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ค าน า 
 

 คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี งป.๕๗ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕เมื่อ๒๑ - ๒๓ ม.ค.๕๗ 
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัด
การศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕ ซึ่งมี
จ านวน ๗ มาตรฐานรวม ๔๙ตัวบ่งชี้ (ได้รับยกเว้น ๑ ตัวบ่งชี้) บัดนี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะท างานฯ จึงได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.รวมทั้งได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาส าหรับให้ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง
รักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ให้มีความ
ยั่งยืนต่อไป 

 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

 

พล.ร.ท. 
(สุริยะ   พรสุริยะ) 
ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

                ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่และ  
                                                              จก.ยศ.ทร. 
มี.ค.๕๗ 
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ความเห็นชอบของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
(ระหว่าง๒๑ - ๒๓ ม.ค.๕๗) 

คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯประจ าปี งป.๕๗ 

๑. พล.ร.ต. …………………………………….…............. รอง จก.ยศ.ทร./หัวหน้าคณะท างานฯ 
    (นฤดมชวนะเสน) 
๒. น.อ. ……………………………………….................... รองหัวหน้าคณะท างานฯ 
    (จุมพลศิริรัตน์) 
๓. น.อ.หญิง  ……………………………......…............. คณะท างานฯ/เลขานุการ 
    (ชมภูพัฒนพงษ์) 
๔. น.อ.หญิง ........................................................ คณะท างานฯ 
    (จิราวรรณธีรพงษ์พิศุทธ์) 
๕. น.ท.หญิง …………….....………....……..............… คณะท างานฯ/ผช.เลขานุการ 
    (วรรณฑิตาพัฒนพันธุ์) 
๖. น.ท. ..…........…………………………….....….......... คณะท างานฯ 
    (ประดิษฐ์ พ้นชั่ว) 
๗. น.ต. …………….........……………………................ คณะท างานฯ 
    (วิโรจน ์ ถาวรวงษ์) 
๘. น.ต. …………….........……………………................ คณะท างานฯ 
    (สุเทพจันทร์เทศ) 
๙. น.ต. ……………................……………..…............. คณะท างานฯ 
    (สุรพิชญ์คนเที่ยง) 
๑๐. น.ต. …………….........……………………................ คณะท างานฯ 
    (จารึก   พรเจริญ) 
๑๑. ร.อ. …………….........……………………................. คณะท างานฯ 
    (ไพวรรณ คุ้มครอง) 
  

ผู้บริหารโรงเรียน 

  น.อ. ………………………………………............... ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. 
       (ณัฐรัชกุล) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) เป็น
สถานศึกษาของ ทร.ที่ขึ้นอยู่กับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ดย.ทร.ฐท.กท.) มีหน้าที่ให้
การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ (นดย.) นอกจากนี้ยังให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ทหารเหล่า
ดุริยางค์และทหารเหล่าสัญญาณจ าพวกแตรเดี่ยว  

รร.ดย.ฯ มีประวัติความเป็นมาคู่กับดย.ทร.ฐท.กท. กล่าวคือ หน่วยดุริยางค์ทหารเรือ มีมา
ตั้งแต่ก่อนตั้งหน่วยทหารเรือยังคงเป็นกรมทหารเรือ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๑ โดยที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือ
สมัยนั้น มีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศและส าหรับเรือพระที่นั่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาสทางทะเลและต่างประเทศ ซึ่งตามบันทึกทางเอกสาร เดิมเรียกว่า “ทหารแตรมะรีน”ต่อมาใน พ.ศ.
๒๔๔๘ จอมพลเรือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกรม
ทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงหน่วยดุริยางค์ทหารเรือให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กอง
แตร” ขึ้นกับกรมทหารเรือฝ่ายบก และทรงก าหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาการดนตรีขึ้น เรียกว่า “วิชาการ
แตร” ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับระเบียบวิชาการต่างๆ ในกรมทหารเรือ ลง ๒๗ มิ.ย.๒๔๙๙ โดยรับบุคคล
เข้ามาท าการฝึกหัดและบรรจุเป็นนักดนตรีทหารเรือเพ่ือเสริมวงดนตรีให้ใหญ่ขึ้น และทดแทนคนเก่าที่พ้น
หน้าที่ไปตามกาลเวลา ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๐ ทร.จึงได้ก าหนดให้มีโรงเรียนดุริยางค์ขึ้น  จนกระท่ังปี พ.ศ.
๒๕๐๒ เรือเอก ส าเร็จ นิยมเดช (ยศขณะนั้น) นายทหารประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนดุริยางค์ จึงได้ท าการจัดวางระเบียบหลักสูตรการศึกษาข้ึน มีการแบ่งการศึกษา
ออกเป็นชั้น และด าเนินการฝึกหัดศึกษาในระบบโรงเรียนโดยแท้จริง หลักสูตรส าหรับการฝึกหัดศึกษาของ
นักเรียนดุริยางค์ และได้รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์โดยตรง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๐๔ เป็นต้นมา โดยในช่วงปีแรกๆ รับเฉพาะนักเรียนดุริยางค์ชายพ.ศ.๒๕๑๐จึงได้เริ่มมีการรับนักเรียน
ดุริยางค์หญิงต่อมา โรงเรียนดุริยางค์ได้รับการก าหนดและอนุมัติอัตราให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองดุริยางค์
ทหารเรือ สถานีทหารเรือกรุงเทพ เมื่อ ๓ พ.ค.๒๕๒๒ 

ปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๕๕รร.ดย.ฯมีจ านวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น๕๕ นาย แยกเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร ๑๑ นาย นายทหารประทวน ๔๔ นาย (ในจ านวนนี้ มีครู/อาจารย์ประจ า รวมอยู่ด้วย๒๓นาย) 
และ นดย. (เฉพาะชั้นปีที่ ๓ ถึงปีที่ ๖ จ านวน ๗๒ นาย) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น๒๒,๘๗๖,๔๖๔.-บาท และมีงบด าเนินการจัดการศึกษาทั้งหมด ๕,๒๓๒,๒๑๔.-บาท  

 

 

 

 

 

 

 



ค - ๒ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๔ ผลประเมินปี ๒๕๕๕ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๑ คุณภาพผูส าเร็จการศึกษา ๔๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๑๐ ๔.๖๐ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒๐ ๓.๘๐ ดี ๔.๐๐ ดี 
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔๐ ๓.๔๒ พอใช้ ๔.๒๘ ดี 
๕ การบริหารหลักสตูรและการเรยีนการสอน ๔๒ ๔.๐๒ ดี ๔.๔๓ ดี 
๖ การฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมิน ม.๑ - ม.๗  ๑๙๒ ๔.๓๑ ด ี ๔.๖๑ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๓.๕๐ พอใช้ ๔.๕๐ ดี 
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน ๒๑๒ ๔.๒๑ ด ี ๔.๖๒ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น  

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ 
๒. ผลงานของครู/อาจารย์ประจ าและผู้เรียน มีการน าไปใช้ประโยชน์โดยการจัดแสดงเผยแพร่สู่

สาธารณชน ในการฝึกภาคสนามของ นดย.  
๓. ครู/อาจารย์ บุคลากร มีชื่อเสียง ศักยภาพ และความสามารถในการให้บริการทางวิชาการ

และวิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอก 
๔. มีการจัดท าทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ส่งผลให้สถานศึกษามีกรอบแนว

ทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย
ครบถ้วนทุกโครงการ 

๕. ครูได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพการดนตรี และวิชาการอ่ืนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกนาย 
๖. นดย.ทุกนายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป 
๗. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความหลากหลาย คลอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทุก

ด้าน และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  
๘. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทางทหารและมีการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-

ดีมาก 
๙. มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 

๑๐. มีการท ารายงานประเมินตนเองของทุกหน่วยงานย่อย 
๑๑. มีการจัดท าแฟ้มเฉพาะ ในการรวบรวมเอกสารประกอบหลักฐานการน าข้อเสนอแนะที่ผ่านมา         

ไปปรับปรุงแก้ไข 
๑๒. โครงการสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้ง ๒ โครงการ ส่งผลสะท้อนให้ นดย.มีความสามารถทาง

ดนตรีอย่างแท้จริง จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี RD Music Contest ครั้งที่ ๑ โครงการ
สรรพากร On Tour ปีที่ ๗ จากกรมสรรพากร 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ระบบการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ครอบคลุมผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ร่วมงาน 
๒. ยังไม่มีการสรุปและประเมินผลแผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ว่ามีผลการ

ด าเนินงานอย่างไร บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหรือไม่ 
๓. จ านวนโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ครูน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ยังมีจ านวนน้อย

และด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล ยังไม่เป็นรูปธรรม และขาดการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

ฐานข้อมูล 
๕. ยังไม่มีการน าระบบ Authentication (การระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอก) มาใช้

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
๖. ในการประเมินโครงการ (ทุกโครงการ) ผู้ที่รับผิดชอบโครงการยังไม่มีการประเมินว่าบรรลุตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ และยังขาดการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๗. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๘. แผนการสอนรายวิชายังไม่มีการปรับปรุง/พัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ 
๙. ยังไม่มีการน าผลการประเมินการสอนของครูไปวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๐. การเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย.ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและขาดความต่อเนื่อง 

๑๑. ครูผู้สอนยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา 
๑๒. ขาดการจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านด้านกฎหมาย การปกครองให้กับผู้เรียน 
๑๓. ยังไม่มีการน าผลการประเมินโครงการทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มาปรับปรุงแก้ไข

ให้เป็นรูปธรรม 
๑๔. ยังไม่มีการน าผลการประเมินโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มา

ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการปรับระบบการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ครอบคลุมทั้งมิติของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

๒. ควรสรุปและประเมินผลแผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ว่าผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหรือไม่ อย่างไร  

๓. ควรจัดท าบัญชีสรุปรายชื่อผลงานของครูและผู้เรียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และที่
ได้รับการรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  โดยระบุรูปแบบการตีพิมพ์หรือเผยแพร่พร้อมห้วงเวลา 
หน่วยงานหรือผู้ให้การรับรองการน าไปใช้ประโยชน์พร้อมห้วงเวลา(เป็นฐานข้อมูลผลงานฯ) 

๔. ควรหามาตรการในการสนับสนุนให้ครูน าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

๕. ควรจัดท าโครงการประสานความร่วมมือทางดนตรี (MOU) กับสถาบันภายนอก เพ่ือสร้าง
เครือข่ายและเสริมความแข็งแกร่งศักยภาพด้านดนตรีของ รร.ดย.ฯ 
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 ๖. ควรรายงานสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี และเสนอผลให้
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ทราบ ในทุกวงรอบ ๖ เดือน เพ่ือเป็นการติดตามงาน และมีโอกาสปรับ
แก้ไขได้ทันเวลา 

๗. ในการประเมินโครงการทุกโครงการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
แล้ว ผู้ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการรายงานสรุปผลว่าด าเนินการส าเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
หรือไม่และอธิบายว่าได้น าปัญหาที่ผ่านมาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรรวมทั้งสรุปปัญหาข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
วงจรคุณภาพ PDCA(สนง.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ อาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มรายงานฯ เสนอขอ
อนุมัติและแจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ)  
 ๘. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในรูปของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปฐานข้อมูลของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

 ๘.๑  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศให้เป็นลายลักษณ์อักษร (ในภาพรวมและราย
มาตรฐาน/รายหมวด) 

 ๘.๒  ควรมีการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล รวมทั้งการออกแบบผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ในการประกอบการบริหารและตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องและทันสถานการณ์ 

 ๘.๓ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 ๘.๔ ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ ฐานข้อมูล นรจ. ฐานข้อมูลครู (ควรประกอบด้วย 
วิชาที่สอนคุณวุฒิประสบการณ์ท างานการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ผลประเมินการ
สอน แผนการสอน ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการของครู ฯลฯ)  ฐานข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษา (เช่น การจัดเก็บเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติงาน ผล
ประเมินทรัพยากรผลประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา แบบประเมินต่างๆรูปแบบแผนการสอนมาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้ SAR ผลประเมินคุณภาพ ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์กิจกรรมการบริการทางวิชาการ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนฯ)  

 ๘.๕ ควรน าระบบ Authentication (การพิสูจน์ทราบตัวตนและบันทึกการใช้งานของผู้ที่เข้า
ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ซึ่งระบบสามารถออกรหัส Username และ Password ให้ผู้ใช้งาน
ก่อนเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบฐานข้อมูลภายใน เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัย  โดยอาจ
ขอรับการสนับสนุนจาก สสท.ทร. 

