
๑ 
 

 

 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าการศึกษา ๒๕๕๔ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
 

 



๒ 
 

 ปรัชญา 
“เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี” 

ปณิธาน 
ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ เพื่อให้เป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถ 

ในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
 ส าหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

วิสัยทัศน์ 
“การเป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล” 

ภารกิจ 
ด าเนินการให้การศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนดุริยางค์  

ให้มีความรู้ในวิชาชีพการดุริยางค์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
นอกจากนี้ยังให้การศึกษาและฝึกอบรมทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่าสัญญาณแตรเดี่ยว 

 

 



๓ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การ 
 การบริหารหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
การดุริยางค ์(ม.๑.) 

เพ่ือวัดและประเมินคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์  
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่าน
มาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 ๑ เดือน 
 

- หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบ       

(๒) ประชุมคณะกรรมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง 
วางแผนจัดท าแบบสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ  

      

(๓) จัดท าแบบสอบมาตรฐานวิชาชีพ       

(๔) ทดสอบผู้ส าเร็จการศึกษา       

(๕) วิเคราะห์ผลสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

      

(๖) เสนอผลการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

      

(๗) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในโครงการ 

      



๕ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๒. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
ประพันธ์เพลง (ม.๒) 
 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลงาน
นวัตกรรมให้กับครูและ นดย. 

จ านวนครูและ นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวนครู และ นดย.ทั้งหมด 

 ๑๒ เดือน ๒๕,๐๐๐.- หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ          

(๒) ประชุมคณะกรรมการ        

(๓) วางแผนการด าเนินการ       

(๔) เชิญวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม 

      

 (๕) ด าเนินการ       

 (๖) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในโครงการ 

      

 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๓. โครงการประชุมเชิงวิชาการและ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อม  
ความสามัคคี ระหว่าง โรงเรียน
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ (ม.๓, ม.๕) 

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการและเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างโรงเรียน
ดุริยางค์สามเหล่าทัพ   

จ านวนครู และ นดย.ที่เข้าร่วม
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนครู และ 
นดย.ทั้งหมด 

 ๑ วัน ๓๕,๐๐๐.- หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ          

(๒) ประชุมคณะกรรมการ        

(๓) วางแผนการด าเนินการ       

(๔) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม       

 (๕) ด าเนินการ       

 
(๖) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในโครงการ 

      

 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๔. โครงการบรรเลงดนตรีทางวิทยุ อส.
(พระท่ีนั่งอัมพรสถาน) พระราชวัง
ดุสิต ความถี่ FM 104 (ม.๓) 

เพ่ือประสานความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นในการให้บริการทาง
วิชาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนและกองทัพ 
 

จ านวนครั้งที่บรรเลงดนตรีทาง
วิทยุ อส.ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี 
 
 

 ๑๒ เดือน - หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ          

(๒) ประชุมผู้รับผิดชอบ       

(๓) วางแผนการแสดง       

(๔) ด าเนินการฝึกซ้อม       

(๕) ด าเนินบันทึกเทปการบรรเลง
ดนตรีทางวิทยุ อส. 

      

(๖) ประเมินผลโครงการ       

(๗) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 
 



๘ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๕. โครงการการจัดการแสดงดนตรี    
ในสถานที่ชุมชนหรือโรงพยาบาล 
(ม.๓) 

เพ่ือประสานความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นในการให้บริการทาง
วิชาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนและกองทัพ 
 

จ านวนครั้งที่บรรเลงดนตรีใน
สถานที่ชุมชนหรือโรงพยาบาล
ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง/ปี 
 
 

 ๑๒ เดือน ๙,๐๐๐.- หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ          

(๒) ประชุมผู้รับผิดชอบ       

(๓) วางแผนการแสดง       

(๔) ด าเนินการฝึกซ้อม       

(๕) จัดการแสดงดนตรี       

(๖) ประเมินผลโครงการ       

(๗) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 
 



๙ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๖. โครงการสนับสนุนบุคลากร
ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 
แก่หน่วยงานภายนอก/ชุมชน (ม.๓) 

เพ่ือประสานความร่วมมือ
กับสถาบันอ่ืนในการ
ให้บริการทางวิชาชีพ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนและกองทัพ 
 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ให ้
บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่
หน่วยงานอื่น มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘ ของจ านวนคร/ูอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

  - หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) วางแผนการบริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ โดยสนับสนุนครู/อาจารย์
ประจ าที่ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่หน่วยงานอื่น 

      

(๒) ด าเนินงานตามแผน       

(๓) ประเมินความพึงพอใจ       

(๔) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสอน 
ด้วยการท าวิจัยในชั้นเรียน (ม.๔, ม.๕) 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนา มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ 
ของจ านวนคร/ูอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 ๑ เดือน 
 

๙,๐๐๐.- รร.ดย.ดย.ทร. 

