
๑ 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 

 



๒ 
 

ปรัชญา 
เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คูคุ่ณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาว ี

 
ภารกิจ 

โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางคท์หารเรือ อ านวยการฝึกหัดศึกษาและอบรมบุคคล 
ให้มีความรู้ ความสามารถในการดุริยางค์ และเพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะ 

ทุกอย่างที่จ าเป็นส าหรับการเป็นข้าราชการทหารประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ 
 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือเป็นสถาบันการศึกษาดนตรีชัน้น า  

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
 

พันธกิจ 
 ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ            

ได้มาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน และจรรยาบรรณที่ก าหนด 
 ปรับโครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการประกันคุณภาพ

การศึกษา การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทร ปลอดภัย และมีระเบียบ 

 
ค่านิยม 

 เป็นครูมืออาชีพ 
 ส านึกในหน้าที่ กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ 
 มีความริเริ่ม 
 มีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ซื่อสัตย์และจงรักภักดี 

 
 



๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นวตักรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การ 
 การบริหารหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
-  แผนงานที่ ๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
-  แผนงานที่ ๒ แผนงานพัฒนาครู และบุคลากร 
-  แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนาหลักสูตร 
-  แผนงานที่ ๔ แผนงานพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 
 

 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๑ 
แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๑.๑ โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ เพื่อใช้ส าหรับการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อแผนงาน  การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาชีพการดุริยางค์ 
ชื่อโครงการ     จัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐาน /ข้อสอบมาตรฐานและประเมินผล
คุณภาพวิชาชีพการดุริยางค์ ของ รร.ดย.ดย.ทร หลังจากจบการศึกษา ( รวมวัดมาตรฐานทั้งหมด ๖ ปี) 
วัตถุประสงค์  
             เพ่ือให้มีข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ส าหรับกองดุริยางค์ทหารเรือใช้ในการประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา   
เป้าหมาย  
 ต้องการให้มีการตรวจสอบ / วัดมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาชีพการดุริยางค์  
 ต้องการให้เกิดความพึงพอใจในความต้องการของหมวดและแผนกต่างๆท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ร่วมปฏิบัติงาน 
วิธีด าเนินงาน 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์  และเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท างเข้า
ร่วมเป็น  คณะกรรมการ   (ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย)      

      -  ก าหนดสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละสาขา    
      -   ก าหนดรูปแบบและแนวทางของข้อสอบ   
      -   ก าหนดวิธีการทดสอบ  และเกณฑ์การสอบผ่าน 
๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ 
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ (ก าหนดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย) 
๔. ให้มีการทดสอบ/ทดลองใช้  ข้อสอบ เพื่อน าผลประเมินมาด าเนินการ 
๕. วิเคราะห์ข้อสอบ และปรับปรุงแก้ไข จนได้ข้อสอบที่มีคุณภาพต ามมาตรฐานวิชาชีพการ

ดุริยางค์  



๖ 
 

  
ระยะเวลาด าเนินการแผนจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์เพ่ือใช้ส าหลับการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
ที ่

 
 

 
แผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑.  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาของ รร .ดย. 
ฐท.กท.   และเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้าร่วมเป็น  
คณะกรรมการ   (ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย) 

            หมวดศึกษา 
  

๒.  รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพการดุริยางค์ 

            หมวดศึกษา 
    

๓.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกข้อสอบ (ก าหนดหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการด้วย) 

            หมวดศึกษา 
 

๔.  ด าเนินการจัดท าข้อสอบ             หมวดศึกษา 
  

๕.  วิเคราะห์ข้อสอบ และปรับปรุงแก้ไข จนได้ข้อสอบที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ข้อสอบ 

            หมวดศึกษา 
  

              



๗ 
 

 งบประมาณ 
๑. ค่าอาหารว่าง   ๓,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าถ่ายเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท 
๓. ค่า CD              ๒๐๐ บาท 
           รวม        ๔,๒๐๐ บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑. หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. 
๒. คณะกรรมการบริหารการศึกษาของ รร.ดย. ฐท.กท.    

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 หน.หมวด และแผนกต่างๆ 
การประเมินผล 

๑. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
๒. แบบประเมินของคณะกรรมการ 
๓. ผลคะแนนในการทดสอบ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ข้อสอบวิชาชีพการดุริยางค์ท่ีมีมาตรฐาน 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้มีความรอบรู้ในวิชาชีพดนตรีอย่างครบถ้ว นและน าไปพัฒนาใน

ข้อดี-ข้อด้อยของตัวเองต่อไป 
๓. ให้หน .หมวดและแผนกได้เล็งเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรต่อไป 
๔. ได้ทราบระบบการเรียนการสอนและแผนการเรียนการสอนของ รร.ดย. มีจุดด้อยและ

จุดเด่นตรงไหนบ้าง เพื่อน าไปพัฒนาและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
ตัวช้ีวัดของการส าเร็จ 

๑. ความพึงพอใจของ หน.หมวด หน.แผนกต่างๆ ที่ได้ร่วมงานกับผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความเข้าใจและสามารถรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดท่ีเรียนมา

น าไปพัฒนาต่อได้ 
๓. นักเรียนผ่านผลการสอบร้อยละ ๗๐ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๑.๒ โครงการจัดการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อแผนงาน  การพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาชีพการดุริยางค์ 
ชื่อโครงการ    โครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการติดตาม / ประเมินผลและก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ ยังไม่มีการจัดท ากระบวนการติดตาม / ประเมินผล และ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ขอ ง รร .ดย.ดย.ทร หลังจากจบการศึกษา ไปแล้วภายใน
ระยะเวลา ๖ เดือน 
วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้มีกระบวนการติดตาม / ประเมินผล และแบบฟอร์มกระบวนการติดตาม / 
ประเมินผล และก าหนดมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ให้เป็นไปตาม    
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา   
เป้าหมาย  
 ต้องการให้มีการพัฒนากระบวนการติดตาม / ประเมินผล คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
และก าหนดมาตรฐาน สาขาวิชาชีพการดุริยางค์  
 เพ่ือสร้างสถิติของผู้ส าเร็จการศึกษา ว่าในแต่ละปีการศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กองดุริยางค์ก าหนด ร้อยละเท่าไรของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 วิธีด าเนินงาน 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์  เพื่อจัดกระบวนการติดตาม / 
ประเมินผลและออกแบบใบประเมินผล และก าหนดมาตรฐาน 

๒. แจกจ่ายใบประเมินให้กับหน .หมวด /หน.แผนกและผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๓. รวบรวมข้อมูลใบประเมินผล  
๔. จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาข องกองดุริยางค์  วิเคราะห์ สรุปผลและ วัดตาม

ตัวเลข 
๕. จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์  เพื่อแจกแจงผลการประเมิน 

โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่ได้น ามาพัฒนาผู้จะส าเร็จการศึกษาต่อไป   



๙ 
 

  
ระยะเวลาด าเนินการแผนจัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการติดตาม / ประเมินผล คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วภายในระยะเวลา ๖ เดือน 

 
ที ่

 
 

 
แผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้ด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑.  จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์   
เพ่ือจัดกระบวนการติดตาม / ประเมินผลและออกแบบใบ
ประเมินผลและก าหนดมาตรฐาน 

            หมวดศึกษา 
  

๒.  แจกจ่ายใบประเมินให้กับหน.หมวด/หน.แผนกและผู้ที่
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ส าเร็จการศึกษา 

            หมวดศึกษา 
 

๓.  รวบรวมข้อมูลใบประเมินผล             หมวดศึกษา 
   

๔.  จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์  
วิเคราะห์ สรุปผลและ วัดตามตัวเลข 

            หมวดศึกษา 
 

๕.  จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์  เพื่อ
แจกแจงผลการประเมิน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่
ได้น ามาพัฒนาผู้จะส าเร็จการศึกษาต่อไป  

            หมวดศึกษา 
 



๑๐ 
 

 งบประมาณ 
๑. ค่าอาหารว่าง   ๓,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท 
     รวม              ๕,๐๐๐ บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑. หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. 
๒. คณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์   

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
๑. หน.หมวด และแผนกต่างๆ 

การประเมินผล 
๑. ผลจากใบประเมิน 
๒. สรุปผลสถิติ 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 แบบฟอร์มการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางคณะกรรมการ
การศึกษาของกองดุริยางค์ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๑.๓ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น 
ชื่อแผนงาน  การพัฒนาผู้เรียนสาขาวิชาชีพการดุริยางค์ 
ชื่อโครงการ  พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น 
ชื่อกิจกรรม   พัฒนากระบวนการคัดกรองผู้เข้ารับการศึกษาใหม่ 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกองดุริยางค์ทหารเรือ ยังไม่มีการปรับปรุงมาตรฐาน /กฏเกณฑ์ /ข้อสอบและ
ประเมินผลในการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความสนใจและทางด้านดนตรีอย่างแท้จริง ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพ
ทางการดนตรี 
เป้าหมาย  

๑. ต้องการตรวจและวัดมาตรฐานของบุคคลภายนอกแต่ละคนที่จะเข้ารับการศึกษาเป็น
นักเรียนดุริยางค ์

๒. ต้องการประเมินผลและจัดท าสถิติการรับสมัครบุคคลภายนอกแต่ละคนที่จะเข้ารับ
การศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์ 
 วิธีด าเนินงาน 

๑. จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐาน /กฏเกณฑ์ /ข้อสอบ
และประเมินผลในการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์ 

๒.รวบข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์มาพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข 
๓.ประชุมสรุปผลและพิจารณาก่อนน า กฏเกณฑ์และข้อสอบมาใช้จริง 
๔. จัดท าแบบสอบถามของผู้รับสมัครและผู้ปกครองในกฏเกณฑ์การสอบคัดเลือก 
๕.รวบรวมแบบสอบถาม 
๖. สรุปและประเมินผลหลังการรับสมัครของนักเรียนดุริยางค์ 
๗. ติดตามประเมนผลหลังจากเข้าการศึกษาทุกๆ ๓ เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ระยะเวลาด าเนินการแผนจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น 
 
ที ่

 
แผนงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. 