๙. ในกรณีที่มีการประเมิน/ส ารวจความพึงพอใจ ที่ต้องใช้ผู้ประเมินจ านวนมาก เช่น การประเมิน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินการใช้ฐานข้อมูล ควรประเมินผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ความสะดวก ถูกต้องรวดเร็ว และลดความสิ้นเปลือง  โดยเพ่ิมความรัดกุมของระบบประเมินเพ่ือเพ่ิ ม
ความน่าเชื่อถือของผลประเมิน  

๑๐. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและจัดประชุมให้ได้ตามเกณฑ์ 
๑๑. ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสม/ประเมินแผนการสอน (หรือให้ครูบันทึกหลังการสอนลง

ในแผนการสอน) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนการสอนรายวิชา 
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๑๒. ควรน าผลประเมินการสอนของครูมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
๑๓. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย.ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายคนละไม่ต่ ากว่า ๒ ชม. ไม่น้อยกว่า ๑ คน/ภาค
การศึกษา) โดยเชิญเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ให้ครบทั้งภาคต้น
และภาคปลายอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๑๔. ควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา โดยอาจ
บันทึกผลการปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา ไว้ในบันทึกหลังการสอนในแผนการสอนให้
เป็นหลักฐานชัดเจน 

๑๕. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครองให้ นดย.ไปศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปกครองเพ่ิมมากข้ึนเช่นพาไปศึกษาดูงานศาลทหาร เรือนจ า
กรมราชทัณฑ์ เรือนจ า ฐท.สส.  เรือนจ า ฐท.กท. หรือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น 

๑๖. หลังจากที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดท ารายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ควรแจ้งให้หน่วยที่
เกี่ยวข้องทราบ (ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง เป็นต้น) ทราบด้วย เพ่ือที่
หน่วยจะได้น าผลการประเมินไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

๑๗. ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรแนะน าให้ผู้ประเมิน (นดย.) ได้เขียนข้อเสนอแนะ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

๑๘. ควรเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความสิ้นเปลือง และสะดวกในการ
ค้นข้อมูล 

๑๙. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มาปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่าน ามาปรับปรุงแก้ไข อย่างไร เมื่อไร พร้อมเอกสารประกอบ 

๒๐. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม มาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุ ให้ชัดเจนว่าน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่าง เมื่อไร พร้อม
เอกสารประกอบ 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

๑. ควรหามาตรการในการสนับสนุนให้ครูน าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ/
วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

๒. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในรูปของ
ระบบสารสนเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปฐานข้อมูลของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

๓. ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสม/ประเมินแผนการสอน (หรือให้ครูบันทึกหลังการสอนลง
ในแผนการสอน) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนการสอนรายวิชา 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพ่ือเตรียมการรองรับการประเมินรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ของ สมศ. ควรศึกษาและ
วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ใหม่ให้กระจ่าง และเตรียมการวางแผนล่วงหน้า เช่น การก าหนดอัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ การจัดท ามาตรการส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การพัฒนาอาจารย์ บุคลากร การ
พัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับเพื่อเข้าสู่อาเซียน การบริหารจัดการความเสี่ยง และศิษย์เก่า 

.......................................... 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๗  โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ  (รร.ดย.ฯ) ตั้งอยู่
บริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ  ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ๑๐๗๐๐  โทรศัพท์
ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๕๔ เว็บไซต์ของสถาบัน  http://www. 
navy.mi.th/musicdiv  และมีเนื้อท่ี ๙ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ  : จรด ฐท.กท. 
  ทิศตะวันออก : จรด ขส.ทร. 
  ทิศใต้  : จรด  คลองมอญ 
  ทิศตะวันตก : จรด ถนนอิสรภาพ 

๒. ประวัติสถาบัน  
รร.ดย.ฯ มีประวัติความเป็นมาคู่กับ ดย.ทร.ฐท.กท. กล่าวคือ หน่วยดุริยางค์ทหารเรือ มีมาตั้งแต่

ก่อนตั้งหน่วยทหารเรือยังคงเป็นกรมทหารเรือ เริ่มตั้งแต่ พ .ศ.๒๔๒๑ โดยที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือ        
ในสมัยนั้น มีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศและส าหรับเรือพระที่นั่ง  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ  ซึ่งตามบันทึกทางเอกสาร เดิมเรียกว่า “ทหารแตรมะรีน” ต่อมา
ใน พ.ศ.๒๔๔๘ จอมพลเรือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งด ารงต าแหน่ง             
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงหน่วยดุริยางค์ทหารเรือให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทรงให้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “กองแตร” ขึ้นกับกรมทหารเรือฝ่ายบก และทรงก าหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาการดนตรีขึ้น 
เรียกว่า “วิชาการแตร” ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับระเบียบวิชาการต่าง ๆ  ในกรมทหารเรือ ลง ๒๗ มิ.ย.๒๔๙๙  
โดยรับบุคคลเข้ามาท าการฝึกหัดและบรรจุเป็นนักดนตรีทหารเรือ เพ่ือเสริมวงดนตรีให้ใหญ่ขึ้น และ
ทดแทนคนเก่าที่พ้นหน้าที่ไปตามกาลเวลา ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๐ ทร. จึงได้ก าหนดให้มีโรงเรียนดุริยางค์ขึ้น  
จนกระท่ังปี พ.ศ.๒๕๐๒ เรือเอก ส าเร็จ นิยมเดช (ยศขณะนั้น) นายทหารประจ ากองดุริยางค์ทหารเรือ   
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนดุริยางค์  จึงได้ท าการจัดวางระเบียบหลักสูตรการศึกษาขึ้น   
มีการแบ่งการศึกษาออกเป็นชั้น และด าเนินการฝึกหัดศึกษาในระบบโรงเรียนโดยแท้จริง หลักสูตรส าหรับ
การฝึกหัดศึกษาของนักเรียนดุริยางค์ และได้รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็นนักเรียนดุริยางค์โดยตรง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๔ เป็นต้นมา โดยในช่วงปีแรก ๆ รับเฉพาะนักเรียนดุริยางค์ชาย  พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้
เริ่มมีการรับนักเรียนดุริยางค์หญิง ต่อมา โรงเรียนดุริยางค์ได้รับการก าหนดและอนุมัติอัตราให้เป็น    
หน่วยขึ้นตรงต่อกองดุริยางค์ทหารเรือ สถานีทหารเรือกรุงเทพ เมื่อ ๓ พ.ค.๒๕๒๒ 

๓. สัญลักษณส์ถาบัน 
เป็นรูปสมอ พิณ ภายใต้มหามงกุฎ เบื ้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ ้นทั ้งสองข้าง 

กลางแถบมีค าว่า “โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ” (ไม่จ ากัดสีและขนาด) 
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๔. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ  
 ๔.๑ นโยบาย 

๔.๑.๑  ให้การศึกษา พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพ นดย. อย่างมีระบบและมีแบบแผน 
๔.๑.๒  ปกครองและดูแล นดย. ด้วยความเป็น “คร”ู และมีเมตตาธรรม 
๔.๑.๓  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตสาธารณะ และเน้นย้ าความเป็นทหารเรือ 

 ๔.๒ วัตถุประสงค์ 
๔.๒.๑  เพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้านการดุริยางค์ ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาการดุริยางค์ ประเภทวิชาศิลปกรรม แก่ นดย. 
๔.๒.๒  เพ่ือผลิตนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ และความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์

ตามมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ และมีความรู้ในขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ รวมทั้งตรงกับ
ความต้องการของ ทร. 

๔.๒.๓  เพ่ือให้ นดย. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่             
มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔.๓ ภารกิจ 
  ด าเนินการให้การศึกษา และฝึกอบรม นดย. ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพการดุริยางค์
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนให้การศึกษา และอบรมทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่า
สัญญาณแตรเดี่ยว  
 ๔.๔ พันธกิจ 
   ๔.๔.๑  ให้การศึกษาแก่ นดย. และทหารเหล่าดุริยางค์ เพ่ือเป็นนักดนตรีทหารเรือที่มี
คุณภาพ 
  ๔.๔.๒  พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  ๔.๔.๓  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
  ๔.๔.๔  สนับสนุนการดนตรีตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  ๔.๔.๕  ปลูกฝังความเป็นทหาร คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 

๕. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม และอัตลักษณ์ของถาบัน 
 ๕.๑ ปรัชญา 
 เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี 
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 ๕.๒ ปณิธาน     
  ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ นดย. เพ่ือให้เป็นทหารที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการ
ดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับปฏิบัติ
ราชการใน ทร. รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๕.๓ วิสัยทัศน์  
  เป็นสถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 
 ๕.๔ ค่านิยม 
 ค่านิยมร่วมของสถาบัน คือ MUSICIAN โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้ 
 M หมายถึง Musicianship  ความเป็นนักดนตรี 
 U หมายถึง Universal  ความเป็นสากล 
 S หมายถึง Seniority  เคารพครูและอาวุโส 
 I หมายถึง Integrity  ความซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ 
 C หมายถึง Courage  ความกล้าหาญ 
 I หมายถึง Initiative  ความริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 A หมายถึง Altruism  ความเสียสละ 
 N หมายถึง Navy   ความเป็นทหารเรือ  

 ๕.๕ อัตลักษณ์ของสถาบัน 
 นักดนตรีทหารเรือที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 

๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 แบ่งส่วนราชการเป็น  ๔  หมวด  ดังนี้ 
 ๖.๑  ธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับการธุรการ การสารบรรณ และการบัญชีพลโดยทั่วไปของ รร.ดย.ฯ 
 ๖.๒  หมวดปกครอง  มีหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ด าเนินการ และควบคุมการปกครองบังคับ
บัญชานักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รร.ดย.ฯ ให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
โรงเรียน  รวมทั้งดูแลด้านการสวัสดิการของ นดย. 
 ๖.๓  หมวดศึกษา มีหน้าที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ จัดท าแผนการศึกษา ด าเนินการและควบคุม
การศึกษาอบรมนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รร.ดย.ฯ รวมทั้งเสนอความต้องการครูช่วยสอน  
และก าหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล/ประเมินผลการศึกษา 
 ๖.๔  หมวดเครื่องช่วยการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนเครื่องดนตรี และอุปกรณ์
เครื่องช่วยการศึกษาแก่หลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.ดย.ฯ ตามที่ได้รับการร้องขอ ตลอดจนควบคุมการ
จัดพิมพ์ต าราและแบบฝึกหัดที่เป็นโน้ตเพลงส าหรับใช้ใน รร.ดย.ฯ  
 ๖.๕  สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่จัดท ารายงานประเมินตนเอง ส่งถึง ยศ.ทร. สปท. 
และ สมศ. รวบรวม/จัดเก็บส าเนาเอกสารการด าเนินการของ รร.ดย.ฯ เพ่ือรองรับการเข้าตรวจประเมิน
คุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. และ สปท. การเข้าตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ให้ความรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครู/อาจารย์ และบุคลากรของ รร.ดย.ฯ  
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๗. รายชื่อผู้บังคับบัญชา 
๗.๑   น.อ.ก าจร  เจริญเกียรติ ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๗.๒ น.อ.ณรงค์  แสงบุศย์ ท าหน้าที่ ผอ.รร.ดย.ฯ 
๗.๓ น.ต.ศุภกร  แตงน้อย รรก.รอง ผอ.รร.ดย.ฯ 
๗.๔ น.ต.ปัญญา  พงษ์พลายจันทร์ ท าการแทน ประจ า รร.ดย.ฯ 
๗.๕ ร.อ.ชัยวัฒน์  บูรณมานัส ท าการแทน หน.หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ 
๗.๖ ร.อ.หญิง ล าเจียก  วงษ์ไทย  ท าการแทนนายทหารประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ 
๗.๗ ร.ต.ฐปนพงศ์  คงเวทย์ ท าการแทน หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ฯ  
๗.๘ ร.ท.หญิง สุกัญญา อ่องเอี่ยม ท าการแทนนายทหารหมวดเครื่องช่วยการศึกษา รร.ดย.ฯ 

๘. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๘.๑ ผบ.ฐท.กท.  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ รอง ผบ.ฐท.กท. (๑) รองประธานกรรมการ (๑) 
 ๘.๓ เสธ.ฐท.กท. รองประธานกรรมการ (๒) 
 ๘.๔ ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๕ น.อ.ณัฐ  รัชกุล กรรมการ 
 ๘.๖ น.อ.หญิง สารภี  มูสิกอุปถัมภ์ กรรมการ 
 ๘.๗ ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๘ รอง ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๙ นายทหารฝ่ายเทคนิคการดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
  ๘.๑๐  ผู้แทน ยศ.ทร. กรรมการ 
  ๘.๑๑ ผู้แทน กพ.ทร. กรรมการ 
  ๘.๑๒ หน.ก าลังพล บก.ฐท.กท. กรรมการ 

ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

กองดุริยางค์ทหารเรือ  

แผนกธุรการ แผนกดนตรี แผนกวิชาการ แผนกสนับสนุน 

รร.ดย.ฯ 

ธุรการ หมวดปกครอง หมวดศึกษา หมวดเครื่องช่วย
การศึกษา 

สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ๘.๑๓ นคป.บก.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๑๔ รอง ผอ.รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.๑๕ หน.วิชาการ ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๑๖ หน.ดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๑๗ หน.สนับสนุน ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๑๘ หน.ธุรการ ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๑๙ ประจ า รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘.๒๐ หน.หมวดซอวง แผนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๒๑ หน.หมวดโยธวาทิต แผนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๒๒ หน.หมวดหัสดนตรี แผนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๒๓ หน.หมวดขับร้องและการแสดง แผนกดนตรี ดย.ทร.ฐท.กท.   กรรมการ 
 ๘.๒๔ หน.ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. กรรมการ 
 ๘.๒๕ หน.ครูปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.  กรรมการ 

๙. ข้อมูลก าลังพล รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

สังกัด 
ชั้นยศ 

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

บก.รร.ดย.ฯ ๓ ๔ ๗ 
หมวดศึกษา ๔ ๑๘ ๒๒ 
หมวดปกครอง ๑ ๙ ๑๐ 
หมวดเครื่องช่วยฯ ๑ ๑๒ ๑๓ 
สนง.ประกันคุณภาพฯ ๒ ๑ ๓ 
รวม ๑๑ ๔๔ ๕๕ 

๑๐. ข้อมูลคร/ูอาจารย์ประจ าและครูช่วยสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

คุณวุฒิ 
ครูประจ า 

รวมตามคุณวุฒิ สัญญาบัตร ประทวน 
ป.เอก - - - 
ป.โท - - - 
ป.ตรี ๑ ๑๑ ๑๒ 

ต่ ากว่า ป.ตรี ๓ ๖+๒ ๙+๒ 
รวมตามชั้นยศ ๔ ๑๙ ๒๓ 

 

๑๑. หลักสูตรการศึกษา 
รร.ดย.ฯ มีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขการด าเนินการในด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับระเบียบ

ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๒๑ โดยปรับปรุงการศึกษาจากหลักสูตรเดิม ที่มีการคิดคะแนนใน
ระบบร้อยละ มาเป็นระบบหน่วยกิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ มีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ตลอดหลักสูตร ๕ ปี รวม ๓๐๐ หน่วยกิต  
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ต่อมา ทร. ได้อนุมัติให้ รร.ดย.ฯ ปรับหลักสูตรการศึกษาของ นดย.ฯ จากหลักสูตรเดิม ๕ ปี    
เป็นหลักสูตร ๖ ปี ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ได้รับการเทียบวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้รับการแต่งตั้งยศจ่าตรี  โดยเริ่มใช้กับ 
นดย.ชั้นปีที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๔ เป็นต้นมา ซึ่งหลักสูตรนี้ทาง รร.ดย.ฯ ได้ด าเนินการจัดท า
หลักสูตรเป็น ๒ ระดับ คือ หลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ ๑ - ๓ 
และหลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย ใช้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปีที่ ๔ - ๖ 

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

 หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เทียบความรู้  เท่ากับ
วุฒิประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๓๐ 