ขั้นตอนด าเนินงาน       
(๑) วางแผนศึกษาข้อมูลการด าเนิน 
การจัดการเรียนการสอนในปีการ 
ศึกษาท่ีผ่านมา 

      

(๒) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามจากผู้รับผิดชอบ 

      

(๓) จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
พิจารณาผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

      

(๔) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ประชุม 

      

(๕) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

      

(๖) รายงานสรุปผลการด าเนินงานใน
โครงการและขออนุมัติใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

      

 
 
 



๑๑ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๘. โครงการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. (ม.๔) 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
มาใช้กับเครื่องดนตรี 

มีอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
มาใช้กับเครื่องดนตรี 

 ๑๒ เดือน ๓๕,๐๐๐.- รร.ดย.ดย.ทร.ฯ 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตัง้หรือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ    

      

(๒) ประชุมผู้รับผิดชอบ       

(๓) วางแผนจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง
ทางการศึกษา 

      

(๔) ด าเนินการจัดหา       

(๕) ตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองทาง
การศึกษา 

      

(๖) ประเมินผล       

(๗) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      

 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๙. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 - จัดหาคอมพิวเตอร์  
 - จัดหาปริ้นเตอร์ (ม.๔) 

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 

มีระบบฐานข้อมูล รร.ดย.ดย.ทร.ฯ  ๑๒ เดือน ๖๕,๖๐๐.- รร.ดย.ดย.ทร.ฯ 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ          

(๒) ประชุมผู้รับผิดชอบ       

(๓) วางแผนจัดระบบฐานข้อมูล       

(๔) ด าเนินการตามแผน       

(๕) ทดสอบระบบแก้ไขข้อบกพร่อง       

(๖) ประเมินผลโครงการ       

(๗) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. โครงการปรับปรุงหลักสูตรการ
ดุริยางค์จาก ๖ ปี เป็น ๓ ปี  
(ม.๕.) 

พัฒนาหลักสูตรการดุริยางค์ให้
เป็นไปตามนโยบายของ ทร. 

หลักสูตรการดุริยางค์ได้มีการปรับปรุง
เป็นไปตามนโยบายของ ทร. 

 ๑๒ เดือน ๒๘,๐๐๐.- รร.ดย.ฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบ       

(๒) วางแผนทบทวนหลักสูตร
ร่วมกับสายวิทยาการ 
    ๒.๑) ศึกษาหลักสูตร  
    ๒.๒) ก าหนดรูปแบบการ
ทบทวนร่วมกับสายวิทยาการ 

      

(๓) จัดประชุมเชิงสัมมนา 
เพ่ือระดมความคิดเห็น
พิจารณาทบทวนหลักสูตร 

      

(๔) ประเมินความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการประชุม 

      

(๕) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานในโครงการ 

      

 
 

 



๑๔ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๑. โครงการสอนเสริม ALC ให้กับ นดย. 
ชั้นปีที่ ๕ -๖ (ม.๕) 

เพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ
ให้แก่ นดย.ชั้นปีที่ ๕ – ๖ 

จ านวน นดย.ชั้นปีที่ ๕-๖ ที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ ทร. ก าหนด
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวน นดย.ชั้นปีที่ ๕-๖ทั้งหมด 

 ๓ เดือน 
 

๘๐,๐๐๐.- หมวดศึกษาฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบ       

(๒) วางแผนการจัดสอนเสริม ALC
ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง 

      

(๓) จัดสอนเสริม ALC       

(๔) ทดสอบผู้ส าเร็จการศึกษา       

(๕) วิเคราะห์ผลสอบ       

(๖) เสนอผลการสอบ       

(๗) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในโครงการ 

      

 
 
 



๑๕ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๒. โครงการแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรี
กับวงซังรกออร์เคสตร้าจากประเทศ
เกาหลี (ม.๓) 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐  
ของจ านวน นดย.ทั้งหมด 