๑ จัดตั้งและประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุง
มาตรฐาน/กฏเกณฑ์/ข้อสอบและประเมินผลในการรับสมัคร
บุคคลภายนอกเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์ 

            หมวดศึกษา 
  

๒ รวบข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์มาพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข 

            หมวดศึกษา 
  

๓ ประชุมสรุปผลและพิจารณาก่อนน า กฏเกณฑ์และข้อสอบมา
ใช้จริง 

     ___ ___      หมวดศึกษา 

๔ จัดท าแบบสอบถามของผู้รับสมัครและผู้ปกครองในกฏเกณฑ์
การสอบคัดเลือก 

            หมวดศึกษา 
  

๕ รวบรวมแบบสอบถาม             หมวดศึกษา 
 

๖ สรุปและประเมินผลหลังการรับสมัครของนักเรียนดุริยางค์ 
 

            หมวดศึกษา 
   

๗ ติดตามประเมนผลหลังจากเข้าการศึกษาทุกๆ ๓ เดือน              หมวดศึกษา 
    



 งบประมาณ 
๑. ค่าอาหารว่าง   ๓,๐๐๐ บาท/ประชุม ๓ ครั้ง 
๒. ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ บาท 
            รวม       ๕,๐๐๐ บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑. หมวดศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. 
๒. คณะกรรมการการศึกษาของกองดุริยางค์   

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
๑. หน.หมวด และแผนกต่างๆ 

การประเมินผล 
๑. ประเมินผลการรับสมัครจากปีก่อนๆว่ามีปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงบ้าง  
๒. ผลของการรับสมัครนักเรียนดุริยางค์ในรุ่นที่มีการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขการรับ

สมัครคัดเลือก 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. รูปแบบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์ที่มีมาตรฐานและโปร่งใส 
๒. ผลสถิติของผู้รับการศึกษาท่ีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางคณะกรรมการการศึกษาของกอง

ดุริยางค์ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 
๑.๔ โครงการ ประกวดการประพันธ์เพลง และ เรียบเรียงเสียงประสาน เพื่อพัฒนานวัตกรรม 
ชื่อแผนงาน   แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
ชื่อโครงการ   ประกวดการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน 
หลักการและเหตุผล 
                     ๑. ปัจจุบันโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพฯได้พัฒนาการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  โดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานในโรงเรียนดุริยางค์ฯและกองดุริยางค์ทหารเรือฯเช่น  มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้  การที่จะให้ผ่านเกฑณ์การประ เมินการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์และกองดุริยางค์
ทหารเรือฯจึงจ าเป็นต้องจัดการ การประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงเพ่ือเผยแพร่ผลงานสู่ระดับชาติ                        
 ๒. โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงได้จัดโครงการการประพันธ์
เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และความสามารถของครูและ นักเรียน
ดุริยางค์ฯ ที่มีความสนใจทางด้านการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน 
วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประพันธ์เพลงของครูและนักเรียนดุริยางค์ 
๒.เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนดุริยางค์ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถทางด้านการ

ประพันธ์เพลง 
๓.เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดุริยางค์มีความคิดสร้างสรรค์  
๔.เพ่ือน าผลงานที่ชนะการประกวดมาเผยแพร่สู่สาธารณะชน 
๕.เพ่ือให้มีผลงานใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

เป้าหมาย 
๑.ครูและนักเรียนดุริยางค์มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการประพันธ์เพลง และ

สามารถน ามาพัฒนาหน่วยงานของตนเอง และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอาชีวศึกษา 
๒.โรงเรียนดุริยางค์ และ กองดุริยางค์ได้ผลงานเพลงใหม่มากขึ้น 
๓. ครูและนักเรียนดุริยางค์มีความคิดสร้างสรรค์ 
๔.ครูและนักเรียนดุริยางค์ ได้พัฒนาตนเอง 

ลักษณะโครงการ  
เป็นการจัดประกวดการประพันธ์เพลง และ เรียบเรียงเสียงประสาน  

วิธีการด าเนินการ 
๑.จัดเตรียมครูและนักเรียนดุริยางค์ที่จะเข้าร่วมการประกวด 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และกรรมการตัดสินในทุกกิจกรรม 
๓.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กติกา และระยะเวลาในการแข่งขัน 
๔.คณะกรรมการประชุมจัดเตรียมงานจัดท าแผนปฏิบัติ 
๕.ประชาสัมพันธ์และร่วมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
๖.จัดเตรียมพิธีเปิดงาน 
๗.จัดเตรียมสถานที่จะใช้ในการแข่งขัน และก าหนดตารางการแข่งขัน 
๘.จัดท าสูจิบัตร วุฒิบัตร รางวัล 
๙.ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประพันธ์เพลงทหารเรือ 
๑๐.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 



๑๕ 
 

สถานที่ด าเนินการ   
            โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ             
๒.คณะกรรมการประชุม
จัดเตรียมงาน 

            

๓.จัดการประกวด             
๔.สรุปและรายงานผล
การด าเนินการ 

            

 
งบประมาณค่าใช้จ่าย   

๑. เงินรางวัลในการประกวด           ๒๐,๐๐๐  บาท 
๒. เงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ     ๑๐,๐๐๐  บาท 
                                 รวม       ๓๐,๐๐๐  บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
การประเมินผล 

๑.จัดท าแบบสอบถามทั้งผู้ด าเนินการและผู้ร่วมการแข่งขัน และผู้ฟัง 
๒.ตรวจสอบผลงานเพลงที่ส่งเข้าประกวดและท่ีได้รับรางวัล 
๓.ท ารายงานผลการประกวดและการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆของนักเรียน  

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.ครูและนักเรียนดุริยางค์จะได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพมากขึ้น  
๒.ได้ผลงานนวัตกรรมของครูและนักเรียนที่ได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการประกวดและผลงาน

ดีเด่นในสาขาวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
๓.คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
๑.๕ โครงการส่ง นดย. ประกวดดนตรี 
ชื่อแผนงาน   แผนงานพัฒนาเพิ่มประสิทธิ์ภาพการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ 
ชื่อโครงการ   โครงการส่ง นดย. ประกวดดนตรี 
หลักการและเหตุผล 
                     ๑. ในปัจจุบันวิทยาการทางด้านดนตรีเป็นพ้ืนฐานส าคัญท้ังในการพัฒนาทัพยากรบุคคลของ
ประเทศให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความฉลาดทางอารมณ์เละยังเป็นศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับการวิจัยพัฒนา
เชิงวิชาการในหลากหลายสาขาวิชาชีพ  จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของคนในสังคม  ส่งผลให้คนในสังคมมี
การแสวงหาการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และดนตรีมากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือรักษาสมดุลในการด ารงชีวิต  การสร้าง
สมาธิ  และการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้อยู่ในสภาวะที่ปกติสุข  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรด้านดนตรี  จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย  การสนับสนุนให้เยาวชนสนใจและใส่ใจการเล่นการฟังดนตรี  นอกจากจะ
เป็นการสร้างทักษะที่ดีทางด้านดนตรีแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านั้น  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์รวมทั้งยังเป็นการช่วยเยาวชน  ให้ห่างไกลและพ้นจากยาเสพติอีกทางหนึ่ง                        
             ๒. โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  จึงได้จัดโครงการประกวด
ดนตรีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความรู้และความสามารถของนักเรียนดุริยางค์ฯ มีความคิดสร้างสรรค์และเป็น
การพัฒนาโรงเรียนดุริยางค์ต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือให้นดย.ได้มีแรงผลักดันในการพัฒนาทักษะทางดนตรีของตัวเองมากข้ึน 
๒.เพ่ือเปิดโอกาสให้นดย.ได้แสดงออกซ่ึงความรู้และความสามารถทางดนตรี 
๓.เพ่ือให้นดย.ได้แลกเปลี่ยนความสามารถทางด้านดนตรีในสถาบันเดียวกัน 
๔.เพ่ือให้นดย.ได้พัฒนาความสามารถทางดนตรี และน ามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

เป้าหมาย 
๑.นดย.มีการพัฒนาทักษะทางดนตรีของตัวเองมากข้ึน 
๒.นดย.ได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถทางดนตรี 
๓.นดย.ได้แลกเปลี่ยนความสามารถทางด้านดนตรีในสถาบันเดียวกัน 
๔.นดย.ได้พัฒนาความสามารถทางดนตรี และน ามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 

ลักษณะโครงการ  
 เป็นการจัดส่งนดย.ประกวดดนตรี 
วิธีการด าเนินการ  

  ๑.จัดเตรียมครูและนักเรียนดุริยางค์ที่จะเข้าร่วมการประกวด 
  ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และกรรมการตัดสินในทุกกิจกรรม 
  ๓.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ กติกา และระยะเวลาในการแข่งขัน 
  ๔.คณะกรรมการประชุมจัดเตรียมงานจัดท าแผนปฏิบัติ 
  ๕.ประชาสัมพันธ์และร่วมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
  ๖.จัดเตรียมพิธีเปิดงาน 
  ๗.จัดเตรียมสถานที่จะใช้ในการแข่งขัน และก าหนดตารางการแข่งขัน   
  ๘.จัดท าสูจิบัตร วุฒิบัตร รางวัล 
  ๙.ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประพันธ์เพลงทหารเรือ 
  ๑๐.สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 



๑๗ 
 

สถานที่ด าเนินการ   
หอดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหาเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ             
๒.คณะกรรมการประชุม
จัดเตรียมงาน 

            

๓.จัดการประกวด             
๔.สรุปและรายงานผล
การด าเนินการ 

            

 
งบประมาณค่าใช้จ่าย  

 ๑. เงินรางวัลในการประกวด            ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๒. ค่าอาหาร                                 ๓,๐๐๐   บาท       
 ๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน    ๓,๐๐๐   บาท 
 ๔. เงินค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ     ๑๐,๐๐๐   บาท 
                                   รวม       ๓๖,๐๐๐   บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 หมวดศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
การประเมินผล 

  ๑.จัดท าแบบสอบถามทั้งผู้ด าเนินการและผู้ร่วมการแข่งขัน 
  ๒.ท ารายงานผลการประกวดและการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆของนักเรียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ครูและนักเรียนดุริยางค์จะได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพมากขึ้น 
  ๒.ได้ผลงานของครูและนักเรียนที่ได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการประกวดและผลงานดีเด่น 
  ๓.คณะกรรมก ารด าเนินงานของหน่วยงานได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
๑.๖ โครงการฝึกภาคสนามการแสดงดนตรีปฏิบัติการจิตวิทยาของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ  
ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๓ 
ชื่อแผนงาน  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ โครงการฝึกภาคสนามการแสดงดนตรีปฏิบัติการจิตวิทยาของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
หลักการและเหตุผล 
 การฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการเรียนการ
สอนของ  รร .ดย.ทร.โดยได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรดุริยางค์ เพื่อให้นักเรียนดุริ ยางค์ได้เกิดการเรียนรู้วิธีการ
ท างานรวมถึงการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในวิชาชีพ ดังนั้นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้มาพัฒนาการเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงแล ะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือฝึกการเรียนรู้วิธีการท างานรวมถึงการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียน
ดุริยางค์ในรูปแบต่างๆ 

๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือ 
๓.เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงของ รร.ดย.ทร..ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

เป้าหมาย 
   กลุ่มประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 
วิธีการด าเนินการ 

๑.น าเสนอขออนุมัติโครงการต่อ รร.ดย.ทร.เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแสดง 
๓.ก าหนดรายละเอียดรูปแบบในการแสดง 
๔.ด าเนินการฝึกซ้อม 
๕.เดินทางแสดงตามสถานที่ต่างๆ 
๖.น าเสนอรายงานการประเมินผลและเอกสารส าคัญต่างๆ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ธ.ค. ม.ค.- ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑.น าเสนอขออนุมัติ
โครงการต่อ รร.ดย.ทร.
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒.ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการแสดง 
๓.ก าหนดรายละเอียด
รูปแบบในการแสดง 
 

๔.ด าเนินการฝึกซ้อม 
 

๕.เดินทางแสดงตาม
สถานที่ต่างๆ 
 

๖.น าเสนอรายงานการ
ประเมินผลและ
เอกสารส าคัญต่างๆ 
 

 
 



๑๙ 
 

สถานที่ด าเนินการ 
(ตามท่ีได้ก าหนด) 
 
งบประมาณ 

๑.ค่าวัสดุเครื่องดนตรี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒.ค่าพาหนะเดินทาง ๕๐,๐๐๐  บาท 
๓.ค่าของที่ระลึก  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔.ค่าชุดการแสดง ๓๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑.หมวดศึกษา รร.ดย.ทร./ หมวดปกครอง 
๒.รร.ดย.ทร. 
๓.กองดุริยางค์ทหารเรือ 

การประเมินผล 
จากใบประเมินความพึงพอใจในการรับชมการแสดง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีนอกสถานที่ 

 ๒. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและรู้จักการท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ 

๓.เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับกองทัพเรือ 
๔.ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ในการรับฟังบทเพลงและการแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือเกิดการพัฒนาในด้านทักษะการบรรเลงดนตรีเพิ่มมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
๑.๗ โครงการฝึกอบรมดนตรีให้กับบุคคลภายนอกโดยครูของ รร.ดย.ดย.ทร. 
ชื่อแผนงาน  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมดนตรีให้กับบุคคลภายนอกโดยครูของ รร .ดย.ดย.ทร. 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆได้มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีอย่างแพร่หลาย
และยังขาดแคลนบุคคลากรที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนอีกมาก สถานศึกษาภายนอกหน่วยงาน
จึงเล็งเห็นความส าคัญของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่มีบุคคลากรทางด้านดนตรีหลากหลายแขนงจึงได้มีการ
ร้องขอครูผู้สอนดนตรีเพ่ือน ามาถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่อไป  
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านบุคคลากรที่สอนด้านดนตรีแก่สถานศึกษาต่างๆ
ตามท่ีร้องขอ 