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

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

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

๑๒. จ านวนผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
หลักสูตรการดุริยางค์ตอนต้น หลักสูตรการดุริยางค์ตอนปลาย 

ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ ชั้นปีที่ ๖ 
- - ๑๘ ๒๐ ๑๖ ๑๘ 

รวม ๑๘ นาย รวม ๕๔ นาย 
รวมทั้งหมด ๗๒ นาย 

 

๑๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
 บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาใน รร.ดย.ฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยโรงเรียนทหาร และระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้ 
 (๑)  เป็นชายหรือหญิงโสด อายุ ๑๒ - ๑๕ ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่าง ๑ ม.ค. - ๓๑ ธ.ค.)  
  (๒) มีสัญชาติไทย บิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
  (๓)  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 
  (๔)  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหารและนักดนตรี ปราศจากโรค
หรือความผิดปกติที ่ทร.ก าหนด 
  

๑๔. สิทธิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี พรรคพิเศษ เหล่าทหารดุริยางค์  โดยได้รับ
เงินเดือน ระดับ ป.๑ ชั้น ๖ (๖,๑๔๐.- บาท) และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
สาขาวิชาการดนตรี รวมทั้งได้รับสิทธิต่างๆ ที่ทางราชการก าหนด เช่น การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร 
ฯลฯ  
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๑๕. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
 (๑) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 (๒) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข และสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
 ด้านการทหาร 
 (๑) เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิต       
เพ่ือประเทศชาติ และราชบัลลังก์ รวมทั้งด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 (๒) เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาการทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 (๓) เป็นผู้มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 (๔) เป็นผู้มีภาวะผู้น า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึกใน
ความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคี 
 (๕) เป็นผู้มีความแข็งแรง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 

๑๖. งบประมาณในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 ๑๖.๑ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.- บาท ประกอบด้วย 
  ๑๖.๑.๑ งบประมาณประจ าปี          ๒๒,๘๔๘,๕๖๔.-  บาท  
  ๑๖.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ                 ๒๗,๙๐๐.-  บาท 
 ๑๖.๒ งบประมาณเหลือคืนสุทธิ                          ๐.-  บาท 
 ๑๖.๓ งบด าเนินการจัดการศึกษา (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและเงินเดือนข้าราชการ) จ านวน 
๕,๒๓๒,๒๑๔.- บาท  ประกอบด้วย  
  ๑๖.๓.๑ งบประมาณประจ าปี                       ๕,๒๐๔,๓๑๔.-  บาท  
  ๑๖.๓.๒ เงินนอกงบประมาณ                 ๒๗,๙๐๐.-  บาท 
 ๑๖.๔ งบประมาณด้านสื่อ/โสต อุปกรณ์ช่วยฝึก นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ห้องสมุด และ
ระบบสารสนเทศ จ านวน ๒๒๕,๕๙๐.- บาท ประกอบด้วย 
   ๑๖.๔.๑ สื่อโสต/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก                  ๐.-  บาท 
   ๑๖.๔.๒ นวัตกรรม/สร้างองค์ความรู้               ๘๐,๐๐๐.- บาท 
   ๑๖.๔.๓ ระบบสารสนเทศ                      ๐.-  บาท 
  ๑๖.๔.๔ ระบบห้องสมุด                                 ๑๔๕,๕๙๐.-  บาท  
 ๑๖.๕ งบประมาณด้านวัสดุที่ใช้ฝึกปฏิบัติ (วัสดุสิ้นเปลือง)  จ านวน ๗๓๖,๗๕๓.- บาท  
 
 
 

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



๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และวิธีด ำเนินงำน 

 
 

คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำค        
ในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ ประจ ำปี งป.๕๗ ของ ยศ.ทร. ได้ประชุมเตรียมกำรเพ่ือ
ชี้แจงกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน  ระหว่ำงคณะท ำงำนฯ กับผู้แทนสถำนศึกษำ ในกำร
เตรียมกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก ยศ.ทร. ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลและพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำต่ำงๆ ในบังคับบัญชำและในก ำกับของ ยศ.ทร. และได้แจ้ง
รำยละเอียดกำรปฏิบัติให้สถำนศึกษำได้ทรำบ เช่น ก ำหนดกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ        
กำรตรวจเยี่ยมสถำนที่  กำรเตรียมตัวในกำรตรวจเอกสำร กำรก ำหนดบุคคลเพ่ือสัมภำษณ์ และกำรแบ่ง
มอบหน้ำที่ของคณะท ำงำนฯ เมื่อ ๒๔ ต.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ยศ.ทร. และประชุมสรุปรำยงำนผล
กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพฯ  เมื่อ ๒๑ ก.พ.๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ยศ.ทร.  ซึ่งฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ (กปภ.ยศ.ทร.) ได้จัดส่ง (ร่ำง) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
ภำยในฯ      ให้ รร.ดย.ฯ พิจำรณำควำมถูกต้องในรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในฯ  เมื่อ  ๕ ก.พ.๕๗ และ 
รร.ดย.ฯ      ได้ส่งหนังสือรับรองรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ที่ปรับแก้ไข
แล้วให้คณะท ำงำนฯ เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗ 

 

๑.  วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 

  ๑.๑  ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ตำมกรอบที่ ยศ.ทร. อนุมัติก ำหนดขึ้น  ด้วยกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกมำตรฐำนคุณภำพ  ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนตำมที่
ก ำหนดไว้หรือไม ่
  ๑.๒  เพ่ือให้สถำนศึกษำรับทรำบสถำนภำพของตนเอง ทั้งจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำในกำรเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำของสถำนศึกษำ อันจะ
น ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงคุณภำพของตนเอง 
  ๑.๓  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้สถำนศึกษำในบังคับบัญชำและในก ำกับของ ยศ.ทร. ได้มีกำร
พัฒนำคุณภำพและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง  และมีควำมพร้อมในกำรรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยในจำกกองทัพไทยหรือประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒. วิธีด ำเนินงำน 
 ๒.๑ แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำ     
เป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ ประจ ำปี งป.๕๗ เพ่ือประเมิน รร.ดย.ฯ  โดยเรียนเชิญ    
รอง จก.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน และมีข้ำรำชกำรจำก กปภ.ยศ.ทร. จ ำนวน ๘ นำย ผู้แทนจำก
สถำนศึกษำอ่ืน ๆ อีก ๒ นำย รวมทั้งหมด ๑๑ นำย 
 ๒.๑.๑  พล.ร.ต.นฤดม  ชวนะเสน  รอง จก.ยศ.ทร. หัวหน้ำคณะท ำงำนฯ  
 ๒.๑.๒  น.อ.จุมพล  ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ (ประเมิน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

 



๙ 
 

 ๒.๑.๓  น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์  รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.  คณะท ำงำนฯ/เลขำนุกำรฯ 
(ประเมินมำตรฐำนที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน : ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ - ๔.๒, ๔.๗ - ๔.๘) 
 ๒.๑.๔  น.อ.หญิง จิรำวรรณ ธีรพงษ์พิศุทธ์  ผู้เชี่ยวชำญกำรศึกษำ กปภ.ยศ.ทร. คณะท ำงำนฯ 
(ประเมินมำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน : ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ - ๕.๑๒) 
 ๒.๑.๕  น.ท.หญิง วรรณฑิตำ พัฒนพันธุ์  หน.ตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.                                            
คณะท ำงำนฯ/ผช.เลขำนุกำรฯ (ประเมินมำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน)  
 ๒.๑.๖  น.ท.ประดิษฐ์  พ้นชั่ว  หน.สถิติและวิเครำะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. คณะท ำงำนฯ 
(ประเมินมำตรฐำนที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน : ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ - ๔.๖) 
 ๒.๑.๗  น.ต.วิโรจน์ ถำวรวงษ์  ประจ ำแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.                                            
คณะท ำงำนฯ (ประเมินมำตรฐำนที่ ๒ นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์)    
 ๒.๑.๘ น.ต.สุเทพ  จันทร์เทศ  ครูผู้ปกครอง รร.นวก.ศวก.พร. คณะท ำงำนฯ (ประเมิน
มำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน : ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - ๕.๖) 
 ๒.๑.๙  น.ต.สุรพิชญ์ คนเที่ยง ประจ ำแผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. คณะท ำงำนฯ 
(ประเมินมำตรฐำนที่ ๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม)  
 ๒.๑.๑๐ น.ต.จำรึก พรเจริญ  รรก.ผู้เชี่ยวชำญกำรศึกษำ แผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. 
(ประเมินมำตรฐำนที่ ๖ กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ)   
 ๒.๑.๑๑ ร.อ.ไพวรรณ คุ้มครอง  ครูวิชำกำรขนส่ง รร.ขส.กวก.ขส.ทร. คณะท ำงำนฯ  
(ประเมินมำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน : ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ - ๕.๑๘*) 
 ๒.๒ หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนผลประเมิน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกำรประเมินของกองทัพ/   
สมศ. รอบสำม ประกอบด้วย  
   ๒.๒.๑ ตรวจเอกสำรหลักฐำนยืนยันผลกำรด ำเนินงำน (จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) เอกสำรประกอบกำรอ้ำงอิงตำมรำยกำรที่ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง และเอกสำร
ประกอบกำรบรรยำยสรุป และเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ) สัมภำษณ์/สอบถำมผู้เกี่ยวข้อง 
สังเกตกำรจัดกำรเรียน ตรวจเยี่ยมสถำนที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน 
   ๒.๒.๒ ตรวจสอบและประเมินข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) 
    -  กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี 
    -  กรณีตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในปีล่ำสุดที่ประเมิน       
(ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕)  
  ๒.๒.๓ ประเมินตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ เพ่ือกำรประเมินรอบสำมของ ยศ.ทร. รวม      
๗  มำตรฐำน มี ๔๘ ตัวบ่งชี้ (ได้รับกำรยกเว้น ๑ ตัวบ่งชี้ เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ งดรับ นดย.) 
  ๒.๒.๔  กำรให้คะแนน ประกอบด้วย คะแนนระดับตัวบ่งชี้ (มี ๕ ระดับคะแนน) คะแนน
ระดับมำตรฐำน และคะแนนระดับสถำบัน ซึ่งมี ๕ ระดับ 
  ๒.๒.๕ เกณฑ์กำรตัดสินระดับมำตรฐำนและระดับสถำบัน  

 ๒.๓ กำรสัมภำษณ์ 
 ๒.๓.๑  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผบ.ดย.ทร.ฯ และ ผอ.รร.ดย.ฯ)   
 ๒.๓.๒   ครู/อำจำรย์ นำยทหำรปกครอง  เจ้ำหน้ำที่ในส่วนต่ำง ๆ 
 ๒.๓.๓   คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพ

มำตรฐำนกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ 
 ๒.๓.๔   ผู้แทน นดย.ฯ   



๑๐ 
 

 ๒.๓.๕  ผู้แทนศิษย์เก่ำ 
 ๒.๓.๖ ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ 
 ๒.๓.๗ ผู้แทนผู้ปกครอง 

 ๒.๔ กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเยี่ยมชมสถำนที่ 
   ๒.๔.๑  ห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด ห้องพระ ห้องเครื่องช่วยกำรศึกษำ 
  ๒.๔.๒  อำคำรกรำบพัก นดย.ชำย 
  ๒.๔.๓  ห้องฝึกรวมวง และห้องเก็บเครื่องดนตรี 
   ๒.๔.๔  ห้องพิพิธภัณฑ์ดนตรี ดย.ทร. 
    
    
    
 
 

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



๑๑ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามข้อเสนอแนะของ 

ผลการประเมินที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ประจ าปี งป.๕๗      
เมื่อ ๒๑ - ๒๓ ม.ค.๕๗ พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก   
ผลการประเมินที่ผ่านมาในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  จากรายงานผลประเมินคุณภาพภายในของ 
ยศ.ทร. ของกองทัพ  และจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในรอบท่ีผ่านมา ดังนี้ 
ตารางการติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

- ไม่มี       
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

- ควรก าหนดหน้าท่ีคณะกรรมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพในค าสั่งแต่งตั้งให้ชัดเจน 
เช่น มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ จดัท าข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบ สรุปและวิเคราะห์ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นต้น  

 
 

  ในค าสั่ง ดย.ทร. 
(เฉพาะ) ท่ี ๐๖/
๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพการ
ดุริยางค์ ยังไม่มีการ
ระบุหน้าท่ีของคณะ
กรรมการฯ แตม่ีการ
ก าหนดหน้าท่ีไวใ้น
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๕๖ ใน ๒๒ 
ก.พ.๕๖ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ควรมีการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละรุ่นอย่างครอบคลุม ท้ัง
ผู้บังคับบัญชาและผูร้่วมงาน 

   ประชุมวางแผน
ประเมินผูส้ าเรจ็
การศึกษาแบบ ๒ มติิ 
ใน ๒๕ พ.ย.๕๖ ซึ่งจะ
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

 

 

 
 



๑๒ 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

- โรงเรียนควรสนับสนุนการสรรหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติมทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาตนเอง 
เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย แล้วน า
กลับมาถ่ายทอดแกผู่้เรียนต่อไป 

   ม.รังสิต มอบทุน 
การศึกษาให้ผูส้ าเร็จ
การศึกษา ๑๐ ทุน  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๘ 

 

รวม ๓ ข้อ ๒ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ   
 

สรุป ในมาตรฐานที่ ๑ มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๓ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๖๖.๖๗ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

- ควรสนับสนุนการน าผลงานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรยีนไปใช้ประโยชน์ และรวบรวมหลักฐาน
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

   มีการน าผลงานของ
ผู้เรยีนจ านวน ๑๐ ช้ิน 
ไปใช้ประโยชน์โดย
แสดงในการฝึกภาค 
สนามของ นดย. ใน 
๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ 
และรับรองการน าไป 
ใช้ประโยชน์โดย 
ดย.ทร.ฯ 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

- ควรมีการแต่งตั้งคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือกผลงานฯ ในกรณีที่ไม่มี
ผู้รับรองการใช้ประโยชน์โดยตรง 

 
 

    

  ๑. ของผู้เรียน ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
แล้วเสนอรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา 