 ๘ วัน 
 

๑๖๖,๑๗๐.- ดย.ทร. 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ          

(๒) ประชุมคณะกรรมการ        

(๓) ด าเนินการฝึกซ้อม       

(๔) work shop        

(๕) แสดงคอนเสิร์ต        

(๖) ประเมินผลโครงการ       

(๗) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๓. โครงการฝึกภาคสนาม นดย. (ม.๓) เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้
และความสามารถให้แก่
ผู้เรียนโดยการฝึกปฏิบัติจริง 

จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐  
ของจ านวน นดย.ชั้นปีที่ ๔ -๖ 
 

 ๑๐ วัน 
 

 รร.ดย.ดย.ทร. 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการฝึก    

      

(๒) ประชุมวางแผน        

(๓) ด าเนินการฝึกซ้อม       

(๔) ด าเนินการฝึกภาคสนาม       

(๕) ประเมินผลโครงการ       

(๖) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๔. โครงการฝึกภาวะผู้น า
ทางทหาร นดย. (ม.๖) 

เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าทางทหาร 
ปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ 
ตลอดจนเสริมสร้างภาพพจน์
การเป็นทหารที่ดีให้แก่ นดย. 

จ านวน นดย.ที่มีคะแนนความเหมาะสม
ในการเป็นทหารอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวน นดย.ทั้งหมด 

 ๑๒ เดือน ๓,๒๐๐.- หมวดปกครอง 

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ       

(๒) ประชุมวางแผน       

(๓) ด าเนินการฝึกภาวะ
ผู้น าทางทหาร 

      

(๔) ประเมินโครงการ       

(๕) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      

 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๕. โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ม.๕) 
 

เพ่ือปลูกฝัง นดย.ให้มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
และปลูกฝังค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่บุคลากรครู และ นดย.  

จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ 
ของจ านวน นดย.ทั้งหมด 

 ๑๒ เดือน  หมวดปกครอง 

๑) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ    ๑ วัน ๕,๐๐๐.-  

๒) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    ๑ วัน ๕,๐๐๐.-  

๓) การด าเนินตามแนวทาง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓ เดือน ๙,๐๐๐.-  

ขั้นตอนด าเนินงาน       

(๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ       

(๒) ประชุมวางแผน       

(๓) ด าเนินโครงการศึกษาดู
งานสวนจิตรลดา 

      

(๔) ประเมินโครงการ       

(๕) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      

 



๑๙ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๖. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ฯ 
(ม.๕) 

เพ่ือปลูกฝัง นดย.ให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์    

จ านวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวน นดย.ทั้งหมด 

 ๑๒ เดือน  หมวด
ปกครอง 

 ๑) กิจกรรมไหว้ครูวิชาการ    ๑ วัน ๕,๐๐๐.-  

 ๒) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ศาสนา (วันเข้าพรรษา) 

   ๑ วัน ๕,๐๐๐.-  

 ๓) กิจกรรมธรรมสวัสดี ส าหรับ นดย.    ๑ ครั้ง/ปี ๓,๔๐๐.-  

 ๓) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์    ๑ ครั้ง ๕,๐๐๐.-  

 ขั้นตอนด าเนินงาน       

 (๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ       

 (๒) ประชุมวางแผน       

 (๓) การด าเนินการ       

 (๔) ประเมินผล       

 (๕) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน       



๒๐ 
 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ข้อมูล
ปัจจุบัน 

ห้วงเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ 

๑๗. โครงการประชุมจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) (ม.๗) 

๑. รายงานการประเมิน
ตนเอง 

๑. มีรายงานประเมินตนเองของ
ทุกหน่วยงานย่อย 
๒. มีรายงานประเมินตนเองของ
สถาบัน 

 ๑ ป ี
 

๑๐,๐๐๐.- ประกัน
คุณภาพฯ 

ขั้นตอนด าเนินงาน       
(๑) วางแผนจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง โดยศึกษากรอบ
การประเมินรอบสาม  

      

(๒) จัดท า (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง 

      

(๓) พิจารณา (ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง 

      

(๔) จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 

      

(๕) รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และเสนอรายงานการประเมิน
ตนเองต่อหน่วยต้นสังกัด 

      

 
                      ตรวจถูกต้อง 

             น.อ. 
                                                                               นปก.ฐท.กท. ท าการแทน ผอ.รร.ดย.ดย.ฯ 


