจดัการ
ธรุกจิเบือ้งต้น

ปฏบิติัศิลป์(วิ
โอล่า)

ปฏบิติัศิลป ์
(โอโบ)

ปฏบิติัศิลป์
(ทรัมเปท็)



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการอ่ืนๆ
๖. พ.จ.อ.วนิยั ศิริเพญ็ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ

แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๗. พ.จ.อ.ปราศัย คงชญูาติ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๘. พ.จ.อ.มาโนช เหมวรรณ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๙. จ.อ.หญิง นฤมล โพธเิวส ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๐. จ.อ.ยศพล คุ้มจัน่ ปฏบิติัศิลป ์
(ฟลูต)

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

จ - ๑ - ๒ ของ ๖ หน้า

สถานที่ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา

ปฏบิติัศิลป ์
(ไวโอลิน)

ปฏบิติัศิลป ์
(แซ็กโซโฟน)

ปฏบิติัศิลป ์
(กต้ีาร์)

ทฤษฏ ี   บนั
ทกี     บท
เพลง



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการอ่ืนๆ
๑๑. จ.อ.กลุธวชั แกว้สมคัร ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ

แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๒. จ.อ.พมิภาค เพชรประดิษฐ์ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๓. จ.อ.อดิศร บญุพา ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๔. จ.อ.สายนัต์ จนัทร์มณีุ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๕. จ.อ.ชนตัถ ์โชควสิิทธชิยั ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

จ - ๑ - ๓ ของ ๖ หน้า

สถานที่ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน
หวัขอ้อบรม

เวลา

ทฤษฏ ี   บนั
ทกี     บท
เพลง

ปฏบิติัศิลป ์
(ไวโอลิน)

ปฏบิติัศิลป ์
(ฮอร์น)

ปฏบิติัศิลป ์
(เปอร์คัชชัน่)

ปฏบิติัศิลป ์
(คาร์ริเนต็)



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการอ่ืนๆ
๑๖. จ.อ.สุรพงศ   โควงศ์ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ

แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๗. พ.จ.อ.หญิง วนัทนยี ์สุดวาจา 
(ครูปกครอง)**

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๘. จ.อ.สิทธนินัท ์ค้าสุนทร      (ครู
ปกครอง)**

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

จ - ๑ - ๔ ของ ๖ หน้า

ที่ ชือ่ - สกุล วชิาสอน เวลา สถานที่
หวัขอ้อบรม

ปฏบิติัศิลป์(ทู
บาร์)

นาฏศิลป์

ดนตรีสนาม



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการอ่ืนๆ
๑. ร.ต.ฐปนพงศ์ คงเวทย ์ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ

แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๒. พ.จ.อ.หญิง วนัทนยี ์สุดวาจา**
(สอนนาฏศิลป)์

ครูปกครอง (ซ้้า) (ซ้้า)

๓. พ.จ.อ.วนัชยั เกดิลาภ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๔. พ.จ.อ.สหะชยั ล่ันนาวา ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๕. พ.จ.ต.ธวชัชยั หณุะปญุ ครูปกครอง ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๖. จ.อ.ธรีะ ข้าประสาท ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก ออเคสต
ร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

จ - ๑ - ๕ ของ ๖ หน้า

ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง
หวัขอ้อบรม

เวลา สถานที่

ครูปกครอง

ครูปกครอง

ครูปกครอง

ครูปกครอง



ดา้นวชิาชพี ดา้นวชิาการอ่ืนๆ
๗. จ.อ.ชนนิทร์ ตรีประดับ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ

แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๘. จ.อ.สิทธนินัท ์ค้าสุนทร** (สอน
ดนตรีสนาม)

ครูปกครอง (ซ้้า) (ซ้้า)

๙. จ.อ.หญิง ปริญญา จลุหุน่ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

๑๐. จ.อ.หญิง ศิริพร เพง็แกว้ ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการทางดนตรีและการ
แสดงคอนเสิร์ตร่วมกบัวงดนตรีซังรก   ออเค
สตร้า สาธารณรัฐเกาหลี

๒๒-๒๖ ส.ค.๕๔ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท.

ค.ประชมุเชงิปฏบิติัการ ศึกษาทบทวน ตัวบง่ชี ้น้า้หนกั 
เกณฑ์การประเมนิรอบสาม

๒๙ มี.ค.๕๕ หอประชมุ ๑ ดย.ทร.ฐท.กท.

หมายเหตุ : ปกีารศึกษา ๒๕๕๔ มคีรูประจ้าวชิา จ้านวน ๑๘ นาย ครูปกครอง จ้านวน ๑๐ นาย (ในจ้านวนนี ้ม ี๒ นาย เปน็ครูประจ้าวชิาด้วย)

รวมครูประจ้าและครูปกครองทัง้หมด จ้านวน = ๑๘ + ๑๐ - ๒ = ๒๖ นาย

ได้รับการพฒันา จ้านวน ๒๖ นาย คิดเปน็ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย

ได้รับการพฒันาด้านวชิาชพีอยา่งเดียว จ้านวน ๑ นาย

ได้รับการพฒันาด้านวชิาการอยา่งเดียว จ้านวน ๐ นาย 

ได้รับการพฒันาทัง้ด้านวชิาชพีและวชิาการ จ้านวน ๒๕ นาย 

และ ไมไ่ด้รับการพฒันา จ้านวน ๐ นาย 

จ - ๑ - ๖ ของ ๖ หน้า
.................................................................

ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง
หวัขอ้อบรม
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                ตรวจถูกต้อง 
  น.อ.หญิง 
              (ชมภู   พัฒนพงษ์) 
             รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
                       มี.ค.๕๖ 