   มีการแต่งตั้ง คณก.
กลั่นกรองและ
คัดเลือกผลงานของ
ผู้เรยีน ตามค าสั่ง 
ดย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 
๑๔/๒๕๕๖ ลง ๑๕ 
ก.พ.๕๖ และรับรอง
การน าไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกภาคสนาม
ของ นดย. ใน ๒๐ - 
๒๙ มี.ค.๕๖ โดย 
ดย.ทร.ฯ 

 

  ๒. ของครู/อาจารย์ประจ า ในการน าไป
ตีพิมพ์/เผยแพร ่

   มีการแต่งตั้ง คณก.
กลั่นกรองและ
คัดเลือกผลงานของ 
ครู อาจารย์ ตามค าสั่ง 
ดย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 
๕๘/๒๕๕๖ ลง ๑๕ 
พ.ย.๕๖ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการฯ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

  



๑๔ 

 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

  ๓. ของครู/อาจารย์ประจ า ก่อนน าเสนอ 
ฐท.กท. เพื่อให้การรับรองการน าไปใช้
ประโยชน ์

   มีการแต่งตั้ง คณก.
กลั่นกรองและ
คัดเลือกผลงานของ 
ครู อาจารย์ ตามค าสั่ง 
ดย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 
๕๘/๒๕๕๖ ลง ๑๕ 
พ.ย.๕๖ โดยจะเริ่ม
ด าเนินการฯ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรมีการให้รางวลักับผูส้ร้างนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัย ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างขวัญและก าลังใจ 
เช่น ประกาศเกียรติคณุ เงินรางวัล 

   มีการมอบประกาศ
เกียรติคณุให้แก่ 
พ.จ.อ.มาโนช 
เหมวรรณ ครูที่มี
ผลงานในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

 

๒. ควรมีการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยท่ีมีความหลากหลาย
ยิ่งข้ึน เช่น เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการเรยีนการสอน
ดนตร ี

    ไม่ได้วางแผน 
เนื่องจากขาด
องค์ความรู ้

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

๑. ควรจดัเตรียมหรือวางแผนการด าเนินงาน
ควบคู่ไปกับการด าเนินงานดา้นงบประมาณ 
โดยจดัหาแหล่งทุนสนับสนุนท้ังภาครัฐและ
เอกชนให้สามารถพัฒนางานระดบัชาติ/
นานาชาติได ้

   ขอรับการสนับสนุน 
งป. จากกองสลากกิน
แบ่งรัฐบาล งป. 
รายรับสถานศึกษา ใน
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาการสอนด้วย
การวิจัยในช้ันเรียน 
และมผีลงานแสดง
ระดับชาติ (กาชาด
คอนเสิรต์) เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
 

 

  



๑๕ 

 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๒. ควรเพิ่มหรือปรบัปรุงเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เอื้ออ านวยต่อการใช้งาน
หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา 

   มีการจัดซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์ดนตรี 
รวมทั้งชุดการแสดง
เพิ่มเตมิ 

 

รวม ๘ ข้อ ๕ ข้อ ๒ ข้อ ๑ ข้อ   
 

สรุป ในมาตรฐานที่ ๒ มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๘ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๕๐ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๒๕.๐๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

- ควรมีการน าประสบการณ์ที่ไดร้บัจากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวจิัย โดยให้
ครูผูส้อนสอดแทรกไว้ในแผนการสอนและการ
บันทึกหลังการสอน หรือน าไปใช้ในการท า
วิจัย แล้ววิเคราะห์และจดัเก็บหลกัฐานให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 

   น ามาปรับแผนการ
สอนกับวิชาดนตรี
สากล ในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ครู/อาจารย์ประจ า ควรน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย 
เช่น สอดแทรกไว้ในแผนการสอน ปรับปรุง/
เทคนิคการสอน สร้างสื่อการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน หรือท าบันทึกรายงาน
อธิบายว่าน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร เป็นต้น 

   ได้น ามาปรับใช้กับวิชา
ดนตรสีากลในภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 
และวิชาการรวมวง
ของทุกช้ันปี 

 

๒. ควรจดัเก็บเอกสาร/หลักฐานให้ตรงตาม 
ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานที่ ๓ 

   ได้จัดเก็บเอกสารของ
มาตรฐานที่ ๓ ตรง
ตามตัวบ่งช้ีเรยีบร้อย 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ควรน าผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรม
บริการวิชาการ มาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

   น ามาปรับแผนการ
สอนกับวิชาดนตรี
สากล การรวมวงใน
ช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ การ
สอนไวโอลิน 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

๑. ควรจดัท าโครงการ/กิจกรรม/เป็นงาน
ประจ าเฉพาะด้านแบบถาวร มผีู้รบัผิดชอบ
โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นงานบริการที่ดีแก่
สังคม เป็นที่สร้างความช านาญและ
ประสบการณ์ให้แก่ครูและทักษะหลายภาค
ส่วนเข้าด้วยกันได ้

   ก าหนดใหผู้ร้ับผดิชอบ 
มาตรฐานที่ ๓ คือ  
ร.ต.ชาตรีฯ และ  
จ.อ.สุรพงศ์ฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ใน ม.๓ 

 

 



๑๗ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๒. ควรมีการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์
เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับรู้และเข้ามาใช้
บริการให้มากยิ่งข้ึน ควรมีงบประมาณ/ทุน/
แหล่งทุน/วิธีการหารายได้ เพื่อน าเงินมาใช้ใน
การด าเนินงานของโรงเรียน 

   มีการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมผ่านทาง
เว็บไซต์ แผนก
เครื่องช่วยการศึกษา 
รร.ดย.ฯ 

 

รวม ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๐ ข้อ   ๐ ข้อ   
 

สรุป ในมาตรฐานที่ ๓ มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๖ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ       ๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ       ๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน  

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ผลกำรปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ ำเนินกำรแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

๑. ควรพัฒนาฐานข้อมลูในระบบสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกด้านและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

    ไม่ได้วางแผน 

๒. ควรให้ผูร้ับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหน่วยต่อไป 

    ไม่ได้วางแผน 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรมีการตดิตามและประเมินสรุปผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด/คา่เป้าหมายในแต่ละ
โครงการ/แผนงานอย่างน้อยปลีะ ๒ ครั้ง  
(ทุกวงรอบ ๖ เดือน) แล้วรายงานผลให้
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ รวมทั้งให้มี
การติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย  

   มีการรายงานสรปุผล
การด าเนินงานใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ทราบใน
การประชุม ๓๐ เม.ย.
๕๖ (แตไ่มไ่ด้ประเมิน
ตามตัวช้ีวัด) 

 

๒. ควรแต่งตั้งก าหนดผูร้ับผดิชอบในการดูแล
และรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
รร.ดย.ฯ ให้เป็นลายลักษณ์อักษร 

    ไม่ได้วางแผน 

๓. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูล และสรุปผลการประเมนิ รายงาน
เสนอให้ผูเ้กี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา 

    ไม่ได้วางแผน 



๑๙ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ผลกำรปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ ำเนินกำรแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรน าระบบ Authentication มาใช้งาน
ในระบบเครือข่ายภายในและภายนอกของ 
รร.ดย.ฯ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบผูท้ี่เข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยระบบ
สามารถออกรหัส username และ 
password ให้ผู้ใช้งานก่อนท่ีจะเขา้ใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบฐานข้อมูลภายใน 
และเป็นการแชร์ Bandwidth (แบนด์วิดท์) 
คือ ค่าที่ใช้ในการวัดความเร็วในการส่งข้อมูล
ของอินเตอร์เน็ต จุดประสงค์หลักของการใช้
ระบบ Authentication เพื่อพิสูจน์ตัวตนว่า
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็เป็นใคร 
เข้าใช้งานเวลาใด ระบบจะท าการบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ในการเขา้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 
และพิสูจน์ทราบตัวตน เพื่อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

    ไม่ได้วางแผน 

๕. เนื่องจากการประเมินรอบสามของ สมศ. 
เน้นการประเมินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์     
จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมลูให้ครอบคลุม 
ทุกด้าน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน และท าให้ผู้
ปฏิบัติสามารถใช้งานได้จริง (อาจใช้โดยการ
ประชุมหรือส ารวจความต้องการกไ็ด้) รวมทั้ง
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมลู โดยก าหนด
แบบรายงานให้ตรงกับตัวบ่งช้ี ซึ่งฐานข้อมูลที่
สถานศึกษาควรมี คือ 

    ไม่ได้วางแผน 

    ๕.๑ ฐานข้อมูล นดย. นอกเหนือจาก
ข้อมูลทั่วไปแล้ว ควรมผีลการสอบภาคทฤษฎี 
ผลการสอบภาคปฏิบตัิ คะแนนฝึกปฏิบัติ 
คะแนนความประพฤติ คะแนนความ
เหมาะสม ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

     



๒๐ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ผลกำรปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ ำเนินกำรแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    ๕.๒ ฐานข้อมูลครู ควรประกอบด้วย วิชา
ที่สอน คุณวุฒิ ประสบการณ์ท างาน การ
พัฒนาความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ผล
ประเมินการสอน แผนการสอน ผลงาน
วิชาการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และการ
บริการทางวิชาการของครู ฯลฯ 

     

    ๕.๓ ฐานข้อมลูงานประกันคณุภาพการ 
ศึกษา เช่น การจัดเก็บเอกสารทางอเิล็กทรอนิกส ์
แผนประเมนิทรัพยากร ผลประเมนิผูส้ าเรจ็
การศึกษา แบบประเมินตา่ง ๆ  รปูแบบแผนการ
สอน มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี SAR ผลประเมินคณุภาพ 
ผลงานนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ กจิกรรมการบริการ
ทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนฯ 

     

๖. ในกรณีที่มีการประเมิน/ส ารวจความ 
พึงพอใจท่ีต้องใช้ผู้ประเมินจ านวนมาก เช่น 
การประเมินทรัพยากรสนบัสนุนการเรยีนรู้ 
การประเมินการใช้ฐานข้อมูล ควรประเมิน
ผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือความสะดวก 
ถูกต้องรวดเร็ว และลดความสิ้นเปลื้อง โดย
เพิ่มความรดักุมของระบบประเมิน เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของผลประเมิน 

    ไม่ได้วางแผน 

๗. ควรเพิ่มบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ โดยการจัดประชุมอย่างน้อย  
ปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งท่ี ๑ มอบนโยบายและ 
ทิศทางการด าเนินงานให้แก่สถานศึกษา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบตัิงานประจ าปี รวมทั้ง
พิจารณาตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์และตังบ่งช้ี
มาตรการส่งเสรมิ ส่วนครั้งท่ี ๒ ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาว่าเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดหรือไม่) 

   จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ จ านวน ๒ 
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ใน ๒๙ เม.ย.
๕๖ เพื่อช้ีแจงนโยบาย  
ทิศทางการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและพิจารณา 
อัตลักษณ์และตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม ส่วนครั้ง
ที่ ๒ ใน ๓๐ เม.ย.๕๖ เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงาน 
และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๒๕๕๖ 

 



๒๑ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

ผลกำรปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ ำเนินกำรแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๘. ควรจัดเตรียมข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง และ 
วิเคราะหผ์ลให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินท่ีก าหนด ข้อมูลและหลักฐานท่ีใช้
อ้างอิงควรเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ มี
เลขท่ีหนังสือออก/รบั มีลายมือช่ือของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีอนุมัติหรือรับทราบ ตรวจ
ความถูกต้องของผู้ที่รับผดิชอบ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
ควรมีหลักฐานการอนุมตัิ (ยกตัวอย่าง เช่น 
ตัวบ่งช้ีร้อยละของคร/ูอาจารย์ประจ าที่ไดร้ับ
การพัฒนา : ส ารวจรายชื่อคร/ูอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดตลอดปีการศึกษา โดยจดัท าเป็น
ตารางบันทึกข้อมูล วิชาที่สอน คณุวุฒิ 
ประสบการณ์ท างาน ผลประเมินการสอน 
ผลงานวิชาการ การบริการทางวิชาการของครู 
และการพัฒนาความรูด้้านวิชาการ/ด้าน
วิชาชีพหัวข้อใด หน่วยงานใดเป็นเจ้าของ
หลักสตูร อบรมเมื่อไร สถานท่ีใด แล้วนับรวม
ว่าตลอดทั้งปีได้รับการพัฒนากี่คน จากน้ัน
วิเคราะห์วา่ มีครูทีไ่ด้รับการพัฒนาคิดเป็น
ร้อยละเท่าใด แล้วน าผลไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมิน)   

   เอกสารอ้างอิงสอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ี และเป็น
เอกสารที่มลีายมือช่ือของ
ผู้บริหาร และมีการ
สรุปผลครูที่ไดร้ับการ
พัฒนา แต่ในส่วนของ
ประวัติฐานข้อมลูครูและ
อื่น ๆ ยังไม่ชัดเจน 

 

๙. ในการประเมินผลการด าเนินงานของแต่
ละโครงการ นอกเหนือจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการ ควร
เพิ่มผลประเมินว่าบรรลุตามค่าเป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดของโครงการ/แผนงานนั้นหรือไม่ และ
ควรสรุปว่ามีปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะใน
เรื่องใดบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ครั้งต่อไป และควรจัดท าให้ครบทุกโครงการ  

   มีการรายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานของแต่ละ
โครงการ ผลประเมิน
ความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะ แต่ยังไม่มี
การประเมินว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด 

 

๑๐. ควรประเมินผู้บริหารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคูม่ือประกนัคุณภาพ
การศึกษา และใช้แบบประเมินใหค้รอบคลมุ
หลักธรรมาภิบาลและประเด็นการ พิจารณา 
อีก ๘ ข้อ (ส าหรับ รร.ดย.ฯ เหมาะสมกับ
กรณีที่ ๑) 

   ได้ประเมินผู้บรหิารตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
คู่มือประกันคณุภาพ
การศึกษา ยศ.ทร. โดย
เลือกประเมินกรณีที่ ๑  

 

 

 



๒๒ 

 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน  (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ผลกำรปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ ำเนินกำร 
แล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนงาน 
โครงการ และประเมินผลการด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ป ี

   ได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าป ี๒๕๕๔ โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดความ 
ส าเรจ็ในทุกแผนงาน
และทุกโครงการ/
กิจกรรม แตย่ังไมไ่ด้
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ในแผนพัฒนาการศึกษา  

