แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปรัชญา
เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี
ปณิธาน
ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ เพื่อให้เป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถ
ในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล

ภารกิจ
ดาเนินการให้การศึกษา และฝึกอบรมนักเรียนดุริยางค์ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพการดุริยางค์ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนให้การศึกษา และ
อบรมทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่าสัญญาณแตรเดี่ยว
พันธกิจ
 ให้การศึกษาแก่นักเรียนดุริยางค์ และทหารเหล่าดุริยางค์ เพื่อเป็นนักดนตรี
ทหารเรือที่มีคุณภาพ
 พัฒนาหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
 ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
 สนับสนุนการดนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย
 ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ค่านิยม
ค่านิยมร่วมของสถาบัน คือ MUSICIAN โดยแต่ละตัวอักษรมีความมาย ดังนี้
M หมายถึง Musicianship ความเป็นนักดนตรี
U
หมายถึง Universal
ความเป็นสากล
S
หมายถึง Seniority
เคารพครูและอาวุโส
I
หมายถึง Integrity
ความซื่อสัตย์ไว้ใจได้
C
หมายถึง Courage
ความกล้าหาญ
I
หมายถึง Initiative
ความริเริ่ม สร้างสรรค์
A
หมายถึง Altruism
ความเสียสละ
N
หมายถึง Navy
ความเป็นทหารเรือ

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนที่ ๑. แผนพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
แผนที่ ๒. แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
แผนที่ ๓. แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
แผนที่ ๔. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และเทิดทูนสถาบันฯ
แผนที่ ๕. แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
แผนที่ ๖. แผนบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
แผนที่ ๗. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

โครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพการดุริยางค์

เพื่อประเมินคุณภาพของผู้สาเร็จการ
ศึกษาจากโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ

๒

โครงการสอนเสริม ALC
ให้แก่ นดย. ชั้นปีที่ ๕ – ๖

เพื่อเสริมสร้างความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่ นดย. ชั้นปีที่ ๕ - ๖

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๗๕ ของ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวน นดย. ชั้นปีที่ ๕ – ๖
สอบ ALCPT ก่อนเรียน/หลังเรียน
มีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑ เดือน

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ
หมวดศึกษาฯ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๑

๑ ปี

๘๐,๐๐๐.-

หมวดศึกษาฯ

มาตรฐานที่ ๑

แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
ที่
-

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่ ๓ แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่
๑

๒

๓

๔

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการบริการทางวิชาการ ๑. เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน ๑.จานวนครูประจาที่ให้บริการทาง
และวิชาชีพทางดนตรีให้แก่ ดนตรีแก่หน่วยงานอื่นตามที่ร้องขอ
วิชาการและวิชาชีพทางดนตรีแก่
หน่วยงานอื่น
๒. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้าน หน่วยงานอื่น ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕
ดนตรีให้แก่ครูประจา
ของจานวนครูประจาทั้งหมด
โครงการสนับสนุนบุคลากร/ ๑. เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน ๑.จานวนครูที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า
นดย.เข้าร่วมการแสดง
ดนตรีแก่หน่วยงานอื่นตามที่ร้องขอ
หรือเท่ากับร้อยละ ๕ ของจานวนครู
กาชาดคอนเสิร์ต
ประจาทั้งหมด
๒. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้าน ๒.จานวน นดย.ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ดนตรีให้แก่ครูประจา๓. เพื่อฝึกฝนทักษะ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของ
ด้านดนตรีให้แก่ นดย.
จานวน นดย.ทั้งหมด
๓.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีและ ๓.ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
สุนทรียศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป
ของผู้รับบริการ การแสดงดนตรี
มีค่าเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
โครงการบันทึกเสียงบรรเลง ๑. เพื่อฝึกฝนทักษะด้านการบรรเลง
๑.จานวนครั้งของการแสดงดนตรี
ดนตรีทางวิทยุ อส.
ดนตรีให้แก่ นดย. และส่งเสริมการ
ไม่ต่ากว่า ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา
พระราชวังดุสติ
ทางานเป็นหมู่คณะ
ความถี่ FM ๑๐๔
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีและ ๒.ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
สุนทรียศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป
ของผู้รับบริการการแสดงดนตรี
มีค่าเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่น ๑.ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มี
ดนตรีสามเหล่าทัพ
ในการพัฒนาการศึกษา
ต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑๒ เดือน

งบประมาณ
(บาท)
-

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ
หมวดศึกษาฯ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๓