 ๒. เพ่ือให้ครูที่สอนความรู้ด้านดนตรีของ รร .ดย.  ทร. ให้มีประสบการณ์ในการสอนมากขึ้น 
เป้าหมาย 

๓. สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านการสอนดนตรีแก่ครูภายใน  รร . ดย . ทร. 
วิธีการด าเนินการ 

๑. เสนออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมคณะผู้รับผิดชอบ 
๓. คัดเลือกครูที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรี  
๔. ด าเนินการฝึกอบรมครู ก่อนการปฏิบัติการอบรมให้กับบุคคลภายนอก 
๕. ครูของ รร.ดย.ดย.ทร ฝึกอบรมดนตรีให้กับบุคคลภายนอก ตามหน่วยงานที่ได้รับการร้อง

ขอจากโครงการ 
๖. ประเมินผลการสอนจากแบบประเมินความพึงพอใจในครูผู้สอนจากสถานศึกษาท่ีท าการสอน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑.เสนออนุมัติ
โครงการ 
๒.ประชุมคณะ
ผู้รับผิดชอบ 

๓.คัดเลือกครู 
๔.ด าเนินการ
ฝึกอบรมครู 
 

←๕.ด าเนินการฝึกอบรมดนตรีให้กับ
บุคคลภายนอก→ 

๖.ประเมินผล 

สถานที่ด าเนินการ 
๑. โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ 
๒. หน่วยงานที่ท าการร้องขอตามโครงการ 

งบประมาณ 
ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การฝึกครู ๕,๐๐๐  บาท 
งปประมาณท้ังสิ้น        ๕,๐๐๐  บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รร.ดย.ทร. / หมวดศึกษา 

 
 



๒๑ 
 

 
การประเมินผล 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในหน่วยงานที่ครูจาก รร . ดย. ทร. ท าการ
สอนในโครงการ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอนวิชาดนตรีภายใน รร .ดย . ทร. มีทักษะและประสบการณ์ในการสอนดนตรีเพ่ิมมาก
ขึ้นและสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาการสอนภายใน รร .ดย . ทร. ให้ดียิ่งๆขึ้นไป 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลการประเมินครูผู้สอนภายนอกสถานศึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ๘๐ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
๑.๘ โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านดนตรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและเหล่าทัพอ่ืน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ชื่อแผนงาน  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ  โครงการ จัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการทางด้านการดนตรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
เหล่าทัพอ่ืน 
หลักการและเหตุผล 

วิชาการทางด้านดนตรีในปัจจุบัน มีการพัฒนาเป็นไปอย่างกว้างกวาง ทั้งในระดับเยาวชนและ
ระดับอาชีพ บุคลากรและหน่วยงานทางด้านวิชาการดนตรีมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ดี จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อให้ทันสมัย และเป็นไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
วัตถุประสงค ์

๑. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อน ามาปรับใช้กับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

๒. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว 
เป้าหมาย 

๑. บุคลากรทางการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. 
๒. นักวิชาการทางด้านดนตรีจากหน่วยงานภายนอกและตัวแทนจากดุริยางค์เหล่าทัพอ่ืนๆ 

วิธีการด าเนินการ 
๑. เสนออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมผู้ด าเนินการ 

 ๓. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทางด้านดนตรี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและเหล่าทัพ
อ่ืน 

๔. ประเมินผลจากแบบสอบถาม สรุปผลการประชุมสัมมนา เพื่อใช้พัฒนาในปีต่อไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
๑.เสนออนุมัติโครงการ 
๒.ประชุมผู้ด าเนินการ 

๓.การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ทางด้านดนตรีฯ 

๔.ประเมินผลจากแบบสอบถาม 
สรุปผลการประชุมสัมมนา 

 
สถานที่ด าเนินการ 

หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
งบประมาณ 

๑. ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุและอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนา   ๓,๐๐๐  บาท 
๒. ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ท่านละ ๗๕ บาท  

จ านวน ๓๐ท่าน  รวม         ๒,๒๕๐ บาท 
๓. ค่าของที่ระลึก หน่วยงานภายนอก และ เหล่าทัพอ่ืน    ๔,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น        ๙,๒๕๐ บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รร.ดย.ดย.ทร. / หมวดศึกษา 



๒๓ 
 

 
การประเมินผล 

๑. แบบสอบถามความพึงพอใจ จากการประชุมสัมมนา ทางวิชาการทางด้านการดนตรี 
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและเหล่าทัพอ่ืน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๒. บุคลากร สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมสัมมนา มาประยุกต์ใช้
กับตนเองและหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ๘๐ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
๑.๙ โครงการแสดงดนตรีในสวนโดยนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๓ 
ชื่อแผนงาน การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ โครงการแสดงดนตรีในสวนโดยนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
หลักการและเหตุผล 

การแสดงดนตรีถือว่าเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ทางด้านดนตรีโครงการแสดงดนตรีในสวน
เป็นกิจกรรมการแสดงของนักเรียนดุริยางค์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนทางด้านทักษะด้านการบรรเลงดนตรีและ
การร่วมมือกันท างานอย่างเป็นระบบโดยมีครูและผู้เชี่ยวชาญคอยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าจนถึงวิธีการ
ต่างๆในการน าเสนอด้านการบรรเลงอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความสามารถและชื่อเสียงของนักเรียนดุริยางค์
ทหารเรือให้ผู้ ชมทั่วไปได้มีความรู้ทางด้านดนตรีและสุนทรียศาสตร์ในบทเพลงหลากหลายรูปแบบของการ
แสดงในแต่ละครั้ง โดนเน้นการแสดงความสามารถของนักเรียนดุริยางค์เป็นส าคัญ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือฝึกฝนทางด้านทักษะด้านการบรรเลงดนตรี 
๒. เพ่ือให้นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือรู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 
๓. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีและสุนทรียศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป 

เป้าหมาย 
   กลุ่มประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 
วิธีการด าเนินการ 

๑. น าเสนอขออนุมัติโครงการต่อ รร.ดย.ทร.เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแสดง 
๓. ก าหนดรานละเอียดรูปแบบในการแสดง 
๔. ด าเนินการฝึกซ้อม 
๕. จัดการแสดงดนตรีในสวน 
๖. น าเสนอรายงานการประเมินผลและเอกสารส าคัญต่างๆ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1.เสนออนุมัติโครงการ 2.ประสานงาน 
3.ก าหนดรายละเอียด 

← 4.ด าเนินการฝึกซ้อม → 5.การจัดแสดงดนตรี 
6.น าเสนอรายงาน  ประชุมสรุป 

สถานที่ด าเนินการ 
สนามใน บก.ฐท.กท. 

งบประมาณ  
๑. ค่าชุดการแสดง  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวัสดุเครื่องดนตรี    ๓,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าอาหารว่างนักดนตรี    ๒,๕๐๐ บาท 
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕,๕๐๐ บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. หมวดศึกษา รร.ดย.ทร. 
๒. คณะกรรมการโครงการแสดงดนตรีในสวนของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 



๒๕ 
 

 
การประเมินผล 

ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมการแสดงของผู้รับชม 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการแสดงดนตรี 
๒. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือรู้จักความรับผิดชอบในการแบ่งหน้าที่ในการท างานเป็นหมู่คณะ 
๓. ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ในการรับฟังดนตรีในรูปแบบต่างๆและรู้จัก รร .ดย.ทร.

เพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้มีประสบการณ์ตรงในการแสดงดนตรีซึ่งเป็นคุณสมบัติในการ
ประกอบอาชีพนักดนตรีที่ดีต่อไปในอนาคต 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
๑.๑๐  โครงการบรรเลงดนตรีโดยนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทางวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต  
ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๓ 
ชื่อแผนงาน การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ บรรเลงดนตรีโดยนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทางวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต 
หลักการและเหตุผล 

การบรรเลงดนตรีทางวิทยุ อส .พระราชวังดุสิต เป็นกิจกรรมการแสดงที่ส าคัญในรอบปี
การศึกษาของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านบทเพลงพระราชนิพนธ์และการ
แสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆของทางวิทยุ  อส.พระราชวังดุสิต โดยการบรรเลงได้แบ่งออกเป็นหลายหน่วยงานที่
รับผิดชอบ รร .ดย.ทร.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ในการจัดการบรรเลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งรูปแบบในการ
บรรเลงจะแบ่งออกครอบคลุมในดนตรีประเภทต่างๆ เช่นดนตรีไทยและดนตรีสากลตลอดทั้งภาคการศึกษา  
อีกท้ังเป็นการน าเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสม เด็จพระ
เจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเผยแพร่ผลงานด้านบทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆของ
ทางวิทยุ  อส.พระราชวังดุสิตแก่บุคคลทั่วไป 
 ๒. เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านการบันทึกเสียงดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
 ๓. เพ่ือเผยแพร่ความสามารถด้านดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ 
เป้าหมาย 
   กลุ่มประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 
วิธีการด าเนินการ 

๑. น าเสนอขออนุมัติโครงการต่อ รร.ดย.ทร.เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแสดง 
๓. ก าหนดรายละเอียดรูปแบบในการแสดง 
๔. ด าเนินการฝึกซ้อม 
๕. บันทึกเสียงการบรรเลงดนตรี 
๖. จัดส่งผลงานบันทึกเสียงการบรรเลงไปทางวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต 
๗. น าเสนอรายงานการประเมินผลและเอกสารส าคัญต่างๆ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย 

๑.น าเสนอขออนุมัติโครงการต่อ 
รร.ดย.ทร.เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการแสดง 
๓.ก าหนดรายละเอียดรูปแบบใน
การแสดง 
 
 

๔.ด าเนินการฝึกซ้อม 
 

๕.บันทึกเสียงการบรรเลงดนตรี 
๖.จัดส่งผลงานบันทึกเสียงการ
บรรเลงไปทางวิทยุ อส. 
พระราชวังดุสิต 
 

๗.น าเสนอรายงานการ
ประเมินผลและ
เอกสารส าคัญต่างๆ 
 

 



๒๗ 
 

 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ห้องบันทึกเสียง ดย.ทร. 
งบประมาณ 

๑. ค่าอาหารว่างนักดนตรี      ๕,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องดนตริและโน้ตเพลง    ๑๐,๐๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              ๑๕,๐๐๐         บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. หมวดศึกษา รร.ดย.ทร. 
๒. ฝ่ายสนับสนุน ห้องบันทึกเสียง ดย.ทร. 

การประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้ฟัง ทางสถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีทักษะและประสบการณ์ในด้านการบันทึกเสียงภายในห้อง

บันทึกเสียงจริง 
๒. ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ในการรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงดนตรี

ในรูปแบบต่างๆ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้มีประสบการณ์ตรงในการบรรเลงดนตรีภายในห้องบันทึกเสียง
จริงและสามารถปฏิบัติงานได้เม่ือมีงานบันทึกเสียงของกองดุริยางค์ทหารเรือ  

……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
๑.๑๑  โครงการแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีร่วมกับวงซังรกออเครสตร้าประเทศเกาหลี 
ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๓ 
ชื่อแผนงาน การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ชื่อโครงการ แลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีร่วมกับวงซังรกออเครสตร้าประเทศเกาหลี 
หลักการและเหตุผล 

การแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีระหว่างวงซังรกออเครสตร้าประเทศเกาหลีกับทางกอง
ดุริยางค์ทหารเรือนับว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้ ข้าราชการและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการศึกษาดนตรีทั้งแบบเดี่ยวและแบบร่วมกันบรรเลงเป็นวงซึ่งทางวงซังรก
ออเครสตร้าได้จัดครูสอนพิเศษท่ีคัดมาจากหัวหน้าในกลุ่มเครื่องมือต่างๆถ่ายทอดให้ความรู้ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์  ในรายละเอียดจะประกอบไปด้วย การฝึกเทคนิคทางด้านดนตรีและบทเพลง
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งยังมีการแสดงดนตรีร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งเป็นการพัฒาทางวิชาชีพ
อย่างแท้จริง เพื่อน าความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาในกองดุริยางค์ทหารเรือต่อไปในอนาคต 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านตรีโดยการน าความรู้ในการอบรมมาปรับปรุงพัฒนาใน
การเรียนการสอนต่อไป 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี 
เป้าหมาย 

๑. ข้าราชการและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้มีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้าน
ดนตรีและบทเพลงใหม่ๆเพ่ือใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ 

๒. กลุ่มประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับชมการแสดง 
วิธีการด าเนินการ 

๑. น าเสนอขออนุมัติโครงการต่อ รร.ดย.ทร.เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแสดง 
๓. วางแผนการฝึกอบรมในแต่ละวัน 
๔. ด าเนินการฝึกซ้อม และ อบรมเชิงปฏิบัติให้แก่ นดย.และข้าราชการ ดย.ทร. 
๕. การแสดงดนตรีโครงการแลกเปลี่ยนดนตรีซังรก 
๖. น าเสนอรายงานการประเมินผลและเอกสารส าคัญต่างๆ 

 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
๑.น าเสนอขออนุมัติ
โครงการต่อ รร.ดย.ทร.
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 

๒.ประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการแสดง 
 
๓.วางแผนการ
ฝึกอบรมในแต่ละวัน 
 

๔.ด าเนินการฝึกซ้อม และ 
อบรมเชิงปฏิบัติให้แก่ นดย.
และข้าราชการ ดย.ทร. 
 

๕.การแสดงดนตรี
โครงการแลกเปลี่ยน
ดนตรีซังรก 
 
๖.น าเสนอรายงานการ
ประเมินผลและเอกสาร
ส าคัญต่างๆ 
 



๒๙ 
 

 
 
สถานที่ด าเนินการ 

๑. กองดุริยางค์ทหารเรือ 
๒. หอประชุมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

งบประมาณ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๗๕,๐๐๐  บาท 
๑. ค่าอาหารนักดนตรี   ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าวัสดุเครื่องดนตรี   ๑๐,๐๐๐. บาท 
๓. ค่าของที่ระลึก        ๕,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าพาหนะเดินทาง   ๓๐,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าเช่าหอประชุมในการแสดง         ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. หมวดศึกษา รร.ดย.ทร. 
๒. กองดุริยางค์ทหารเรือ 

การประเมินผล 
วิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ข้าราชการและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือมีทักษะทางด้านดนตรีเพิ่มมากขึ้นภายหลังการ

เข้ารับการอบรม 
๒. เกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ 
๓. บุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านดนตรีได้รับชมรับฟังบทเพลงจากนักดนตรีที่มีความสามารถใน

การบรรเลงอย่างสูง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ข้าราชการและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือเกิดความตื่นตัวในการฝึกฝนและปรับปรุงทักษะใน
ด้านวิชาชีพดนตรีเพิ่มมากข้ึน 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๒ 
แผนงานพัฒนาครู และบุคลากร 

 
 
 
 



๓๑ 
 

 
๒.๑ โครงการจัดการอบรมให้ความรู้และเพิ่มสมรรถนะแก่บุคลากร 
ชื่อแผนงาน  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร   
ชื่อโครงการ  โครงการจัดการอบรมให้ความรู้และเพ่ิมสมรรถนะแก่บุคลากร/ครู   
เจ้าของโครงการ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้น  
บุคลากร/ครู  ในฐานะที่มีประสบการณ์  เป็นผู้บรรยายกระบวนการเรียนรู้  และการเสนอสาระความรู้การ
ปลูกฝังแนวความคิดอย่างมีเหตุผล การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ  การปลูกฝังด้านคุณธรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่  สามารถด ารงชีวิตในสังคม  
และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข  บุคลากร/ครู  จึงนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง  
และบุคลากร/ครู  จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ  มีความรอบรู้  สามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของตนอย่างต่อเนื่อง 
 การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ การสอนในวิชาชีพเฉพาะ  และวิชาครูให้ก้าวหน้า  ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่และสนับสนุนส่งเสริมให้ครู  ได้รับการศึกษาต่อ เพื่อน า
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาโรงเรียนดุริยางค์ และพัฒนานักเรียนดุริยางค์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและ
ในขณะเดียวกัน เปิดโอกาสให้บุคลากร /ครู  ได้พัฒนาขีดความสามารถของตน  และแสวงหาประสบการณ์ใหม่  
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากร/ครู    ให้มีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และอบรมสั่ง
สอนผู้เรียน  ให้มีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างมีความสุข 
 ๒. เพ่ือเสริมศักยภาพบุคลากร/ครู  ทางด้านงานวิชาการ วิชาชีพ  และงานกิจกรรมการศึกษา 
 ๓. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความภูมิใจในอาชีพครู 
เป้าหมาย 
 ๑. บุคลากร/ครูโรงเรียนดุริยางค์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. บุคลากร/ครูได้รับความรู้  และประสบการณ์จากการสัมมนา ดูงานนอกสถานที่ 
วิธีด าเนินการ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการจัดการอบรมให้ความรู้และเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร/ครู   
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และก าหนดเกณฑ์ที่รับผิดชอบ  
๓. รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๕. จัดการประชุมคณะกรรมการ 
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
๗. จัดการประชุมคณะกรรมการ 
๘. ก าหนดการจัดการอบรมให้ความรู้ฯ 
๙. สรุปผลการด าเนินการ 

 
 



๓๒ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
การด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

 
 

           

๒ เสนอขออนุมัติ
ค าสั่งคณะกรรมการ
โครงการฯ 

 
 

           

๓ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

            

๔ จัดเตรียมการ
ฝึกอบรมความรู้
ให้แก่บุคลากร 

            

๕ สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

            

 
สถานที่ด าเนินการ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณ   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๐.- บาท ดังนี้ 
๑. ค่าวิทยากร (๓ ชม. x ๓ คน x ๓วัน x ๘๐๐.-)        ๗,๒๐๐.- บาท 
๒.  ค่าอาหารว่าง (๕๐ คน x ๓๐.- x ๓วัน)              ๔,๕๐๐.- บาท 
๓.  ค่ากระดาษพิมพ์ ๕ รีม                                       ๕๐๐.- บาท  
๔.  ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม                        ๕๐๐.- บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑.  รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๒.  คณะกรรมการเสนออนุกรรมการโครงการฝึกอบรม 

การประเมินผล 
จัดท าแบบสอบถามและประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ๑. บุคลากร/ครู ทุกคนมีความรู้ความสามารถ  พร้อมที่จะสนับสนุนการผลิตนักเรียนดุริยางค์ 
ให้กับกองทัพเรือ 

 ๒. บุคลากร/ครู ทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ยกระดับความสามารถของบุคลากร/ครู สู่มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. มีการจัดการอบรมให้ความรู้และเพ่ิมสมรรถนะแก่บุคลากรใน

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๓๓ 
 

 
๒.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมก าหนดแนวทางพัฒนาสถานศึกษาตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
และนโยบาย 
ชื่อแผนงาน  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมก าหนดแนวทางพัฒนาสถานศึกษาตาม  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และนโยบาย 
เจ้าของโครงการ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง รร .ดย.ฯ ยศ.ทร. ได้เห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับครูผู้สอน และการฝึกอบรมระเบียบวินัยทางทหาร เป็นต้น  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือร่วมกันระดม
ความคิดก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และนโยบา ย ของ รร .ดย.ฯ 
ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาให้คลอบคุมทุกด้านต่อไป 
วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ อันน าไปสู่การแก้ไข
และปรับปรุงเพื่อการพัฒนาต่อไป 

 ๒. เพ่ือร่วมระดมความคิดในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และนโยบาย 
เป้าหมาย 

เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางพัฒนาสถานศึกษาตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และนโยบาย 
วิธีด าเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และก าหนดเกณฑ์ที่รับผิดชอบ 
 ๒. รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา 
๓. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นตามแนวทางพัฒนาสถานศึกษาตาม ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ และนโยบาย 
๔. แบ่งมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบด าเนินการเขียนแผนและโครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนินการพัฒนาสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

การด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
และก าหนดเกณฑ์ที่
รับผิดชอบ 

 
 

           

๒ รวบรวมข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษา 

 
 

           

๓ จัดการประชุม
ระดมความคิดเห็น
ตามแนวทางพัฒนา
สถานศึกษาตาม 
ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และ
นโยบาย 

            

๔ แบ่งมอบหมาย
งานให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบ
ด าเนินการเขียน
แผนและโครงการ 

            

๕ สรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษา 

            

 
สถานที่ด าเนินการ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณ   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๐. - บาท  ประกอบด้วย 
๑. ค่าอาหารกลางวัน (๓ วัน x ๓๐ นาย x ๓๐. – บาท)               ๒,๗๐๐.  บาท 
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓ วัน x ๓๐ นาย x ๓๐. – บาท)    ๒,๗๐๐.  บาท 
๓. ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร (๑๐ รีม x ๑๒๐.- บาท)          ๑,๒๐๐. บาท 
๔. ค่าถ่ายเอกสาร และอ่ืนๆ            ๑,๐๐๐. -บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 



๓๕ 
 

 
 

 
วิทยากรการฝึกอบรม 

จาก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
การประเมินผล 

๑. ประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการประชุม 
๒. ประเมินจากแบบประเมินผลการประชุมของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
๓. ประเมินจากผลส าเร็จของโครงการ ผลงานจากการส่งแผนงานและโครงการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑. รร.ดย.ฯ มีแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ที่เกิดจากบุคลากรในแต่ละฝ่าย 

ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด 
 ๒. ท าให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนและมีส่วนร่วม ตลอดจนทราบ

ทิศทางแผนการด าเนินงานของ รร.ดย.ฯ 
 ๓. เกิดความตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. มีการพัฒนาสถานศึกษาตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และนโยบาย 

โดยบุคลากรในแต่ละฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
๒.๓ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิเคราะห์ ประเมิน และจัดท าฐานข้อมูลการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
ชื่อแผนงาน  การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
ชื่อโครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิเคราะห์ ประเมิน และจัดท าฐานข้อมูล 
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
หลักการและเหตุผล 

เนื่อ งจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ ให้
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนารูปแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาปัจจัยและกระบวนการต่างๆ ในทุกด้านท่ีจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดท าฐานข้อมูล 

เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนา จึงได้เสนอ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาวิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดท าฐานข้อมูล การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสา
มารเพียงพอในการวิเคราะห์ ประเมิน จัดท าฐานข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการวัดผล
และประเมินความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นมาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือพัฒนาวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดท าฐานข้อมูล ขององค์กร ได้อย่างเป็นระบบ 
 ๒. เพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ในการวิเคราะห์และประเมินผล ได้อย่าง

ถูกต้องและรวดเร็ว 
เป้าหมาย 

๑. พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมิน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล  
๒. อบรมพ้ืนฐานความรู้ เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผล 
๓. บุคลากรในองค์กรสามารถวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างถูกต้อง 

 
วิธีด าเนินการ 

๑. จักอบรมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการวิเคราะห์ และประเมิน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และก าหนดเกณฑ์ที่รับผิดชอบ 
๓. รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินการ 
๔. วิเคราะห์ระบบงาน และจัดระบบงานให้เหมาะสม 
๕. จัดท าระบบฐานข้อมูล 
๖. สรุปผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