 

๒. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจงานประกัน
คุณภาพการศึกษา การบริหารและการตัดสินใจ  

    ไมไ่ดว้างแผน 

๓. ควรจดัท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจ
ของสถาบัน และปรับปรุงระบบการเช่ือมต่อ 
Internet ให้สามารถเช่ือมต่อได้อย่างสะดวก
และทั่วถึงทั้งสถาบัน 

    ไมไ่ดว้างแผน 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

   เปิดโอกาสหรือน าประชาคมที่มคีวามรู้ 
ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมพฒันาทักษะ
และวิชาการสมัยใหม ่

   ด้านวิชาการ 
- จัดประชุมวิชาการและ
แข่งขันกีฬาระหว่าง 
รร.ดย. สามเหล่าทัพ  
- ร่วมแสดงทักษะทาง
ดนตรีที่ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย 
ด้านวิชาชีพ 
- ประชุมปฏิบัติการ
ดนตรีและการแสดง
กาชาดคอนเสริ์ต 

 

รวม ๑๗  ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๑๐ ข้อ   

สรุป ในมาตรฐานที่ ๔ มีข้อเสนอแนะท้ังหมด ๑๗ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๓ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๗.๖๕ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๗ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ   ๒๓.๕๓ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน ๑๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๕๘.๘๒ 



๒๓ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

- ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะแหล่งการเรยีนรู้ดา้นกฎหมายและ
การปกครอง 

 
 

  น า นดย. ไปทัศนศึกษา
บ้านปราณีและศนูย์อบรม 
เด็กและเยาวชนบ้านสิรธิร 
ใน ๑๕ ต.ค.๕๖ 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕-๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรจดัให้มีการประเมินหลักสตูรตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร และการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

  ในปี ๒๕๕๕ ยังไม่ได้
ด าเนินการ แต่มีการ
ประเมินหลักสูตรในปี 
๒๕๕๖ และการน าผล
การประเมิน มาจดัท า
หลักสตูร ปวช. สาขาวิชา
การดุรยิางค์ ประเภท
วิชาศิลปกรรม รร.ดย.ฯ 
พ.ศ.๒๕๕๖  

 

๒. ควรน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร ถ้าไม่มี
ข้อเสนอแนะให้เลือกผลประเมินในหัวข้อท่ีได้
คะแนนต่ าน ามาวางแผน 

 
 

  
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร เช่น การเรียน
การสอนด้านภาษา 
อังกฤษ การฝึกดนตรี 
Marching and Display  

 

๓. ควรจดัท าแผนการสอนให้ครอบคลุมทุก
รายวิชา และพัฒนาปรับปรุงแผนการสอน
รายวิชาให้ทันสมัยและใหไ้ดต้ามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

  
 

 มีการจัดท าแผนการ
สอนให้ครอบคลุมทุก
รายวิชาแต่ยังไม่ได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงแผนการ
สอนรายวิชาให้ทันสมัย
และตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

๔. ควรจดัให้มีการอบรม/ประชุมเรื่อง
หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยก าหนดไว้ในแผนงานพัฒนา
ครูประจ าปี และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 

  มแีผนพัฒนาครู/อาจารย์ 
และในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ มีการบรรยาย 
เรื่อง การวัดและ
ประเมินผลทางดนตรี 
ให้กับครู/อาจารย์ เมื่อ  
๙ เม.ย.๕๖ 
 

 

  



๒๔ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๕. ควรจดัให้มีระบบการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน เช่น จัดท าแบบประเมินให้ผู้เรยีน
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการเรยีนการสอนในแต่
ละรายวิชา หรือจัดใหม้ีการประเมนิผลโดยให้
ผู้เรยีนแสดงความคิดเห็นอย่างเสร ีแล้วน าผล
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหาร
การจัดการเรยีนการสอน 

  
 

 ให้ผู้เรียนประเมินการ
เรียนการสอนครบทุก
รายวิชาทุกช้ันปี เมื่อ
เสร็จสิ้นการเรียนการ
สอน แต่ยังไม่ได้น าผล
ประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน 

 

๖. ควรจดัให้ครผูู้สอนได้พัฒนาปรบัปรุง
วิธีการวัดและประเมินผลในรายวชิา โดย
สอดแทรกวิธีการวดัและประเมินผลไว้ใน
แผนการสอน เช่น มีการวัดและประเมินผล
โดยการสอนทฤษฎี การสอนปฏิบตัิ การ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ฝึกปฏิบัติ 
ความสนใจในการเรียน การถาม-ตอบ การ
แสดงความคดิเห็น การให้ความร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม เป็นต้น และควรมีการจัดท า
บันทึกหลังการสอนในรายวิชา 

   
 

 ไม่มีการบันทึก
หลังการสอน 
ที่แสดงให้เห็น
ว่าครูผูส้อนได้
มีการวัดและ
ประเมินผลใน
แต่ละบทเรียน
อย่างไร ใน 
แต่ละรายวิชา 

๗. ควรมีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ใหค้รอบคลุมทุกด้าน เช่น การประเมิน
ห้องเรียน กราบพัก โรงอาหาร หอ้งรวมวง 
เป็นต้น และหลังจากการวิเคราะหแ์ปลผลการ
ประเมินเสนอผู้บังคับบัญชาแล้ว ควรแจ้งให้
หน่วยเกี่ยวข้องทราบ เพื่อหน่วยจะได้น าผล
ประเมินไปวางแผนในการปรับปรงุและพัฒนา 
ต่อไป 

  
 

 มีการประเมินทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
ครอบคลุมในทุกด้าน 
และได้มีการวิเคราะห์
แปลผลประเมินเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
แต่ยังไม่มีการแจ้งให้
หน่วยที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ห้องสมุด ห้องคอม. ห้อง
ฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง 
ทราบ  

 

๘. ควรจดัหาแหล่งเรียนรู้ให้ นดย. ได้เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณม์ากขึ้นในด้าน
วิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ทันสมัย เช่น พาไปเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และในด้านกฎหมาย 
การปกครอง เช่น พาไปดูงานศาลทหาร 
เรือนจ ากรมราชทัณฑ์ หรือสังเกตการณ์การ
เลือกตั้ง เป็นต้น 

 
 

  น า นดย. ได้ศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตัน
แลนด์ ดินแดนแห่งความ
สมดุลตันแลนด์ : อิชิตัน 
กรีน แฟคทอรี่ นิคม
อุสาหกรรมโรจนะ ๓ ใน 
๑๐ ก.พ.๕๖ และไป   
ทัศนศึกษาบ้านปราณีและ
ศูนย์อบรม เด็กและ
เยาวชนบา้นสิริธร ใน  
๑๕ ต.ค.๕๖ 

 



๒๕ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๙. ควรวางแผนจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนด้าน
การส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   มีแผนงาน และกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการส่งเสริมวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ 
จ านวน ๘ กิจกรรม 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรประเมินหลักสูตรให้ครบกระบวนการ    มีการด าเนินการในการ
ประเมินหลักสูตรครบ
กระบวนการ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

 

๒. ควรจดัท าแผนการสอนให้สมบรูณ์และ
ครอบคลมุทุกรายวิชา 

   มีการจัดท าแผนการ
สอนครบทุกรายวิชา 

 

๓. ควรจดัหาเครื่องดนตรีช่วยสอนท่ีทันสมัย
และเพียงพอกับจ านวน นดย. 

 
 

  ปัจจุบันได้มีการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีที่ทันสมัย
เพิ่มเติม ๑๐ รายการ 
อาทิ กลองเบสดรัมเดิน
แถว  กลองชุดพร้อม
อุปกรณ์ กลองทิมปานี  
๔ ใบ ฟลุ๊ต ปิคโคโล     
มาริมบา ไวบราโฟน 
เครื่องมิกเซอร์ดิจิตอล 
และให้ พธ.ทร. จัดหา
เครื่องดนตรีเพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง เป็นไป
ตามที่ สปช.ทร. ได้อนุมัติ
งบประมาณในการจัดหา
เครื่องดนตรีเพิ่มเติม โดย
จะมีเครื่องดนตรีที่
ทันสมัย และมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้นในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 

 

๔. ควรประเมินผลการบริการและการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อท่ี
ด าเนินการ 

   มีการประเมินการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้โดย
ก าหนดหัวข้อครอบคลุม
ทุกหัวข้อท่ีด าเนินการ  
 

 



๒๖ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๕. ควรจดัหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาบัน
เพื่อเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ของ นดย. ให้
ครอบคลมุทุกด้าน 

   มีการจัดหาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถาบันให้กับ 
นดย. ครบทั้ง ๕ ด้าน 
โดยพา นดย. ไปศึกษา 
ดูงานนอกสถานศึกษา  

 

๖. ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ผู้เรยีน ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   การด าเนินการกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้เรยีน 
โครงการ ส่วนใหญ่
เป็นไปตามวงรอบ PDC  
ส่วน A ยังไม่ชัดเจน 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

- โรงเรียนดรุิยางค์ควรจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ อย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับไดร้ับการพัฒนา 
อาจจะด้านวิชาการ หรือด้านวิชาชีพ หรือ
ด้านการประกันคณุภาพ หรือด้านอื่น ๆ ท่ี
ส าคัญและจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 

   มีการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ เช่น มีการ
บรรยาย เรื่อง การวัด
และประเมินผลทาง
ดนตร,ี การประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางดนตรี 
และการแสดงคอนเสิรต์ 
ร่วมกับวงซังรก
ออร์เคสตร้า  เป็นต้น  

 

รวม ๑๗ ข้อ ๑๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑ ข้อ   
 

สรุป ในมาตรฐานที่ ๕  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๗ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน   ๑๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๗๑ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน    ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๒๙.๔๑ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน    ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ    ๕.๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน 
ตามวงรอบคุณภาพ PDCA 

   ทั้ง ๗ กิจกรรม  
มีแผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรมฯ และมีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานทุกโครงการ 
ส่วน A ยังไม่ชัดเจน 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
รวม ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ   

 

สรุป ในมาตรฐานที่ ๖ มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ      ๐ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ      ๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน  
 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการ
แล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๓) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ในการเขียนผลการด าเนินงานของแต่ละ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งช้ีเชิง
คุณภาพ ควรมีอ้างอิงหมายเลขเอกสารหรือ
แหล่งข้อมูลแสดงผลด าเนินการไวด้้วย 

   มีการเขียน
หมายเลขเอกสาร
ส าหรับอ้างอิง 

 

๒. ควรจดักิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับครู เจ้าหน้าท่ี และ นดย. ใหเ้กิดการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

   มีการประชุม
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ใน 
๒๙ มี.ค.๕๕ และ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดท าแผน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใน  
๒ - ๔ พ.ค.๕๕ 

 

๓. ควรจดักิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจในการ
ท างานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การ
ประกวดการจัดเก็บเอกสาร เป็นตน้ 

    ไม่ได้วางแผน 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

๑. ควรจดัประชุมสัมมนา เรื่อง การประกัน
คุณภาพในหัวข้อมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ซึ่งใน
รายงานการประเมินตนเองของ รร.ดย.ฯ 

   มีการอบรมจัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
โดยวิเคราะห์งานใน
ตัวบ่งช้ี เพื่อน ามา
จัดท าเป็นโครงการ
และแผนงาน ใน  
๒ - ๔ พ.ค.๕๕ 
 
 

 

  



๒๙ 

 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน  
 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื่อไดด้ าเนินการ
แล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรเสนอให ้ทร. ปรับลดจ านวนตัวบ่งช้ี
และปรับปรุงให้ครอบคลุมการประกัน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. 

   ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม (ร่าง) 
คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา
รอบสามของ  
สมศ. และ สปท. 

 

รวม ๕ ข้อ ๔ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ   

สรุป ในมาตรฐานที่ ๗ มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๕ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ม.ค.๕๖) 

     

๑. ควรทบทวนเป้าหมาย/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ให้สะท้อนความเป็นอตัลักษณ์ของ นดย. 
อย่างแท้จริง (อัตลักษณ์ : นักดนตรีทหารเรือ
ทีม่ีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เช่น ร้อยละ
ของ นดย. ท่ีสอบได้เกรด 8 ขึ้นไป 

 
 

  ได้ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายโครงการ  
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ทั้ง  
๒ โครงการ คือ 
๑) จ านวน นดย. ที่
เข้าร่วมโครงการฯ  
≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวน นดย. ทั้งหมด 
๒) ค่าเฉลีย่ความ 
พึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ 

 

๒. ควรประเมินโครงการกลุ่มตัวบง่ช้ี        
อัตลักษณ์ให้ครบทุกโครงการ พรอ้มท้ัง
สรุปผลการประเมินให้ชัดเจน (บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร) 

   มีการประเมินโครงการ
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ทั้ง  
๒ โครงการ ซึ่งผลการ
ประเมินบรรลุ
เป้าหมาย ทั้ง ๒ 
โครงการ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
รวม ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

 

สรุป ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๒ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ     ๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ     ๐ 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื่อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๔) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรด าเนินการโครงการในตัวบง่ช้ี
มาตรการส่งเสรมิให้ครบวงจร PDCA 

   ได้ด าเนินการครบ
วงจร PDCA ทั้ง  
๒ โครงการ 

 

๒. ควรตดิตามและประเมินผลโครงการใน   
ตัวบ่งขี้มาตรการส่งเสรมิเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนา/ปรับปรุง 

    ที่ผ่านมามีแต่
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
เท่านั้น  

ผลประเมินของกองทัพในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๑๙ - ๒๐ และ ๒๒ ก.พ.๕๑) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
รวม ๒ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ   

 

สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๒ ข้อ  
  ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 

สรุปในภาพรวมจากทุกมาตรฐาน มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๖๑ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว  จ านวน  ๓๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๕๗.๓๘ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  ๑๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๖๗ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๑๔  ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๕ 
 

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



๓๒ 

 

 
 

หมายเหตุ ม.๑ =   ๓   (๒ – ๑ – ๐) 
  ม.๒ =   ๘   (๕ – ๒ – ๑) 
  ม.๓ =   ๖   (๖ – ๐ – ๐) 
  ม.๔ =  ๑๗ (๓ – ๔ – ๑๐) 
  ม.๕ = ๑๗ (๑๑ – ๕ – ๑) 
  ม.๖ =   ๑   (๑ – ๐ – ๐) 
  ม.๗ =   ๕   (๔ – ๐ – ๑) 
  อต. =   ๒   (๒ – ๐ – ๐) 
  สส. =   ๒   (๑ – ๐ – ๑) 
           รวม = ๖๑ (๓๕ – ๑๒ – ๑๔) 
 