๓ เดือน

-

หมวดศึกษาฯ

มาตรฐานที่ ๓

๑๒ เดือน

-

หมวดศึกษาฯ

มาตรฐานที่ ๓

รร.ดย.ฯ

มาตรฐานที่ ๓

๑ วัน

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่ ๔ แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบัน
ที่
๑

๒

๓

๔

๕

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือ
จริยธรรม (ไหว้ครูวิชาการ)
ประเพณีอันดีงาม และแสดงถึงความ เท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย. ทั้งหมด
กตัญญูกตเวทีต่อครู/อาจารย์
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย.
ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญ
๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือ
(วันเข้าพรรษา)
ทางพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียม เท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย. ทั้งหมด
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ให้แก่
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย.
นดย.
ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา
เพื่อส่งเสริมให้ นดย. มีจิตสานึกใน ๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือ
และบาเพ็ญสาธารณ
การช่วยเหลือสังคม และบาเพ็ญ
เท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย. ทั้งหมด
ประโยชน์
สาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชน
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย.
ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือ
(วันแม่แห่งชาติ)
เท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย. ทั้งหมด
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย. ที่
มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือ
(วันพ่อแห่งชาติ)
เท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย. ทั้งหมด
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย. ที่
มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑ วัน

งบประมาณ
หน่วย/
ประกันคุณภาพ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา
๘,๐๐๐.- หมวดปกครองฯ มาตรฐานที่ ๕

๑ วัน

๘,๐๐๐.

หมวดปกครองฯ

มาตรฐานที่ ๕

๑ วัน

๑๐,๐๐๐.-

หมวดปกครองฯ

มาตรฐานที่ ๕

๑ วัน

๘,๐๐๐.-

หมวดปกครองฯ

มาตรฐานที่ ๕

๑ วัน

๘,๐๐๐.

หมวดปกครองฯ

มาตรฐานที่ ๕

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่ ๕ แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ดย.

๒

หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ
ชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ดย.

๓

โครงการศึกษาดูงานสถาบันการ
ดนตรี ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

๔

โครงการสัมมนาการพัฒนาและ
ประกันคุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
๑.เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการ
๑.ค่าเฉลี่ยผลประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์
ฝึกอบรมมีการดาเนินงานอย่างมีระบบ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
และเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กองทัพเรือ ไม่ต่ากว่าระดับ ๓
๒.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถใน
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ
การปฏิบัติงาน และสามารถนาความรู้ที่ หน่วยต้นสังกัดที่มตี ่อผูส้ าเร็จการฝึกอบรม
ได้รับ ไปสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ
อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้นไป
และนาไปใช้ปฏิบัติงานได้
๑.เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการ
๑.ค่าเฉลี่ยผลประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์
ฝึกอบรมมีการดาเนินงานอย่างมีระบบ
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ
และเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง กองทัพเรือ ไม่ต่ากว่าระดับ ๓
๒.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถใน
๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน และสามารถนาความรู้ที่ ของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อผู้สาเร็จการ
ได้รับ ไปสอบจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ
ฝึกอบรม อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้นไป
และนาไปใช้ปฏิบัติงานได้
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
ได้รับความรู้ เพิม่ พูนประสบการณ์
รร.ดย.ฯ
และสามารถนามาปรับใช้ในการเรียน
การสอนได้
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ รร.ดย.ฯ
มีแผนการบริหารจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑๒ สัปดาห์

งบประมาณ
(บาท)
๒๙๑,๒๓๐.-

หน่วย/
ประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา
รร.ดย.ฯ
หมวด 5
การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
(HR 4)

๖ สัปดาห์

๒๖๔,๕๐๐.-

รร.ดย.ฯ

หมวด 5
การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
(HR 4)

๕ วัน

๒๔๐,๗๐๐.-

รร.ดย.ฯ

มาตรฐานที่ ๔

๓ วัน

๖๑,๒๖๐

รร.ดย.ฯ

มาตรฐานที่ ๔

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่ ๖ แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่
๑

๒

๓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกภาคสนาม นดย. ๑.เพื่อฝึกการเรียนรู้วิธีการทางานรวมถึง
การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ของนักเรียนดุริยางค์ในรูปแบบต่างๆ
๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน
กับกองทัพเรือ
๓.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ รร.ดย.ฯ ให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง
โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะ ๑. เพื่อให้ นดย. เรียนรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบัตติ น
ผู้นาทางทหาร
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และภาวะผู้นา
ในการเป็นทหาร และนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
๒. รร.ดย.ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาและการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ
ให้แก่ นดย. เพื่อเป็นกาลังพลทีม่ ีคณ
ุ ภาพของ
กองทัพเรือ
โครงการทัศนศึกษา
๑. เพื่อให้ นดย. ศึกษาขนบธรรมเนียม
(ทางทะเล)
ประเพณีทหารเรือ
๒. เพื่อให้ นดย. เกิดความรักในอาชีพ
ทหารเรือ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ
จานวน นดย. ทั้งหมด
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
ของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑๐ วัน

งบประมาณ
(บาท)
๔๑๐,๕๘๘.-

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ
รร.ดย.ฯ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๕

๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ
จานวน นดย. ทั้งหมด
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
ของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑

๓ วัน

๓๓,๒๒๔.-

หมวดปกครองฯ

มาตรฐานที่ ๕

๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของ
จานวน นดย. ทั้งหมด
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจ
ของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๓.๕๑

๑ วัน

๑๘,๘๖๒.-

หมวดปกครองฯ

มาตรฐานที่ ๕

แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่ ๖ แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต

๕

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
๑. เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านดนตรี ๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า
โดยการนาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุง
หรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย.
พัฒนาในการเรียนการสอนต่อไป
ทั้งหมด
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย.
ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ที่มีต่อโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
เพื่อให้ นดย.ได้ศึกษาหาความรู้เพิม่ พูน
๑. จานวน นดย.ที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่า
ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ
หรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ของจานวน นดย.
ทั้งหมด
๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของ นดย.
ที่มีต่อโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑
วัตถุประสงค์

ห้วงเวลา งบประมาณ
หน่วย/
(บาท)
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
๘ วัน
๑๖๕,๖๔๐.- หมวดศึกษาฯ

๑ วัน

๑๔.๗๖๐.-

หมวดศึกษาฯ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๕

มาตรฐานที่ ๕

แผนงานที่ ๗ แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
มาตรฐานการศึกษา
ประชุมแผนจัดทารายงาน
ประเมินตนเอง (๔ ครั้ง)

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
เพื่อรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด และนาผล
ประเมินมาพิจารณาจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

๒

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปีการศึกษา
๑. มีการรายงานประเมินตนเอง(ย่อย)
ภายในหน่วยงาน
๒. มีการรายงานประเมินตนเองของ
สถาบัน

ห้วงเวลา
ดาเนินการ
๑ วัน

งบประมาณ
(บาท)
๑๖,๓๙๐.-

๑ วัน/ครั้ง

๒๕,๕๙๐.-

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐานที่ ๗

สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่
๑. แผนพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
๒. แผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
๓. แผนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

๔. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถาบันฯ

จานวน
โครงการ
๒
๔

๕

จานวน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ความสาเร็จ
๒
ม.๑ คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
๑. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์
๒. โครงการสอนเสริม ALC ให้แก่ นดย. ชั้นปีที่ ๕ – ๖
๗
ม.๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
๑. โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพทางดนตรีให้แก่หน่วยงานอื่น
๒. โครงการสนับสนุน บุคลากร/ นดย.เข้าร่วมการแสดงกาชาดคอนเสิรต์
๓. โครงการบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทางวิทยุ อส. พระราชวังดุสติ
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการดนตรีสามเหล่าทัพ
๑๐
ม.๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ไหว้ครูวิชาการ)
๒. กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)
๓. กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา และบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
๔. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ (วันแม่แห่งชาติ)
๕. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ (วันพ่อแห่งชาติ)

จานวน
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ
หมวดศึกษาฯ

๑
๑
๑
๓
๒
๑

หมวดศึกษาฯ

หมวดปกครองฯ
๒
๒
๒
๒
๒

สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนงานที่
๕. แผนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

๖. แผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

๗. แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

จานวน
โครงการ
๔

๕

๒
๒๒

จานวน
ตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
ความสาเร็จ
๖
ม.๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
๑. หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ดย.
๒. หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ดย.
๓. โครงการศึกษาดูงานสถาบันการดนตรี ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
๔. โครงการสัมมนาการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน รร.ดย.ฯ
๑๐
ม.๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๑. โครงการฝึกภาคสนาม นดย.
๒. โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้นาทางทหาร
๓. โครงการทัศนศึกษา (ทางทะเล)
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต
๕. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๓
ม.๗ การประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพภายใน
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการศึกษา
๒. ประชุมแผนจัดทารายงานประเมินตนเอง
๓๘

จานวน
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(อภิเชษฐ์ พยนต์เลิศ)
รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.
เม.ย.๕๗

หน่วย/
ผู้รับผิดชอบ
รร.ดย.ฯ

๒
๒
๑
๑
รร.ดย.ฯ
๒
๒
๒
๒
๒
ประกันฯ
๑
๒
๓๘