การด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑. จดัอบรมชี้แจง
ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
และวิธีการวิเคราะห์ 
และประเมิน 

 
 

           

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 
และก าหนดเกณฑ์ที่
รับผิดชอบ 

 
 

           

๓. รวบรวมข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการ 

            

๔. วิเคราะห์
ระบบงาน และจัด
ระบบงานให้
เหมาะสม 

            

๕. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูล 

            

๖. สรุปผลการ
ด าเนินการ 

            

 
สถานที่ด าเนินการ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณ   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙,๖๐๐. - บาท ดังนี้ 
๑. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ                 ๔,๕๐๐. - บาท 
๒. ค่าเครื่องดื่ม                                ๑,๕๐๐. - บาท 
๓. ค่าวิทยากร           ๓,๖๐๐. - บาท  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

วิทยากรการฝึกอบรม 
จาก รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

 
 



๓๘ 
 

 
การประเมินผล 

๑. ประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒. ประเมินจากแบบทดสอบหลังการอบรม 
๓. ประเมินจากแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
๔. ประเมินจากแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 

 ๒. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ มีการวิเคราะห์ ประเมินผล และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 ๓. สามารถยอดกลับไปใช้ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลได้ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. มีการพัฒนาด้านวิเคราะห์ ประเมินผล และจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือการ

บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
๒.๔ โครงการอบรมระบบฐานข้อมูล และจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ IT 
ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ชื่อโครงการ โครงการอบรมระบบฐานข้อมูล  และจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  ในระบบ IT 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฯ 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นสถานศึกษาที่ผลิต
นายทหารประทวนทางด้านการดุริยางค์ ของกองทัพเรือ  ที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน ) (สมศ .)  มีการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของแฟ้มเอกสารเป็นจ านวนมาก  ท าให้การค้นหาเอกสารในแต่ มาตรฐานเป็นไปด้วยความยุ่งยากเกิด
ความล่าช้า  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อรองรับการ
ตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องอีกท้ังอ านวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ลดเวลาการค้นหาข้อมูลของแต่ละมาตรฐาน 
ที่มาของโครงการ 
  จากข้อเสนอแนะในผลการประเมินของ  สมศ., ยศ.ทหาร.รอบสอง  และยศ.ทร.รอบสาม 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในรูปแบบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาระบบให้มีความเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น ฐานข้อมูลก าลังพล  ฐานข้อมูล
ทางการศึกษาของนักเรียนดุริยางค์  เป็นต้น 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ  
และ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล 
เป้าหมาย 

๑. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง  สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลได้ 

๓. บุคคลภายนอกและผู้สนใจ  สามารถเข้าถึงข้อมูลและรับทราบผลการด าเนินงานได้ 
๔. มีข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านต่างๆ 

ลักษณะโครงการ 
  จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ใช้ระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Web  Application  ด้วย
การพัฒนาระบบภาษา PHP  และ  JavaScript  โดยจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล  MySQL  และสามารถเรียกใช้
งานในระบบเครือข่ายภายใน(Internet) ได้ (อาจเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นไปเป็นแบบอื่นได้
ถ้าเห็นว่าเหมาะสมและง่ายต่อการใช้งาน) 
 
 



๔๐ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ประกันคุณภาพการศึกษาฯและหมวดศึกษาฯ รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล  ระยะเวลา  ๑  เดือน ในเดือน  พ.ค. 

๒. หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯ ออกแบบหรือจัดหาโปรแกรมฐานข้อมูล และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระยะเวลา  ๑  เดือน  ในเดือน  มิ.ย. 

๓. บก.รร.ดย.ฯ แต่งตั้งผู้ดูแลระบบในด้านต่างๆ  ได้แก่  ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ผู้ดูแล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยระบบ  เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ข้อมูล ในเดือน มิ.ย. 

๔. ประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดอบรมผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ข้อมูล  ระยะเวลา  ๒  เดือน  
ในเดือน  ก.ค. และส.ค. 

๕. หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯและประกันคุณภาพการศึกษาฯ บันทึกข้อมูลเพื่อทศสอบ
ระบบและแก้ไขข้อผิดพลาด  ระยะเวลา  ๒  เดือน  ในเดือน ก.ย.และต.ค. 

๖. ประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประชุมประเมินผลการด าเนินการ และความปลอดภัยระบบ 
หลังจากใช้งาน  ๓  เดือน ในเดือน ม.ค. 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประมาณ  ๘  เดือนตั้งแต่เดือน  พ.ค. ถึงเดือน  ต.ค. 
สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุม ดย .ทร.เป็นห้องอบรม  ห้องประกันคุณภาพการศึกษา รร .ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
เป็นห้องเก็บฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดระยะการด าเนินการ 
  ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๘๓,๐๔๐.- บาท (แปดหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน ) รายละเอียดที่
แนบท้ายโครงการ 

๑. ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการจัดเก็บฐานข้อมูล ๒๕,๐๐๐.-บาท 
๒. ค่าจัดอบรมผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ข้อมูล   ๔๙,๐๔๐.-บาท 
๓. ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูล ปีการศึกษา ๕๓            ๓,๐๐๐.-บาท 
๔. ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูล ปีการศึกษา ๕๔     ๓,๐๐๐.-บาท 
๕. ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูล ปีการศึกษา ๕๖     ๓,๐๐๐.-บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ บริหารจัดการข้อมูล 
การประเมินผล 
  ประเมินผลด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการข้อมูล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  หน่วยงานมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาแบบอีเล็กท รอนิกส์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยที่ต้องการข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน (LAN)และ
ระบบสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต(Internet) 
 
 



๔๑ 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา งบประมาณ 

(บาท) ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
๑ ค่าจัดหาคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล 
๒๕,๐๐๐.- 
 

   

๘๓,๐๔๐.- 

๒ อบรมผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้
ข้อมูล 
 

๔๙,๐๔๐.-    

๓ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล 

๓.๐๐๐.-    

๔ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล 

 ๓,๐๐๐.-   

๕ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล 

   ๓,๐๐๐.- 

 
ผนวก 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ที่ รายการ จ านวน 

หน่วยนับ 
จ านวน 
ครั้ง,มื้อ,ชม. 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อคน(บาท) 

งป. 
(บาท) 

๑ ค่าเตรียมเอกสาร    ๓,๐๐๐.- 
๒ ค่าสมนาคุณผู้บรรยาย ๒ คน ๓ วัน ๘๐๐.- ๕,๘๐๐.- 
๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐ คน ๓ วัน ๑๘๐.- ๑๖,๒๐๐.- 
๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๒ คน ๖ มื้อ ๔๐.- ๗,๖๘๐.- 
๕ ค่าอาหารกลางวัน ๓๒ คน ๓ มื้อ ๘๐.- ๑๕,๓๖๐.- 
๖ ค่าบ ารุงห้องประชุม    ๑,๐๐๐.- 
๗ ค่าจัดหารคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการฯ ๑ ตัว  ๒๕,๐๐๐.- ๒๕,๐๐๐.- 
๘ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ปี 

๕๓ 
   ๓,๐๐๐.- 

๙ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ปี 
๕๔ 

   ๓,๐๐๐.- 

 ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ปี 
๕๖ 

   ๓,๐๐๐.- 

รวม ๘๓,๐๔๐.- 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
๒.๕ โครงการฝึกอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ชื่อแผนงาน แผนงานพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. 
หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนดุริยางค์  กองดุริยางค์ทหารเรือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ในความ
บังคับบัญชาทางด้านวิชาการกับ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ต้องท าการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งถึง
คณะกรรมการผู้ตรวจรับรองคุณภาพในจาก กปค .ยศ.ทร.,ยศ.ทหาร (ทุกปี ) และคณะกรรมการการรับรอง
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน   
(สมศ.) (ทุก ๕ ปี)  ที่ผ่านมาการน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง(SAR) ยังมีความคลาดเคลื่อน
ไม่ตรงจุดประสงค์ของมาตรฐาน   ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึ กษาและตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ       
ซึ่งบุคลากรยังขาดความเข้าใจ ท าให้การพิจารณาคะแนนการประเมินไม่เป็นไปตามท่ีควรจะเป็น 
ที่มาของโครงการ 
  จากข้อผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะใน ผลการประเมินของ  สมศ ., ยศ.
ทหาร. รอบสอง และยศ.ทร. 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด รร .ดย .ดย .ทร .ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ข้อก าหนดใน
มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ต่างๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เพ่ือให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
๓. เพ่ือให้การน าข้อมูลต่างๆมาใช้ในการพิจารจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไป

ในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้อง 
เป้าหมาย 

๑. บุคลากร รร.ดย.ดย.ทร.มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า SAR 
๒. บุคลากรให้ความส าคัญในการจัดท า SAR 
๓. ขบวนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
๔. ได้รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ส่ง ยศ.ทร.,ยศ.ทหารและ สมศ. 

 
ลักษณะโครงการ 
  จัดการอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  มาตรฐานและตัวบ่งขี้ และสามารถร่วมกัน
จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR)  
ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. ประชุมวางแผนงาน  ช่วงเดือน ก.พ. 
๒. เสนอขออนุมัติหลักการ ก่อนด าเนินการ ๑ เดือน ในเดือน ม.ีค. 
๓. ติดต่อคณะวิทยากรจ านวน  ๖ คน  จัดเตรียมข้อมูล เอกสารการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ของ สมศ .,ของกองทัพ ,ยศ .ทร .และรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ระยะเวลา  ๑  เดือน ในเดือน  เม.ย. 

๔. จัดอบรมบุคลากร รร.ดย.ดย.ทร.  ระยะเวลา  ๑  เดือน  ในเดือน  พ.ค. 



๔๓ 
 

 
 
 

๕. ประชุมประเมินผลการด าเนินการ สรุปผล และรายงานผู้บังคับบัญชา  มีเกิน ๑๕ วันหลัง
จบการด าเนินการ 

๖. ติดตามประเมินผล และด าเนินการจัดท ารายงานอย่างต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประมาณ  ๔  เดือนตั้งแต่เดือน  ม.ค. ถึงเดือน  พ.ค. 

สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุม ดย.ทร.เป็นห้องอบรม และจัดท า  (SAR) 
ค่าใช้จ่ายตลอดระยะการด าเนินการ 

ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๓๒ ,๗๘๐ .-บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 
รายละเอียดที่แนบ 

๑. ค่าจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)    ๒๓,๗๘๐.- บาท 
๒. ค่าเบี้ยประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๕๓  ๓,๐๐๐.- บาท 
๓. ค่าเบี้ยประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๕๔   ๓,๐๐๐.- บาท 
๔. ค่าเบี้ยประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๕๕   ๓,๐๐๐.- บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 น.ต.อมรพงษ์   อุมาลี   หัวหน้าโครงการ 
 พ.จ.อ.บุญญาฤทธิ์  อ้นไชยะ  จัดเตรียมข้อมูล 
 ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ  
การประเมินผล 
  ประเมินผลด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรมีความเข้าใจ
ในหลักการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลส าหรับใช้ในการสนับสนุนการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  (SAR) ส่งให้ 
ยศ .ทร .ยศ .ทหาร และ สมศ .เพ่ีอใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ส าหรับคณะผู้
ตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอก ประเมินรับรองผลการตรวจคุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ดย.ทร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา งบประมาณ 

(บาท) ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑ อบรมผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ข้อมูล ๒๓,๗๘๐.-   

๓๒,๗๘๐.- 

๒ ค่าเบี้ยประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๕๓ 

๓.๐๐๐.-   

๓ ค่าเบี้ยประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๕๔ 

 ๓,๐๐๐.-  

๔ ค่าเบี้ยประชุมจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๕๕ 

  ๓,๐๐๐.- 

 



๔๔ 
 

 
 
 
 

ผนวก 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ที่ รายการ 
จ านวน 
หน่วยนับ 

จ านวน 
ครั้ง,มื้อ,ชม. 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อคน(บาท) 

งป. 
(บาท) 

๑ ค่าเตรียมเอกสาร    ๓,๐๐๐.- 
๒ ค่าสมนาคุณผู้บรรยาย ๖ คน ๓ วัน ๘๐๐.- ๑๑,๔๐๐.- 
๓ ค่าเครื่องดื่ม/กาแฟผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ คน ๓ วัน  ๑,๕๐๐.- 
๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้บรรยาย ๖ คน ๖ มื้อ ๔๐.- ๑,๔๔๐.- 
๕ ค่าอาหารกลางวันผู้บรรยาย ๖ คน ๓ มื้อ ๘๐.- ๑,๔๔๐.- 
๖ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม ๕๐ คน ๑ มื้อ ๘๐.- ๔,๐๐๐.- 
๗ ค่าบ ารุงห้องประชุม    ๑,๐๐๐.- 
๘ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลปี

๕๓ 
   ๓,๐๐๐.- 

๙ ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลปี
๕๔ 

   ๓,๐๐๐.- 

 ค่าพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลปี
๕๕ 

   ๓,๐๐๐.- 

รวม ๓๒,๗๘๐.- 
 
 

 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 
 
 

แผนงานที่ ๓ 
แผนพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
๓.๑ โครงการประชุมปรับปรุง เพื่อพัฒนาหลักสูตรการดุริยางค์ ตามวงรอบ 
ชื่อแผนงาน  การบริหารหลักสูตร 
ชื่อโครงการ  โครงการประชุมปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการดุริยางค์ ตามวงรอบ 
เจ้าของโครงการ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือได้มีการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการดุริยางค์
ตอนต้น พ.ศ.๒๕๕๐ และหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย พ .ศ.๒๕๕๒ ด้วยการจัดให้นักเรียนดุริยางค์ได้ศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และฝึกภาคสนาม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ประกอบด้วย การ
ให้ความรู้ทางด้านวิชาทหารและ วิชาการดนตรี 
  แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตรจึงต้องมีการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การดุริยางค์ ตามวงรอบให้เหมาะสมกับแผนประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดุริยางค์ทหา รเรือจึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้เสนอโครงการประชุมปรับปรุง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการดุริยางค์ ตามวงรอบ เพื่อให้
ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของกองทัพเรือต่อไป และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ได้อีกทางหนึ่ง 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือส าหรับน าไปปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ให้ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพการดุริยางค์ 
เป้าหมาย 
  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการดุริยางค์และ 
มีการพัฒนาต่อไป 
วิธีด าเนินการ 

๑. ทบทวนหลักสูตร ทุกวงรอบ ๑ ปี 
๒. สร้างแบบสอบถามครูและนักเรียนดุริยางค์ 
๓. น าผลจากแบบสอบถามไปสร้างแบบประเมินหลักสูตร 
๔. วิเคราะห์ผลประเมิน และน าผลไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

ระยะเวลาด าเนินการ 
การด าเนินงาน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑.ทบทวนหลักสูตร 
ทุกวงรอบ ๑ ปี 

 
 

           

๒.สร้างแบบสอบถาม
ครูและ นดย. 

 
 

           

๓.น าผลจากแบบสอบ 
ถามไปสร้างแบบ
ประเมินหลักสูตร 

            

๔.วิเคราะห์ผลประเมิน 
และน าผลไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร 

            



๔๗ 
 

 
สถานที่ด าเนินการ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายจัดท าเอกสาร (กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์ ลวดเย็บกระดาษ)  = ๓,๐๐๐. – บาท 

๓. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม และอ่ืนๆ                 =    ๑,๐๐๐. - บาท 
   รวมค่าใช้จ่ายตลอด ๔ ปี      =     ๑๖,๐๐๐.- บาท 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิทยากรการฝึกอบรม 
จาก  รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

การประเมินผล 
๑ ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่มีต่อหลักสูตร 
๒ ประเมินความพอใจของหน่วยรับบรรจุ หรือหน่วยการศึกษา 
๓ ประเมินข้อมูลจากผลการติดตามของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๑ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร 
 ๒ หลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ได้ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
๓.๒  โครงการฝึกภาคสนาม  (นย.) 
หลักการและเหตุผล    
    ๑. ในภารกิจหลักของทหารดุริยางค์ ส่วนมากจะบรรเลงดนตรีในงานราชการตามที่
กองทัพเรือสั่งการ การใช้ชีวิตอย่ างทหารนาวิกโยธินมีโอกาสน้อยมาก อีกท้ังเมื่อนักเรียนดุริยางค์ส าเร็จ
การศึกษาจาก รร.ดย.  อาจจะมี นดย. บางนายต้องไปท างานไปปฏิบัติงานในหมวดดุริยางค์ ร้อย  บก.กรม.สน.
พล.นย. , ร้อย ปจว .นย. และชุดมวลชนสัมพันธ์  ฉก .นย.ภต. เพ่ือให้ นดย . เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ,ระเบียบข้อบังคับ , และภาวะผู้น าในการเป็นทหารนาวิกโยธิน และน าไปปฏิบัติได้
จรงิเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 ๒. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและการปลูกฝังความเป็น
ทหารอาชีพให้แก่ นดย. เพ่ือเป็นก าลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพเรือต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 ๓. เพ่ือให้ นดย .เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นทหารนาวิกโยธิน ตลอดจน
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานในการเป็นทหารอาชีพ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาการตัดสินใจ การใช้เหตุผลในการเป็นผู้น าทหาร 
เป้าหมาย  
  นดย. จ านวน  ๑๒๓  นาย   
วิธีด าเนินการ 

๑. ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน , ขออนุมัติโครงการ 
๒. ติดต่อประสานงานหน่วยบัญชาการ นย. และ ขอสนับสนุนครูฝึก 
๓. น า นดย. เข้ารับการฝึก 
๔. ติดตามและประเมินผล 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นตอนด าเนินการ สัปดาห์ที่๑ - ๔ สัปดาห์ที๕ สัปดาห์ที่๖ สัปดาห์ที่๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและขออนุมัติโครงการ ↔    
ประสานงานขอสนับสนุนครูฝึก  และวิทยากร  ↔   
น า นดย. และคณะครูเข้าเยี่ยมชม   ↔  
สรุปและประเมินผล    ↔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
  ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ทรัพยากรที่ต้องการ 

๑. ผู้รับการฝึก (นดย.) จ านวน ๑๒๓ นาย 
๒. คณะครู ๒๐ นาย 
๓. วิทยากรและครูฝึกจาก นย. 

งบประมาณ  
๑. ค่าพาหนะ 
๒. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 
๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๑๐ มื้อ ของข้าราชการและ นดย. 



๔๙ 
 

 
๔. ค่าอุปการณ์บันทึกภาพ 
๕. ค่าจัดท าเอกสารในการประเมิน 

การประเมินผล 
๑. จัดท าแบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึก 
๒. สังเกตุพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการฝึก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ได้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจ ในการเป็นทหารนาวิกโยธินและผู้น าทหาร สามารถ 
น าไปปฏิบัติได้จริง โดยการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการเป็นทหารอาชีพในอนาคต 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จของโครงการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

๓.๓ โครงการบรรยายพิเศษภาวะผู้น าทางทหาร 
หลักการและเหตุผล    
  เนื่องจาก นดย . ระหว่างศึกษาอยู่ใน รร .ดย. และเม่ือส าเร็จการศึกษาจาก รร .ดย. จะต้องท า
หน้าที่ปกครองบังคับบัญชา นดย. ผู้มีอาวุโสต่ ากว่าและเม่ือจบการศึกษาแล้วจะต้องปกครองบังคับบัญชาทหาร
กองประจ าการและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างลักษณะผู้น าทางทหารและหลักการปกครองบัง คับ
บัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทัพเรือ  เมื่อได้รับฟังการบรรยายของวิทยากรแล้วสามารถน าความรู้
ไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ นดย. มีหลักการปกครองบังคับบัญชา 
๒. เพ่ือให้ นดย. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเป็นผู้น าและปกครองบังคับบัญชามากยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือให้ นดย. รู้จักการวางตนให้เป็นนักปกครองบังคับบัญชาที่ดี 

เป้าหมาย 
  นดย. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาวะผู้น าทางทหารเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วน าไปปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีด าเนินการ 

๑. ท าหนังสือขออนุมัติโครงการ  
๒. ตั้งคณะท างาน ๑ ชุด 
๓. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับบรรยาย (หอดุริยางค)์ 
๕. เชิญข้าราชการและ นดย.ทั้งหมด รับการอบรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ขั้นตอนด าเนินการ สัปดาห์ที่๑ - ๔ สัปดาห์ที๕ สัปดาห์ที่๖ สัปดาห์ที่๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและขออนุมัติโครงการ ↔    
ประสานงานขอใช้หอดุริยางค์ส าหรับบรรยาย  ↔   
น า นดย. ทั้งหมดและคณะครูเข้ารับการอบรม   ↔  
สรุปและประเมินผล    ↔ 
สถานที่ด าเนินการ หอดุริยางค์  ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณ  

๑. ค่าบรรยายพิเศษของวิทยากร 
๒. ค่าอาหารว่างวิทยากร ผู้บังคับบัญชา  และคณะครู 
๓. ค่าเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
๔. ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพ 

การประเมินผล 
  ออกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการทั้งข้าราชการและ นดย . , น าผลแบบสอบถามมา
น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นดย. มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองบังคับบัญชาและมีภาวะผู้น ามากขึ้น 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จของโครงการ 

๒. นดย.จ านวน ๑๒๓ นายได้รับความรู้และมีความเข้าใจในภาวะผู้น า 



๕๑ 
 

 
๓.๔ โครงการดูงานเรือหลวง....................   
หลักการและเหตุผล    
  เมื่อทุกคนที่สอบผ่านเข้ามาเป็น นดย. แล้วยังไม่เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
และความรู้ทหารเรือด้วย เพ่ือต้องการให้ นดย. รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือตลอดจนการปฏิบัติ
ภารกิจในเรือรบ ท าให้ นดย. เกิดความรักในอาชีพทหารเรือ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ นดย. ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
๒. เพ่ือให้ นดย. เกิดความรักในอาชีพทหารเรือ 

เป้าหมาย 
  นดย. ทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติงานในเรือรบ 
วิธีด าเนินการ 

๑. ท าหนังสือขออนุมัติโครงการ 
๒. ท าหนังสือขอเข้าดูงานเรือรบหลวง 
๓. ท าหนังสือขอรถโดยสาร ขส.ทร. 
๔. ตั้งคณะท างาน ๑ ชุด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

สถานที่ด าเนินการ 
  ท่าเทียบเรือจุดเสม็ด , ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.สัตหีบ  
งบประมาณ  

๑. ค่าพาหนะ 
๒. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 
๓. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มข้าราชการและ นดย. 
๔. ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพ 
๕. ค่าจัดท าแบบสอบถาม 

การประเมินผล 
  ออกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการทั้งข้าราชการและ นดย . , น าผลแบบสอบถามมา
น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นดย. มีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือเพ่ือให้เกิดความรักความศรัทธา
ในอาชีพทหารเรือ 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จของโครงการ 
  นดย.จ านวน ๑๒๓ นายมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในเรือรบหลวง 

ขั้นตอนด าเนินการ สัปดาห์ที่๑ - ๔ สัปดาห์ที๕ สัปดาห์ที่๖ สัปดาห์ที่๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและขออนุมัติโครงการ ↔    
ประสานงานขอดูงานเรือหลวงและวิทยากรบรรยาย  ↔   
น า นดย. และคณะครูเข้าดูงาน   ↔  
สรุปและประเมินผล    ↔ 



๕๒ 
 

 
 ๓.๕  โครงการดูงานฝึกภาคปฏิบัติในทะเล  ( นนร. ) 
หลักการและเหตุผล    
  เพ่ือให้ นดย. ทราบถึงการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ บน ร.ล. ตั้งแต่เรือจอด จนถึงเรือเดิน  
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ นดย. ทราบถึงวิธีการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ บน ร.ล. 
เป้าหมาย 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้ นดย.รู้จักขนมธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ 
๒. เพ่ือปลูกฝังให้ นดย. มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓. เพ่ือให้ นดย. มีสภาพร่างกายและจิตใจทนต่อสภาพทะเล 
๔. เพ่ือปลูกฝังให้ นดย. มีความรักและความศรัทธาในอาชีพการทหารเรือมากยิ่งข้ึน 

วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ตั้งคณะท างาน ๑ ชุด 
๓. ท าหนังสือขอสนับสนุนรถโดยสาร ( ขส.ทร ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
สถานที่ด าเนินการ 

๑. ท่าเทียบเรือ เสือซ้อนเล็บ รร.นร. 
๒. ท่าเทียบเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
๓. ท่าเทียบเรือ แหลมเทียนสัตหีบ 
๔. บน ร.ล. 