 

 
 

 
 
 
 



๓๒ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะ
ทำงอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ของ สมศ.) 
ค ำอธิบำย 
เกณฑ์สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ : ได้คะแนนสอบ > ร้อยละ ๖๐  
เกณฑ์ด ีหมำยถึงสอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ : ได้คะแนนสอบ > ร้อยละ ๗๐  
- รร.ชุมพลฯ  รร.สสท.ฯ  รร.นย.ฯ  รร.อล.ฯ  รร.พธ.ฯ  และ รร.ขส.ฯ ใช้ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบข้อสอบมำตรฐำน
วิชำชีพกับคะแนนฝึกภำคปฏิบัติตลอดป ี
- รร.ดย.ฯ  รร.ชอร.ฯ  และ รร.นวก.ฯ ใช้ผลกำรสอบข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๔๔.๙๙ ≥ ๔๕ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดยฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/
มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด (พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมของผล
กำรสอบข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพกับคะแนนฝึกภำคปฏิบัติตลอดปี เกณฑ์ดี : ≥ ร้อยละ ๗๐) จ ำนวน ๑๗ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๑๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๕๘ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๖๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ/
มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง (นำย) 

๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ/
มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดี 
ขึ้นไป(นำย) 

๑๕ ๒๖ ๑๗ ๕๘ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๖๕.๒๒ ๑๐๐ ๙๔.๔๔ ๘๖.๕๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

 



๓๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปี
กำรศึกษำพิจำรณำจำกคะแนนภำคทฤษฎีตลอดหลักสูตร 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๒.๑๙ ≥ ๒.๒๐ ≥ ๒.๓๐ ≥ ๒.๔๐ ≥ ๒.๕๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน ๑๘ นำย มีค่ำเฉลี่ยของระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เท่ำกับ ๓.๑๙  

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน ๖๗ นำย      
มีค่ำเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๓.๑๓  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๒.๙๓ ๓.๒๘ ๓.๑๙ ๓.๑๓ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดพิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยรวมเกณฑ์ดี : คะแนน
เฉลี่ย ≥ ๒.๕๑  เกณฑ์ดีมำก : คะแนนเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๒๙.๙๙ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์    
ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด (พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์ดี : ≥ ๒.๕๑  เกณฑ์ดีมำก : ≥ ๓.๕๑ จำก
คะแนนเต็ม ๔) จ ำนวน ๑๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๑๘ นำยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๖๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด ๖๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๑๘ ๑๑ ๕ ๓๔ 



๓๔ 
 

ข้อมูล(ต่อ) ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๕ ๑๕ ๑๓ ๓๓ 

รวมจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก (นำย) 

๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำง
ทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 2 ของ สมศ.) พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมคะแนนควำมประพฤติและคะแนน
ควำมเหมำะสมเกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ดีมำก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ร้อยละ ๙๐ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
(พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมของคะแนนควำมประพฤติและคะแนนควำมเหมำะสมเกณฑ์ดี : ≥ ร้อยละ ๘๐   
เกณฑ์ดีมำก : ≥ ร้อยละ ๙๐) จ ำนวน ๑๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๑๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำม
ประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก 
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๖๒ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๖๗ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๕๔ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๔ ๒ ๐ ๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก(นำย) 

๑๔ ๒๔ ๑๘ ๕๖ 

รวมจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำม
ประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์
ดี-ดีมำก(นำย) 

๑๘ ๒๖ ๑๘ ๖๒ 



๓๕ 
 

ข้อมูล (ต่อ) ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๒๓ ๒๖ ๑๘ ๖๗ 
ร้อยละ ๗๘.๒๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๒.๕๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 4 ของ สมศ.) ระดับดี : ผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จำกมำตรวัด ๕ ระดับ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๔๔.๙๙ ≥ ๔๕ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕  ≥๗๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำมพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำง
ทหำรระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีตอบแบบประเมินกลับมำท้ังหมด ๑๘ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผล
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะ 
ทำงทหำรระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๖๖ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ตอบแบบประเมินกลับมำทั้งหมด   
๖๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำม 
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดี
ขึ้นไป 

๒๒ ๒๖ ๑๘ ๖๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมิน
กลับมำ 

๒๒ ๒๖ ๑๘ ๖๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๓ ๒๖ ๑๖ ๖๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลีย่  
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 
 (B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี 

๕๕ 
๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผำ่น
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๘ ๖๕.๒๒ ๑๐๐ ๙๔.๔๔ ๘๖.๕๗ ๕ ๔๐ 

๑.๒ ค่ำเฉลีย่ของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสตูร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

๘ ๒.๙๓ ๓.๒๘ ๓.๑๙ ๓.๑๓ ๕ ๔๐ 

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด 

๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๔๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนน
ควำมประพฤต/ิกำรประเมินค่ำคณุลักษณะทำงทหำร 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑด์ี-
ดีมำกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ตอ่จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 

๘ ๗๘.๒๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๒.๕๔ ๕ ๔๐ 

๑.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผล
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะ
ทำงทหำรระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด 

๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๔๐ 

รวม ๔๐      ๒๐๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  

 ระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ยังไม่ครอบคลุมทั้งผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ควรมีกำรปรับระบบกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้ครอบคลุมทั้งมิติของผู้บังคับบัญชำ
และผู้ร่วมงำน 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๒)  มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ 
(๓)  มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๔)  มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
(๕)  มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพื่อให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๖)  มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก 
(๗)  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน 
(๘)  มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗) ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำน 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๖ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำมีผู้รับผิดชอบ 
แผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ตำมค ำสั่ง รร.ดย.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๓ /๒๕๕๕ ลง ๗ พ.ย.๕๕ คือ    
จ.อ.สำยันต์ จันทร์มุณี  จ.อ.พิมภำค เพชรประดิษฐ์ และ จ.อ.เตชทัต ผลอำจ มีกำรจัดท ำแผนงำนบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ โดยมีกำรจัดโครงกำรสัมมำวิชำกำรประพันธ์เพลงและ     
เรียบเรียงเสียงประสำน ใน ๔ - ๖ ก.ย.๕๕ และรำยงำนผล มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองและคัดเลือก
ผลงำนกำรประพันธ์เพลงของ นดย. ตำมค ำสั่ง ดย.ทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๔/๒๕๕๖ ลง ๑๕ ก.พ.๕๖ และประชุม
คัดเลือกผลงำนของ นดย. และครู ส ำหรับกำรน ำไปเผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมและเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ 
มีกำรเสนอขออนุมัติน ำผลงำนของครูและผู้เรียน ไปใช้ประโยชน์ในกำรฝึกภำคสนำมและเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ 
 (๒) มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ พบว่ำ     
มีกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนสร้ำงสรรค์ของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๕ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ  
 (๓) มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ  พบว่ำ      
มีห้องสมุด ระบบอินเตอร์เน็ต ตลอดจนผลงำนของครูและผู้เรียนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เป็นแหล่งค้นคว้ำเพ่ือ
สนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ ภำยในสถำนศึกษำ รวมทั้งมีครูเป็นที่ปรึกษำให้กับผู้เรียนในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำน 
 (๔) มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย พบว่ำมีกำรจัด
สัมมนำวิชำกำรประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสำน โดยวิทยำกรภำยในและภำยนอก ใน ๔ - ๖ ก.ย.๕๕    
มีโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงดนตรี และกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหลี ใน ๑๐ - ๑๖ ก.ย.๕๕ อบรมเชิงปฏิบัติกำรเครื่องลมทองเหลือง ใน ๘ มิ.ย.๕๕ เข้ำร่วมโครงกำร 



๓๘ 
 

RSU Youth Wind Orchestra ของมหำวิทยำลัยรังสิต ใน ๗ - ๑๐ ส.ค.๕๕ และเข้ำร่วมกำรประกวดวงดนตรี        
RD Music Contest โครงกำรสรรพำกร On Tour ปีที่ ๗ ของกรมสรรพำกร ใน ๒๖ - ๒๗ ม.ค. และ ๒ ก.พ.๕๖   
 (๕) มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพื่อให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ มีกำร
น ำผลงำนสร้ำงสรรค์ของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียน ไปแสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ และมีกำรมอบประกำศเกียรติคุณให้แก่ครู         
ที่ผลงำนสร้ำงสรรค์ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ คือ พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ รวมทั้งสนับสนุนให้ นดย. เข้ำร่วมกำร
ประกวดวงดนตรี RD Music Contest โครงกำรสรรพำกร On Tour ปีที่ ๗ ของกรมสรรพำกร ใน ๒๖ - ๒๗ ม.ค. 
และ ๒ ก.พ.๕๖   
 (๖)  มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก พบว่ำมีกำรจัดสัมมนำ
วิชำกำรประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสำน  โดยวิทยำกรภำยในและภำยนอก ใน ๔ - ๖ ก.ย.๕๕          
กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงครูประจ ำและ นดย. กับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ สำธำรณรัฐเกำหลี  ในกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ต ใน ๑๐ - ๑๖ ก.ย.๕๕ กำรส่งข้ำรำชกำรและ นดย. เข้ำร่วม
โครงกำร RSU Youth Wind Orchestra ของมหำวิทยำลัยรังสิต ใน ๗ - ๑๐ ส.ค.๕๕ 
 (๗) มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกมีแต่
กำรประเมินโครงกำรที่มีเฉพำะกำรรำยงำนประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่มีต่อกำรจัดสัมมนำ
เท่ำนั้น ไม่มีกำรประเมินแผนฯ ว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัดหรือไม่ 
 (๘)  มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗)ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำนพบว่ำ ไม่มีข้อมูล
สนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ ำนวน ๑๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๓นำย  คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ 
ประกอบด้วย 
  (๑)  เพลงน้ ำท่วมบำงกอก โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ  เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - 
๒๙ มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 



๓๙ 
 

  (๒) เพลงเป่ำกระหม่อม โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๓) เพลงแม่ดุเมียด่ำ โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๔) เพลงไม่ใช่แนวของชำย โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ  เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน 
๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๕) เพลงคนกรุงเทพ โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๖) เพลงขอใจเธอ...แลกเบอร์โทร โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ  เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. 
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๗) เพลงสำวอีสำนรอรัก โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ  เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน  ๒๐ 
- ๒๙ มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๘) เพลงจีบได้แฟนฉันตำยแล้ว โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ  เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. 
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๙) เพลงเช็ดแล้วทิ้ง โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  (๑๐) เพลงวอลซ์นำวี โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ เผยแพร่ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ และทำงเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ ใน ๒๒ เม.ย.๕๖ 
  และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓- ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำนวน ๒๕ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๖๑ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๘ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
กรณีที่ ๑ ประเมินตามเกณฑ์ ยศ.ทร.     
จ ำนวนผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่  ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
รวมจ ำนวนผลงำนฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๓ ๖๑ 
ร้อยละ ๓๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๓.๔๘ ๔๐.๙๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๓๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
กรณีที่ ๒ ประเมินตามเกณฑ์ สมศ.     
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับชำติ/นำนำชำติ (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่ ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
- เผยแพร่ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๐ ๙ (=๔.๕๐) ๑๐ (= ๕.๐๐) ๑๙ (= ๙.๕๐) 
- เผยแพร่ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๔(= ๓.๐๐ ) ๐ ๐ ๔(= ๓.๐๐ ) 
- เผยแพร่ระดับชำติ/นำนำชำติ (นน.ชิ้นละ ๑ 

คะแนน) 
๒ (= ๒.๐๐) ๐ ๐ ๒ (= ๒.๐๐) 

รวมผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ เมื่อคิดถ่วง
น้ ำหนักแล้ว (ชิ้น) 

๕.๐๐ ๔.๕๐  ๕.๐๐ ๑๔.๕๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๓ ๖๑ 
ร้อยละ ๒๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๑.๗๔ ๒๓.๗๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อ
จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 3 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้
ประโยชน์ จ ำนวน ๑๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๔๔ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓ 
ประกอบด้วย 
  (๑) เพลง get it on โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ 
นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๒) เพลงลำวดวงเดือน โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖  ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๓) เพลงโกรธไหลย้อน โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖  ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๔) เพลงจั๊กกิ๊มกับต๊กโต โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖  ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึก
ภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๕) เพลงวินำทีที่ไม่มีเธอ โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖  ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึก
ภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 



๔๑ 
 

  (๖) เพลงได้แค่ฝัน โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ 
นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๗) เพลงประดู่คู่นำวี โดย นดย.เอกนรินทร์ กิจถำวร ชั้นปีที่ ๖ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๘) เพลงเด็กพ่ีมีชู้ โดย นดย.วสุ วรังสี ชั้นปีที่ ๖ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย.      
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๙) เพลงกังนัม โดย นดย.วสุ วรังสี ชั้นปีที่ ๖ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - 
๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๑๐) เพลง กำ กำ กำ โดย นดย.ญำณวรุตม์ ประภำตนันท์ ชั้นปีที่ ๕ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึก
ภำคสนำมของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดย ดย.ทร.ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๒๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๕๔ ชิ้น/ผลงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของ
ผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๐ ๑๐ ๔๔ ๕๔ 
ร้อยละ ๐ ๑๐๐ ๒๒.๗๓ ๓๗.๐๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต่อจ ำนวนผลงำนของ
ครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด(ตัวบ่งชี้ที่ 6 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน ๑๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๐ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ประกอบด้วย 
  (๑) เพลงน้ ำท่วมบำงกอก โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. 
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๒) เพลงเป่ำกระหม่อม โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. 
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 



๔๒ 
 

  (๓) เพลงแม่ดุเมียด่ำ โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย.   
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๔) เพลงไม่ใช่แนวของชำย โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ 
นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๕) เพลงคนกรุงเทพ โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ใน 
๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๖) เพลงขอใจเธอ...แลกเบอร์โทร โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๗) เพลงสำวอีสำนรอรัก โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. 
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๘) เพลงจีบได้แฟนฉันตำยแล้ว โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  (๙) เพลงเช็ดแล้วทิ้ง โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย.     
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
   (๑๐) เพลงวอลซ์นำวี โดย พ.จ.อ.มำโนช เหมวรรณ ใช้ประโยชน์แสดงในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย.      
ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ รับรองกำรใช้ประโยชน์ โดย ดย.ทร.ฯ 
  และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓- ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี  รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มี
หลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๒๕ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๕ ชิ้น/
ผลงำนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยของครู/
อำจำรย์ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 