งบประมาณ  
๑. ค่าพาหนะ 
๒. ค่าของที่ระลึก  
๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ของข้าราชการและ นดย. 
๔. ค่าเบี้ยเลี้ยง นดย. และข้าราชการ 
๕. ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพ 

การประเมินผล 
  จากการที่ นดย. ดูงานฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในครั้งนี้ท าให้ นดย. มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติและชีวิตความเป็นอยู่ของก าลังพล บน ร.ล. มากยิ่งขึ้น 
 

ขั้นตอนด าเนินการ สัปดาห์ที่๑ - ๔ สัปดาห์ที๕ สัปดาห์ที่๖ สัปดาห์ที่๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและขออนุมัติโครงการ ↔    
ประสานงานขอดูงานฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล  และ
วิทยากรบรรยาย 

 ↔   

น า นดย. และคณะครูดูงานฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล   ↔  
สรุปและประเมินผล    ↔ 



๕๓ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คาดว่า นดย.ได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในทางปฏิบัติบนเรือของทหารเรืออย่าง
ชัดเจน 

๒. คาดว่า นดย. ได้เข้าใจถึงวิธิการปฏิบัติจริงของแผนกต่างๆ บน ร.ล. อย่างชัดเจน 
๓. คาดว่า นดย. จะมีความรักสามัคคีในการอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
๔. คาดว่า นดย. มีความรักความศรัทธาในอาชีพการทหารเรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ

หน้าที่ในวันข้างหน้าต่อไป 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จของโครงการ 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
๓.๖  โครงการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ 
หลักการและเหตุผล    
 ๑. เมื่อทุกคนที่สอบผ่านเข้ามาเป็น นดย. แล้วยังต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
และศึกษาประวัติทหารเรือ 
 ๒. เพ่ือต้องการให้ นดย. เห็นถึงวิวัฒนาการทางด้านการทหารเรือรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์
และยุทธอาภรณ์ พร้อมทั้งการวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
 ๓. ท าให้ นดย. เกิดความรักชาติความสามัคคีในหมู่คณะและปลูกฝังให้เกิดความรักในอาชีพ
ทหารเรือมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ นดย. ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือและประวัติทหารเรือ 
เพ่ือให้ นดย. เกิด ความรักในอาชีพทหารเรือ 
เป้าหมาย 
 นดย. ทราบถึงวิวัฒนาการขนบธรรมเนียมและประวัติความเป็นมาของทหารเรืออย่างแท้จริง 
วิธีด าเนินการ 

๑. ท าหนังสือขออนุมัติโครงการ 
๒. ท าหนังสือขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารเรือตลอดจนตามเรื่องจนส าเร็จ 
๓. ท าหนังสือขอรถโดยสาร ขส.ทร. 
๔. ตั้งคณะท างาน ๑ ชุด 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ขั้นตอนด าเนินการ สัปดาห์ที่๑ - ๔ สัปดาห์ที๕ สัปดาห์ที่๖ สัปดาห์ที่๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและขออนุมัติโครงการ  ↔    
ประสานงานขอเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ฯ  และวิทยากรบรรยาย  ↔   
น า นดย. และคณะครูเข้าเยี่ยมชม   ↔  
สรุปและประเมินผล    ↔ 

 
สถานที่ด าเนินการ 
 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
งบประมาณ  

๑. ค่าพาหนะ 
๒. ค่าของที่ระลึกวิทยากร 
๓. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มข้าราชการและ นดย. 
๔. ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพ 
๕. ค่าจัดท าแบบสอบถาม 

การประเมินผล 
 ออกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการทั้งข้าราชการและ นดย . , น าผลแบบสอบถามมา
น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบ 
 



๕๕ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นดย. มีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือและประวัติทหารเรือ 
เพ่ือให้เกิดความรักความศรัทธาในอาชีพทหารเรือ 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จของโครงการ 
 นดย.จ านวน ๑๒๓ นายมีความรู้และความเข้าใจในวิวัฒนาการของกองทัพเรือตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
๓.๗  โครงการศึกษาดูงานการฝึกยกพลขึ้นบก  ( พัน. รนบ.พล.นย.) 
หลักการและเหตุผล    
 ๑. เพ่ือให้ นดย. ได้เรียนรู้ในการฝึกทางยุทธวิธีทางทหาร ท าให้ นดย. มีจิตใจฮึกเหิมในการ
เป็นทหารมากข้ึน  
 ๒. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและการปลูกฝังความเป็น
ทหารอาชีพให้แก่ นดย. เพ่ือเป็นก าลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพเรือต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้ นดย.มีความสามัคคี มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน และกล้าหาญมากขึ้น 
เป้าหมาย 

๑. ส่งเสริมให้ นดย.มีความเป็นผู้น าทางทหาร และเกิดความสามัคคี 
๒. ให้ นดย.ได้ทราบถึงวิธีการยกพลขึ้นบกของรถสะเทิ นน้ าสะเทินบก    

วิธีด าเนินการ 
๑. ท าหนังสือขออนุมัติโครงการ 
๒. ตั้งคณะกรรมการและวางแผนการด าเนินงาน ๑ ชุด 
๓. น ารายละเอียดข้อมูล เสนอตามล าดับชั้น 
๔. ขอเบิกงบประมาณในการด าเนินการ  
๕. ติดตามการประเมินผลและรายงานผล 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ขั้นตอนด าเนินการ สัปดาห์ที่๑ - ๔ สัปดาห์ที๕ สัปดาห์ที่๖ สัปดาห์ที่๗ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและขออนุมัติโครงการ ↔    
ประสานงานขอชมการฝึก ฯ  และวิทยากรบรรยาย  ↔   
น า นดย. และคณะครูเข้าชมการฝึก   ↔  
สรุปและประเมินผล    ↔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 กองพัน รถสะเทินน้ าสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณ  

๑. ค่าพาหนะ 
๒. ค่าของที่ระลึกวิทยากร  
๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ของข้าราชการและ นดย. 
๔. ค่าจัดท าเอกสารในการประเมิน 

การประเมินผล 
๑. โดยการสังเกตพฤติกรรมของ นดย.ในการฝึกปฏิบัติจริงทางทหาร เกิดความสามัคคี 

กล้าหาญ  อดทน เข้มแข็ง เกิดข้ึนจริง 
๒. มีการรายงาน และตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผล 



๕๗ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คาดว่า นดย. มีความสามัคคี มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน กับการปฏิบัติในความเป็นทหาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จของโครงการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 
๓.๘  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  (นดย.) 
หลักการและเหตุผล    
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน  
เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจและสังคม  ซึ่งนอกจากจะเน้นการสร้างความรู้  
ทางวิชาการแล้ว ยังเน้นที่มีเจตคติที่ดี   มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม ที่จะใช้ด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สิ่งเห่ลานี้เขียนไว้ครบถ้วนในหลักสูตรแต่ละระดับการเรียนการสอน  
ส่วนใหญ่เน้นหนักไปในทางให้เกิดความรู้ทางเนื้อหาวิชาการส่วนการฝึกด้านคุณธรรมความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ เจตคติจะเกิดข้ึนน้อย จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างให้ นดย.ได้รับการปลูกฝังในด้านคุณธรรมให้มากข้ึน
โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ นดย.เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
กองทัพเรือสืบไป    
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ นดย.ได้รับการฝึกอบรมวินัยทางร่างกาย จิตใจ และเกิดคุณธรรมในจิตส านึกจน
สามารถแสดงออกมาเป็นจริยธรรมได้  

เป้าหมาย 
 นดย. ชั้นปีที่  ๑ - ๖     

พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดหรือหน่วยงานที่จัดหลักสูตรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 
วิธีด าเนินการ/แนวทางปฏิบัติ 
- หมวดปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
- หน่วยขึ้นตรง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ให้ความร่วมมือและการสนับสนุน 
การด าเนินกิจกรรม 
- ด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมรับน้องใหม่ 
กิจกรรมไหว้ครูวิชาการประจ าปี 
กิจกรรม นดย.ใหม่ ร่วมพิธีพุทธมามะกะ  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- ด าเนินการประเมินผลภายหลังการเสริมสร้าง 
ส ารวจความเห็นของ นดย. หลังเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม 
ส ารวจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ นดย. 
 
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนิน 
- กิจกรรมรับน้องใหม่     เม.ย. - พ.ค. 
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- กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์   เม.ย. - พ.ค. 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด    พ.ค. - มิ.ย. 
- กิจกรรมไหว้ครูวิชาการประจ าปี    พ.ค. - มิ.ย. 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา          ๒๓  ก.ค. 
- กิจกรรม นดย.ใหม่ ร่วมพิธีพุทธมามะกะ   มิ.ย. - ก.ค. 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      ๑๑   ส.ค. 
- กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง     ๒๑  พ.ย. 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ        ๕   ธ.ค. 
งบประมาณ  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารและการจัดเลี้ยงคณะครูและนดย . 
 -  ค่าการด าเนินกิจกรรม 
การประเมินผล 
- ท าแบบสอบถามในการประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
- ส ารวจพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ นดย. 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- นดย. มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมต่อการด ารงชีวิตและการปฏิบัติราชการ  
- นดย. มีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การดุริยางค์ 
- นดย. มีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อวิชาชีพดุริยางค์ 
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แผนงานที่๔ 
แผนงานพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้
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๔.๑ โครงการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชื่อโครงการ โครงการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
  - จัดการประชุมพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
  -  สร้างแบบประเมิน 
  -  แจกจ่ายให้กับผู้ประเมิน 
  -  รวบรวม/สรุปผล/วิเคราะห์ 
  -  ประชุมสรุปผลพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
  -  แจกจ่ายผลการประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 
 หลักการและเหตุผล 
 จากการตรวจสอบและประเมินภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ของคณะอนุกรรมการ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. พบว่า รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ยังไม่ได้จัดให้มีการประเมิน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้การพัฒนาสถาบัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร 
 ดังนั้น รร.ดย.ฯ จึงมีแนวความคิดท่ีจะประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  เพื่อน าผลการ
ประเมินดังกล่าว มาวางแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในระยะยาวต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือน าผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ มาจัดการวางแผนการพัฒนา รร .ดย.ฯ 
ต่อไป 
เป้าหมาย 
 มีแบบฟอร์มการประเมินในการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
วิธีการด าเนินการ 

๑. จัดท าแบบฟอร์มการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการแจกจ่ายแบบฟอร์มให้กับผู้ที่มีส่วนในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ครู และผู้เรียน 
 ๓. รวบรวมแบบฟอร์มฯ กลับคืน 
  ๔. วิเคราะห์ผลจากแบบฟอร์มฯ พร้อมสรุปผล 
  ๕. ประชุมสรุปผลร่วมกัน 
  ๖. แจ้งผลการประเมินให้หน่วยเกี่ยวข้องไปด าเนินการแก้ไขต่อไป 
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ระยะการด าเนินการ 
ตุลาคม – เมษายน ของปีถัดไป 
ล าดับ การ

ด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ จัดท า
แบบฟอร์มฯ 

            

๒ แจกจ่าย
แบบฟอร์ม 

            

๓ รวบรวม             
๔ วิเคราะห์ผล             
๕ ประชุมสรุปผล             
๖ แจ้งผลการ

ประเมิน 
            

หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รับผิดชอบ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
  หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๑,๒๐๐  บาท แยกเป็น 
  ๑. ค่ากระดาษ A๔ x ๒   เป็นเงิน     ๒๐๐ บาท 
  ๒. ค่าหมึกโรเนียว  เป็นเงิน  ๑,๒๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หมวดเครื่องช่วยฯ 
ผลที่คาดจะได้รับ  
  น าผลจากการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถาบันในระยะยาวต่อไป  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  
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ชื่อโครงการ โครงการจัดท าแผนในการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีและวัสดุสิ้นเปลือง 
หลักการและเหตุผล 
  จากการตรวจสอบและประเมินภายใน รร.ดย.ฯของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. พบว่า รร.ดย.ฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนงานการจัดหาและซ่อมบ ารุงพร้อมวัสดุ
สิ้นเปลือง เครื่องดนตรี จึงจ าเป็นต้องวางแผนการจัดหา และซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีและวัสดุสิ้นเปลือง ที่มี
สภาพเก่า และ ซ่อมแซมเครื่องดนตรีให้ใช้ในการฝึกหัดศึกษา ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดี  
  ดังนั้น รร.ดย.ฯ จึงมแีนวความคิดท่ีจะจัดท าแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีและ
วัสดุสิ้นเปลือง ในระยะยาวเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อการฝึกหัดศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ รร.ดย.ฯ มีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพในการฝึกหัดศึกษา 
๒. เพ่ือให้ รร.ดย.ฯ มีเครื่องดนตรีเพียงพอในการฝึกหัดศึกษา 
๓. มีวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องดนตรีเพียงพอในการฝึกหัดศึกษา 

เป้าหมาย 
๑. เครื่องดนตรีมีพร้อมใช้ปฏิบัติราชการและการฝึกหัดศึกษา 
๒. มีแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีและวัสดุสิ้นเปลือง 

วิธีการด าเนินการ 
  ๑. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ และน าผลประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้มา
ประกอบการพิจารณา 
 ๒. เสนอขอซ่อมบ ารุงในส่วนที่เป็นเครื่องดนตรี 
 ๓. เสนอความต้องการรุจ าหน่ายเครื่องดนตรี ที่ไม่สามารถซ่อมท าได้  
 ๔. เสนอความต้องการจัดหาเพ่ิมเติมเครื่องดนตรี ที่มีความจ าเป็นต้องหาเพิ่มเติมทดแทนของ
เก่าโดยจัดท าเป็นแผนระยะยาว 
 ๕. เสนอความต้องการจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2557  
ล าดับ การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ ส ารวจความต้องการ             
๒ เสนอขอซ่อมบ ารุง             
๓ เสนอความต้องการรุ

จ าหน่ายเครื่องดนตรี 
            

๔ เสนอความต้องการจัดหา
เครื่องดนตรี 

            

๕ เสนอความต้องการจัดหา
วัสดุสิ้นเปลือง 

            

หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รับผิดชอบ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
  หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  103,000  บาท แยกเป็น 
  8.1 ซ่อม Flute 1 ตัว    เป็นเงิน 5,000 บาท 
  8.2 ซ่อม Bb Clarinet 5 ตัว x 5,000   เป็นเงิน 25,000 บาท 
  8.3 ซ่อม Alto Sax. 2 ตัว x 5,000   เป็นเงิน 10,000 บาท  
  8.4 ซ่อม Bb Trombone 2 ตัว x 5,000  เป็นเงิน 10,000 บาท 
  8.5 ซ่อม Bb Euphonium 1 ตัว    เป็นเงิน 5,500 บาท 
  8.6 ซ่อม Double F. Horn 1 ตัว   เป็นเงิน 5,000 บาท  
  8.7 จัดหา สายไวโอลิน สาย E 10 เส้น x 330 เป็นเงิน 3,300 บาท 
  8.8 จัดหา สายไวโอลิน สาย A 10 เส้น x 380 เป็นเงิน 3,800 บาท 
  8.9 จัดหา สายไวโอลิน สาย D 10 เส้น x 440 เป็นเงิน 4,400 บาท 
  8.10 จัดหา สายไวโอลิน สาย G 10 เส้น x 500 เป็นเงิน 5,000 บาท 
  8.11 จัดหา สายวิโอลา สาย A 10 เส้น x 500 เป็นเงิน 5,000 บาท 
  8.11 จัดหา สายวิโอลา สาย D 10 เส้น x 600 เป็นเงิน 6,000 บาท 
  8.11 จดัหา สายวิโอลา สาย G 10 เส้น x 700 เป็นเงิน 7,000 บาท 
  8.11 จัดหา สายวิโอลา สาย C 10 เส้น x 800 เป็นเงิน 8,000 บาท 
เอกสารอ้างอิงจากกรมพลาธิการทหารเรือ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หมวดเครื่องช่วยฯ 
ผลที่คาดจะได้รับ  
  จัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีและวัสดุสิ้นเปลือง ในระยะยาวเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อการ
ฝึกหัดศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีแผนการจัดหา และซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีและวัสดุสิ้นเปลือง  
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๔.๒ โครงการจัดท าแผนในการจัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
ชื่อโครงการ 
  โครงการจัดท าแผนในการจัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์  
หลักการและเหตุผล 
  จากการตรวจสอบและประเมินภายใน รร.ดย.ฯของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. พบว่า รร.ดย.ฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนงานการจัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนการจัดหา และซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ ที่มีสภาพเก่า และ ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้
ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดี 
  ดังนั้น รร.ดย.ฯ จึงมีแนวความคิดท่ีจะจัดท าแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุงในระยะยาว 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ รร.ดย.ฯ มีโสตทัศนูปกรณ์พอเพียงและมีคุณภาพ ต่อการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย 
  4.1 มีโสตทัศนูปกรณ์พอเพียงในการเรียนการสอน 
  4.2 มีแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ 
วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เตรียมการจัดท าแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุง 
  5.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  5.3 ด าเนินการตามแผน 

5.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2557 
ล าดับ การ

ด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 เตรียมการ             
2 เสนอขอฯ             
3 ด าเนินการ             
4 สรุปผล             

หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รับผิดชอบ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
  หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  694,800  บาท แยกเป็น 
  ๑. เครื่องเล่น DVD 6 เครื่อง x 5,000    เป็นเงิน  30,000 บาท 
  ๒. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง x 16,000   เป็นเงิน  96,000 บาท 
  ๓. เครื่องรับโทรทัศน์ LCD  ขนาด 32 นิ้ว  6 เครื่อง x 21,000  เป็นเงิน126,000  บาท 
  ๔. ไมค์โครโฟน  6  ตัว x 1,800   เป็นเงิน 10,800 บาท  
  ๕. เครื่องขยายเสียง 6  เครื่อง x 6,000   เป็นเงิน 36,000 บาท 
  ๖. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิดอล 1  เครื่อง x 190,000 เป็นเงิน   190,000 บาท 
  ๗. กล้องถ่ายภาพนิ่ง  1  เครื่อง x 35,000  เป็นเงิน 35,000 บาท  



๖๖ 
 

  ๘. กล้องถ่ายวีดีโอ  1  เครื่อง x 150,000  เป็นเงิน 150,000 บาท 
  ๙. กระดานไวท์บอร์ด 14 แผ่น x 1,500   เป็นเงิน 21,000 บาท  
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หมวดเครื่องช่วยฯ 
ผลที่คาดจะได้รับ  
  จัดหาและซ่อมบ ารุงในระยะยาวเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการฝึกหัดศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีแผนการจัดหา และซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ ที่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๔.๓ โครงการจัดท าแผนในการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ชื่อโครงการ 
  โครงการจัดท าแผนในการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
หลักการและเหตุผล 
  จากการตรวจสอบและประเมินภายใน รร.ดย.ฯของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. พบว่า รร.ดย.ฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนงานการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จึงจ าเป็นต้องวางแผนการจัดหา และซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีสภาพเก่า และ ซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์  ให้ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดี  
  ดังนั้น รร.ดย.ฯ จึงมีแนวความคิดที่จะจัดท าแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุงในระยะยาว 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ รร.ดย.ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ พอเพียงและมีคุณภาพ ในการเรียนการสอน  
เป้าหมาย 
  ๑. มีคอมพิวเตอร์พอเพียงในการเรียนการสอน 
  ๒. มีแผนการด าเนินการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วิธีการด าเนินการ 
  ๑. เตรียมการจัดท าแผนการจัดหาและซ่อมบ ารุง 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๓. ด าเนินการตามแผน 
  ๔. สรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2557 
ล าดับ การ

ด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ เตรียมการ             
๒ เสนอขอฯ             
๓ ด าเนินการ             
๔ สรุปผล             

หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รับผิดชอบ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
  หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  312,500  บาท แยกเป็น 
  ๑. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง x 1,500 บาท  เป็นเงิน 7,500 บาท 
  ๒. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง x 30,000 บาท  เป็นเงิน 150,000 บาท 
  ๓. ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์   เป็นเงิน 115,000    บาท 
  ๔. จัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 ชุด x 2,000 บาท  เป็นเงิน 40,000 บาท  
       เอกสารอ้างอิงจาก กรมอิเลกทรอนิกส์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หมวดเครื่องช่วยฯ 



๖๘ 
 

 
ผลที่คาดจะได้รับ  
  จัดหาและซ่อมบ ารุงในระยะยาวเพื่อให้มีความเพียงพอต่อการฝึกหัดศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีแผนงานการจัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

 
๔.๔ โครงการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ชื่อโครงการ 
  โครงการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  - ส ารวจเพื่อหาจุดที่ควรพัฒนา 
  -  ประชุมเพ่ือประเมินงบประมาณและเวลาในการพัฒนา 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หลักการและเหตุผล 
  จากการตรวจสอบและประเมินภายใน รร.ดย.ฯของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. พบว่า รร.ดย.ฯ ยังไม่มีการจัดท าแผนซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่มีสภาพช ารุด  ให้มี
สภาพของสถานที่ในการเรียนการสอน มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีของบุคคลากร  
  ดังนั้น รร.ดย.ฯ จึงมีแนวความคิดท่ีจะจัดท าแผนซ่อมบ ารุงในระยะยาว 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ รร.ดย.ฯ มีสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 
  มีแผนการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
วิธีการด าเนินการ 
  ๑. ส ารวจเพื่อหาจุดที่ควรพัฒนา 
  ๒. ประชุมเพ่ือประเมินงบประมาณและเวลาในการพัฒนา 
  ๓. เสนอขออนุมัติ 
  ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2557 
ล าดับ การ

ด าเนินการ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ ส ารวจฯ             
๒ ประชุมฯ             
๓ เสนอขออนุมัติ             
๔ ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 
            

หมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รับผิดชอบ 
สถานที่ด าเนินการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  -  บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ หมวดเครื่องช่วยฯ 
ผลที่คาดจะได้รับ  
  มีแผนการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  มีแผนงานการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 