จ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๖ ๙ ๑๐ ๒๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน  
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี 

๕๕ 
๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

๒ - - ๖ ใน 
๘ ข้อ 

- ๔ ๘ 

๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๒ ๓๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๓.๔๘ ๔๐.๙๘ ๕ ๑๐ 

๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อจ ำนวน
ผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด 

๓ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๒๒.๗๓ ๓๗.๐๔ ๕ ๑๕ 

๒.๔ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต่อจ ำนวนผลงำน
ของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 

รวม ๑๐      ๔๘ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๘๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
ผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำและผู้เรียน  มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดยกำรจัดแสดงเผยแพร่สู่สำธำรณชน 

ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย.  
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ยังไม่มีกำรสรุปและประเมินผลแผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ว่ำมีผลกำรด ำเนินงำน

อย่ำงไร บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดหรือไม่ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
๑. ควรสรุปและประเมินผลแผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดหรือไม่ อย่ำงไร  
๒. ควรจัดท ำบัญชีสรุปรำยชื่อผลงำนของครูและผู้เรียนที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และที่ได้รับกำร

รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์  โดยระบุรูปแบบกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่พร้อมห้วงเวลำ หน่วยงำนหรือผู้ให้กำร
รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์พร้อมห้วงเวลำ (เป็นฐำนข้อมูลผลงำนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ต่อ
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๙.๙๙ ≥ ๒๐  ≥ ๒๔ ≥ ๒๗ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพ
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชำติ และหรือ
นำนำชำติ รวม ๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๓ กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ประกอบด้วย 
 (๑)  โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ (ดนตรีบ ำบัด) ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ
พร. และ รพ.ศิริรำช มีครูเข้ำร่วม จ ำนวน ๒ นำย คือ ร.ต.วินัย ศิริเพ็ญ ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ และ พ.จ.อ.มำโนช  
เหมวรรณ ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ และ นดย. เข้ำร่วม จ ำนวน ๓ นำย รวมจ ำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 
  - เมื่อ ๓ ก.ค.๕๕   ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. 
 - เมื่อ ๑๓ ก.ค.๕๕ ที่ รพ.ศิริรำช 
 - เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๕ ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. 
 - เมื่อ ๒๗ ก.ค.๕๕ ที่ รพ.ศิริรำช 
 - เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๕ ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. 
 - เมื่อ  ๑  ส.ค.๕๕ ที่ รพ.ศิริรำช 
 (๒) โครงกำรให้สนับสนุนครูเป็นอำจำรย์พิเศษให้แก่ ร.ร.จิตรลดำ จ ำนวน ๒ นำย คือ จ.อ.หญิง นฤมล  
โพธิเวส ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ และ จ.อ.ยศพล  คุ้มจั่น ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ ไปสอนวิชำดนตรีสำกล 
(ไวโอลิน) ทุกวันจันทร์ วันอังคำร และวันพุธ  

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี  รร.ดยฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม 
ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ จ ำนวน ๒๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด ๓๒ กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๕ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
หรือวิชำชีพทีต่อบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพฯ 

๑๔ ๖ ๒ ๒๒ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๒๒ ๗ ๓ ๓๒ 

  



๔๕ 
 

ข้อมูล (ต่อ) ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
ร้อยละ ๖๓.๖๔ ๘๕.๗๑ ๖๖.๖๗ ๖๘.๗๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕  ≥ ๖ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๑ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด ๓ โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓  คือ โครงกำร RSU Youth Wind Orchestra แห่งมหำวิทยำลัย
รังสิต โดยมีครู จ ำนวน ๒ นำย เข้ำร่วมอบรมเป็นวำทยกร และปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบรรเลงเครื่องเป่ำ          
กำรปรับวง กำรควบคุมวงดุริยำงค์เครื่องเป่ำ คือ จ.อ.พิมภำค เพชรประดิษฐ์ ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ จ.อ.ชนัตถ์ 
โชควิสิทธิชัย ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ และมี นดย. จ ำนวน ๖ นำย เข้ำร่วมฝึกซ้อมกำรบรรเลงวงดุริยำงค์เครื่องเป่ำ
และร่วมแสดงคอนเสิร์ตด้วย 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันอื่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๑๐ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๓๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรทีม่ีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนฯ 

๘ ๑ ๑ ๑๐ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๒๒ ๗ ๓ ๓๒ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำ
กรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนในกองทัพ/ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔  ≥ ๕ ≥ ๖ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 



๔๖ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน     

๒ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด ๒๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ประกอบด้วย 
(๑) ให้กำรสนับสนุน จ.อ.หญิง นฤมล โพธิเวส ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯ เป็นอำจำรย์พิเศษดนตรีสำกล

(ไวโอลิน) ให้กับนักเรียน ร.ร.จิตรลดำทุกวันจันทร์ วันอังคำร และวันพุธ  
(๒) ให้กำรสนับสนุน จ.อ.ยศพล คุ้มจั่น ครูวิชำดนตรี รร.ดย.ฯเป็นอำจำรย์พิเศษสอนวิชำดนตรีสำกล

(ไวโอลิน) ให้กับนักเรียน ร.ร.จิตรลดำ ทุกวันจันทร์ วันอังคำร และวันพุธ  
และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์สนับสนุนหน่วยงำน

ภำยนอก จ ำนวน ๑๑ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด ๖๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๓ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ ๕คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำฯ  

๕ ๔ ๒ ๑๑ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๓ ๖๑ 
ร้อยละ ๒๕.๐๐ ๒๒.๒๒ ๘.๗๐ ๑๘.๐๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.)   

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕  ≥ ๑๗ ≥ ๑๘ ≥ ๒๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพที่
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๓ โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย 
 (๑) โครงกำร RSU Youth Wind Orchestra แห่งมหำวิทยำลัยรังสิต โดยมีครูและ นดย. เข้ำร่วมกำรอบรม
เป็นวำทยำกร และปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบรรเลง เครื่องเป่ำ กำรปรับวง กำรควบคุมวงดุริยำงค์เครื่องเป่ำพร้อมกับ
ครูและ นดย. ได้น ำควำมรู้ด้ำนวำทยำกร และกำรควบคุมวงที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวมำ
ถ่ำยทอดในวิชำดนตรีของชั่วโมงภำคปฏิบัติเพื่อพัฒนำทักษะให้กับ นดย. 
 (๒) โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ (ดนตรีบ ำบัด) ณ รพ.สมเด็จ      
พระปิ่นเกล้ำ พร. และ รพ.ศิริรำช ครูได้น ำมำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน นดย. เช่น กำรถ่ำยทอดด้ำนเทคนิค 
วิธีกำรปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำยในกำรแสดงกลำงแจ้ง ท ำกำรฝึกซ้อมของวิชำกำรรวม
วงในชั่วโมงภำคปฏิบัติ 
 (๓) โครงกำรให้กำรสนับสนุนครูเป็นอำจำรย์พิเศษให้แก่ ร.ร.จิตรลดำ พร้อมกับได้น ำมำปรับใช้กับวิชำ
ดนตรีสำกล (ไวโอลิน) ให้แก่ นดย. ทุกชั้นปี ในกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เช่น กำรวำง
ต ำแหน่งระดับองศำของเครื่องไวโอลิน กำรจับสำย เป็นต้น 



๔๗ 
 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำร
หรือวิชำชีพที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๓ โครงกำร จำกจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๓๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ำกับ ๑ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำร
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือ
กำรวิจัยฯ 

๐ ๐ ๓ ๓ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๒๒ ๗ ๓ ๓๒ 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๙.๓๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ  
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA   
(๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  
(๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(๔)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี  ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี  ๓ ข้อ มี  ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯได้เลือกโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ (ดนตรีบ ำบัด) ซึ่งด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด   
๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA โดย รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ (ดนตรีบ ำบัด) ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. และ รพ.ศิริรำช ได้อนุมัติ
โครงกำรฯ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๕ และด ำเนินกำรระหว่ำง ๓ ก.ค.๕๕ - ๑๐ ส.ค.๕๕ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. 
และ รพ.ศิริ รำช  รวมจ ำนวน ๖ ครั้ ง  ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลำง ส่งเสริมคุณค่ำทำงด้ำนจิตใจให้แก่ประชำชนทั่วไปที่เข้ำร่วม
กิจกรรมได้มีควำมเพลิดเพลิน ผ่อนคลำย สร้ำงอำรมณ์สุนทรียภำพ เกิดควำมซำบซึ้งในบทเพลง  ท ำให้มี
จิตใจที่สงบสุข รวมทั้งเป็นกำรบ ำบัดรักษำอีกทำงหนึ่งให้แก่ผู้ป่วยและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ งำนในโรงพยำบำล 
ตลอดจนเป็นกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์งำนด้ำนกำรดนตรีของ ทร.  ให้ไปสู่สำธำรณชนมำกยิ่งขึ้น และ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรได้มีกำรประเมินและสรุปโครงกำร ไม่มีข้อเสนอแนะที่จะไปปรับปรุงในปีต่อไป ทั้งนี้ได้น ำ



๔๘ 
 

ข้อเสนอแนะในครั้งที่ผ่ำนมำ มำด ำเนินกำรแก้ไข เช่น ให้มีกำรบรรเลงเพลงร่วมสมัยบ้ำง และกำรบรรเลงเน้น
เพลงพระรำชนิพนธ์ เป็นต้น 
 (๒) กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร จ ำนวน ๒ ข้อ จำกท้ังหมด ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้  
   ๑. จัดบรรเลงดนตรีทั้งหมด จ ำนวน ๖ ครั้ง คือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร.จ ำนวน ๓ ครั้ง ใน ๓ ก.ค.๕๕ 
๑๗ ก.ค.๕๕ ๓๑ ก.ค.๕๕ และ รพ.ศิริรำช จ ำนวน ๓ ครั้ง ใน ๑๓ ก.ค.๕๕ ๒๗ ก.ค.๕๕  ๑ ส.ค.๕๕ (ค่ำเป้ำหมำย 
คือจ ำนวนครั้งที่บรรเลงดนตรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ) 
   ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร เท่ำกับ ๓.๙๐ (ค่ำเป้ำหมำย คือ ค่ำเฉลี่ยผล
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑) 
 (๓) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรนี้
ต่อเนื่องเป็นเวลำ ๕ ปี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ โดยใช้ชื่อว่ำโครงกำรแสดงดนตรีในสวน ซึ่งต่อมำในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๓ ได้เปลี่ยนเป็นโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ (ดนตรีบ ำบัด) 
 (๔) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำรเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ (ดนตรีบ ำบัด) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลำง ส่งเสริมคุณค่ำทำงด้ำนจิตใจให้แก่ประชำชนทั่วไปที่   
เข้ำร่วมกิจกรรมได้มีควำมเพลิดเพลิน ผ่อนคลำย สร้ำงอำรมณ์สุนทรียภำพ เกิดควำมซำบซึ้งในบทเพลง   
ท ำให้ม ีจิตใจที ่สงบสุข รวมทั้งเป็นกำรบ ำบัดรักษำอีกทำงหนึ่ง  ให้แก่ผู้ป่วยและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน           
ในโรงพยำบำล ตลอดจนเป็นกำรเผยแพร่ และประชำสัมพันธ์งำนด้ำนกำรดนตรีของ ทร. ให้ไปสู่สำธำรณชน
มำกยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดให้มีหัวข้อกำรประเมิน ๕ รำยกำร คือ ๑) ควำมพึงพอใจในกำรแสดงดนตรี ๒) ผู้แสดง
ดนตรีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดนตรี ๓) มีระเบียบวินัยและมีควำมเป็นทหำร ๔) กำรแสดงเป็น
ประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อตัวท่ำนและชุมชน และ ๕) กำรแสดงดนตรีก่อให้เกิดควำมภูมิใจใน ชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์  ซึ่งมีผลกำรประเมินในภำพรวมเท่ำกับ ๓.๙๐ จึงนับว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมได้เป็นอย่ำงยิ่ง 
 (๕) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค หรือชำติ หรือนำนำชำติ พบว่ำ 
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 
 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดบั 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๓ 
ปี  

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ 
ชุมชนสังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ต่อ
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๖๓.๖๔ ๘๕.๗๑ ๖๖.๖๗ ๖๘.๗๕ ๕ ๒๐ 

๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๓๖.๓๖ ๑๔.๒๙ ๓๓.๓๓ ๓๑.๒๕ ๕ ๒๐ 

๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็น
วิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชำญ/ที่ปรึกษำ
กรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นใน
กองทัพ/ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

๔ ๒๕.๐๐ ๒๒.๒๒ ๘.๗๐ ๑๘.๐๓ ๕ ๒๐ 

๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม
บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๙.๓๘ ๑ ๔ 

๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่สังคม 

๔ - - 
 

๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๖ 

รวม ๒๐      ๘๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
ครู/อำจำรย์ บุคลำกร มีชื่อเสียง ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่

หน่วยงำนภำยนอก 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ครูน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ยังมีจ ำนวนน้อยและ

ด ำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
๑. ควรหำมำตรกำรในกำรสนับสนุนให้ครูน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร/

วิชำชีพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 
๒. ควรจัดท ำโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงดนตรี (MOU) กับสถำบันภำยนอก เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย

และเสริมควำมแข็งแกร่งศักยภำพด้ำนดนตรีของ รร.ดย.ฯ 
 



๕๐ 
 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ทร. และ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ กห. (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย ภำรกิจของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร.
และ กห. 
(๒)  มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓)  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐   
(๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และรำยงำน
ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำไป
ปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ข้ อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับปรัชญำ 

ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย ภำรกิจของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของ ทร. และ กห. พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ที่จัดท ำขึ้น
โดยสอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบำยสถำบัน และสอดคล้องกับระเบียบ นโยบำย
กำรศึกษำของ ทร. และ กห. โดยมีแผนงำนทั้งหมด ๔ แผนงำน ๒๘ โครงกำร ประกอบด้วย ๑) แผนงำน
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ๒) แผนงำนพัฒนำครูและบุคลำกร ๓) แผนงำนพัฒนำหลักสูตร และ ๔) แผนงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
(๒) มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีปฏิทินกำรศึกษำประจ ำปี 
๒๕๕๕ และได้แปลงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  ในรูปของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ
๒๕๕๕ มี ๗ แผนงำน ๑๔ โครงกำร ซึ่งมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในทุกแผนงำนและโครงกำร 
รวมทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด  
(๓) มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ทั้ง ๑๔ โครงกำร แต่ยังไม่มีกำร
สรุปว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้หรือไม่ จึงให้เจ้ำหน้ำที่สรุปผลให้ใหม่ พบว่ำ ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 
จ ำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด ๓๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ประกอบด้วย 

 



๕๑ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑. แผนพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

๑.๑ โครงกำรสอบมำตรฐำน
วิชำชีพกำรดุริยำงค ์

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพท่ีก ำหนด  
≥ ร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 

 มีผู้สอบผ่ำน ๑๗ นำย
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่เข้ำสอบ  
๑๘ นำย คิดเป็นร้อยละ  
๙๔.๔๔ 

  

๑.๒ โครงกำรปรับปรุง
หลักสตูรกำรดุรยิำงค ์

พัฒนำหลักสตูรกำรดุรยิำงค์ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยของ ทร.  

มีกำรจัดบรรยำย เรื่อง
กำรประเมินหลักสูตร 
และประเมินว่ำควร
ปรับปรุงรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
แต่หลักสูตรยังไม่ได้
ปรับปรุง 

  
 
 
 

 ๑.๓ โครงกำรฝึก
ภำคสนำม นดย. 

๑. จ ำนวน นดย. ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน นดย. 
ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๗๒ จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๗๒ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
 

 

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ 
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจ
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๗๙   

  

 ๑.๔ โครงกำรฝึกภำวะผู้น ำ 
ทำงทหำร 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ของ นดย. ที่เข้ำร่วมโครงกำร  
มีค่ำเฉลีย่ ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจ
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๗๐ 

  
 

 
 ๑.๕ โครงกำรประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรทำงดนตรีและ
กำรแสดงคอนเสิรต์ร่วมกับ
วงซังรกออร์เคสตร้ำ 
สำธำรณรัฐเกำหล ี

๑. จ ำนวน นดย.ที่เข้ำร่วมโครงกำร  
≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน นดย. 
ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๗๒ จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๗๒ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ 
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจ
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๖ 

  

 ๑.๖ โครงกำรสอนเสริม 
ALC ให้แก่ นดย. 

จ ำนวน นดย.ช้ันปีท่ี ๕ - ๖ ที่สอบผ่ำน
ภำษำอังกฤษตำมเกณฑ์ที่ ทร. ก ำหนด 
≥ ร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวน นดย.ช้ันปี
ที่ ๕ - ๖ ทั้งหมด 
(เกณฑผ์่ำน :≥ ๕๐ คะแนน) 

มี นดย.สอบผ่ำนเกณฑ์  
๐ นำย จำกจ ำนวน นดย. 
ช้ันปีท่ี ๕ - ๖ ทั้งหมด 
๓๔ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๐.๐๐ 

  

รวม ๖ โครงการ ๘ ตัวชี้วัด  ๖ ๒ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒. แผนพัฒนำ
นวัตกรรมและกำร
สร้ำงองค์ควำมรู ้

๒.๑ โครงกำรสัมมนำ
วิชำกำรประพันธ์เพลงเรียบ
เรียงเสียงประสำน 

๑. จ ำนวนครูประจ ำทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๑๕ ของจ ำนวน
ครูประจ ำทั้งหมด  

มีครูประจ ำเข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน ๒๓ 
นำย จำกจ ำนวนครู
ประจ ำทั้งหมด ๒๓ นำย
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 



๕๒ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
  ๒. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วม

โครงกำร ≥ ร้อยละ ๑๕ ของ
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๗๒ นำย จำก 
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด ๗๒ 
นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

     

  ๓. จ ำนวนผลงำนของครูประจ ำ
ที่น ำไปตีพิมพ์และเผยแพร่ ≥ 
ร้อยละ ๑๕ ของจ ำนวนผลงำน
ของครูประจ ำทั้งหมด 

มีผลงำนของครูประจ ำที่น ำไป
ตีพิมพ์/เผยแพร่ จ ำนวน ๑๐ 
ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของ
ครูประจ ำทั้งหมด ๑๐ ผลงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

     

  ๔. จ ำนวนผลงำนของ นดย. ที่
น ำไปใช้ประโยชน์ ≥ ร้อยละ ๑๕ 
ของจ ำนวนผลงำนของ นดย.
ทั้งหมด 

มีผลงำนของ นดย. ที่
น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน 
๑๐ ผลงำน จำกจ ำนวน
ผลงำนของ นดย.ทั้งหมด 
๔๔ ผลงำน คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๗๓ 

     

รวม ๑ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด    ๔    ๐ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๓. แผนพัฒนำกำร
บริกำรทำงวิชำกำร/
วิชำชีพ 

๓.๑ โครงกำร
จัดกำรแสดงดนตรี
ในสถำนท่ีชุมชน/
โรงพยำบำล 

๑. จ ำนวนครั้งท่ีบรรเลง จ ำนวน 
≥ ๓ ครั้ง/ป ี
 

ที่ รพ.ศิริรำช ๓ ครั้ง ท่ี รพ.
ปิ่นเกล้ำ ฯ ๓ ครั้ง รวม
ทั้งหมด ๖ ครั้ง 

     

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึง
พอใจท่ีมีต่อโครงกำร มีคำ่เฉลีย่ 
≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๐ 
 

     

 ๓.๒ โครงกำร
สนับสนุน บุคลำกร
ให้บริกำรทำง
วิชำกำร/วิชำชีพแก่
หน่วยงำนภำยนอก/
ชุมชน 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่
ให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ
แก่หน่วยงำนอ่ืน ≥ ร้อยละ ๘ 
ของ จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด 

มีครูที่ให้บริกำรฯ จ ำนวน ๒ 
นำย จำกจ ำนวนครูประจ ำ
ทั้งหมด ๒๓ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๗๐ 

     

       รวม      ๒ โครงการ            ๓ ตัวชี้วัด      ๓     ๐ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๔. แผนพัฒนำท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
จริยธรรม บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑ โครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำ
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จ ำนวน นดย. ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๗๒ นำย จำก 
จ ำนวน นดย. ท้ังหมด ๗๒ 
นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

     

๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึง
พอใจที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย  
≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๕๑ 

     



๕๓ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
 ๔.๒ โครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน ์           
 ๔.๒.๑ กิจกรรม

ไหว้ครูวิชำกำร 
๑. จ ำนวน นดย. ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย. ท้ังหมด 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๗๒ นำย จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๗๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

     

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจ  
มีค่ำเฉลีย่เท่ำกับ ๔.๔๑ 

  

 ๔.๒.๒ กิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ 

๑. จ ำนวน นดย. ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย. ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๗๒ นำย จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๗๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๘๙ 

  

 ๔.๒.๓ กิจกรรม 
วันพ่อแห่งชำติ 

๑. จ ำนวน นดย. ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย. ท้ังหมด 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๗๒ นำย จำก
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด ๗๒ 
นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๔ 

  

 ๔.๒.๔ กิจกรรม 
วันแม่แห่งชำติ 

๑. จ ำนวน นดย. ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย. ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๗๒ นำย จำกจ ำนวน 
นดย. ทั้งหมด ๗๒ นำย     
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๓ 

  

รวม ๒ โครงการ  
(๔ กิจกรรม) 

           ๑๐ ตัวชี้วัด      ๑๐     ๐ 

 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๕. แผนพัฒนำกำร
บริหำรจดักำร 

๕.๑ โครงกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  

จัดท ำแผนกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 

มีแผนปฏิบตัิงำน ประจ ำปี 
๒๕๕๕ 

  

       รวม      ๑ โครงการ            ๑ ตัวชี้วัด      ๑     ๐ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๖. แผนพัฒนำครู/
อำจำรย์และ
บุคลำกร 

๖.๑ โครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำร ศึกษำ
ทบทวนตัวบง่ช้ี 
น้ ำหนัก และเกณฑ์
กำรประเมินรอบสำม 

๑. จ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร ≥ 
ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด 
 

มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน ๕๕ นำย จำกจ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมด ๕๕ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ผลประเมินควำมพึงพอใจมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๐ 

  

       รวม      ๑ โครงการ            ๒ ตัวชี้วัด      ๒     ๐ 



๕๔ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลประเมิน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๗. แผนพัฒนำกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

๗.๑ โครงกำร
ประชุมจัดท ำ
รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง
(SAR) 
 

๑. มีรำยงำนประเมินตนเองของ
ทุกหน่วยงำนย่อย 
 

มีรำยงำนประเมินตนเอง
ของทุกหน่วยงำนย่อย รวม 
๕ ฉบับ 

  

 ๒. มีรำยงำนประเมินตนเองของ
สถำบัน 

มีรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนบัน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๕ 

  

       รวม      ๑ โครงการ            ๒ ตัวชี้วัด      ๒     ๐ 
       รวม      ๑๔ โครงการ 

(กับอีก ๔ กิจกรรม) 
           ๓๐ ตัวชี้วัด  ๒๘     ๒ 

ร้อยละ    ๙๓.๓๓ ๖.๖๗ 

 (๔) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ แต่เมื่อ
พิจำรณำเอกสำรแล้ว มีกำรระบุว่ำด ำเนินกำรได้กี่โครงกำร แต่ยังไม่มีกำรประเมินว่ำบรรลุตัวชี้วัดหรือไม่  จึงให้ 
รร.ดย.ฯ สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๕ ใหม่อีกครั้ง 

 (๕) มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำไป
ปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พบว่ำ ฯ รร.ดย.ฯ ได้น ำมติจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๖ ไปด ำเนินกำรแก้ไข โดยเสนอ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ใหม่ทดแทนค ำสั่งแต่งตั้งฯ เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท. เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ และเชิญบุคคลภำยนอกสถำบันร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย พร้อมทั้ง
เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับและขอบเขต
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ดย.ฯ โดยมี ผบ.ดย.ทร.ฯ เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 10/12 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  ข้อ 
(๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำทีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 



๕๕ 
 
(๓)  มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง 
(๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕)  มีผลกำรก ำกับติดตำมกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
                                  เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน

หรือต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 

 (๑) มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผบ.ดย.ทร.ฯ และ ผอ.รร.ดย.ฯ) ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ พิจำรณำจำกกำรสั่งกำรในบันทึกต่ำง ๆ และใน
รำยงำนกำรประชุมต่ำง ๆ ที่มีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรระบุหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึ กษำ       
ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำน หรือกรรมกำรในค ำสั่งนั้น ๆ 

  (๒) กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ใน ๒๙ ม.ค.๕๖ 
และครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ใน ๓๐ เม.ย.๕๖) เพ่ือร่วมก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ตลอดจนเปิดโอกำส    
ให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ โดยสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม นขต.รร.ดย.ฯ และกำรประชุมคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ฯ 
(๓) มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง พบว่ำ มีกำรประชุม

ชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งหมด ๑๔ ครั้ง โดยจัดให้มีกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ นขต.รร.ดย.ฯ จ ำนวน ๗ ครั้ง (เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๕  ๑๘ ต.ค.๕๕  ๒๒ ม.ค.๕๖  ๘ ก.พ.๕๖       
๑๙ มี.ค.๕๖ ๑๑ เม.ย.๕๖  ๒๙ เม.ย.๕๖) ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ จ ำนวน ๒ ครั้ง (เมื่อ ๒๙ 
ต.ค.๕๖ ๓๐ เม.ย.๕๖) ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ จ ำนวน ๔ ครั้ง (เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๕  
๑๘ ต.ค.๕๕  ๒๒ ม.ค.๕๖  ๒๙ พ.ค.๕๖) และประชุมคณะกรรมกำรสัมมนำวิชำกำรประพันธ์เพลงและเรียบ
เรียงเสียงประสำนจ ำนวน ๑ ครั้ง (๒๔ ส.ค.๕๕) 
 (๔) มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ มีกำรติดตำม

งำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ จ ำนวน ๒ ครั้ง ในกำรประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.ดย.ฯ เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๕ และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ทรำบ ในกำร
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ 
(๕) กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร   

อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรประเมินค่ำผู้บริหำรปีละ ๒ ครั้ง ทุก เม.ย. และ ต.ค. 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 



๕๖ 
 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำใน
ด้ำนวิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้ งหมด    
(ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) เป็น output ของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

๑ - ๓๖.๙๙ ≥ ๓๗ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๕ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน
หรือต่ ำกว่ำระดับ

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียวจ ำนวน ๐ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ อย่ำงเดียว (เช่น กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร) จ ำนวน ๕ นำย และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๒๖ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน 
๓๑ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองทั้งหมด ๓๑ นำย (ครูประจ ำวิชำ ๒๓ นำย         
ครูปกครอง ๑๐ นำย ในจ ำนวนนี้เป็นครูประจ ำวิชำ ๒ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครอง
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียว จ ำนวน ๑ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ อย่ำงเดียว จ ำนวน 
๕ นำย และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๘๖ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๘๖ นำย จำก
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครอง ทั้งหมด จ ำนวน ๘๖ นำย (ครูประจ ำวิชำ ๖๑ นำย ครูปกครอง 
๓๒ นำย ในจ ำนวนนี้เป็นครูประจ ำวิชำ จ ำนวน ๗ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด ๒๙ 

(๒๐+๑๒-๓) 
๒๖ 

(๑๘+๑๐-๒) 
๓๑ 

(๒๓+๑๐-๒) 
๘๖ 

(๖๑+๓๒-๗) 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ
อย่ำงเดียว 

๐ ๑ ๐ ๑ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร
อย่ำงเดียว 

๐ ๐ ๕ ๕ 



๕๗ 
 

ข้อมูล (ต่อ) ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพ
และวิชำกำร 

๒๙ ๒๕ ๒๖ ๘๐ 

จ ำวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพ
และด้ำนวิชำกำรฯ ทั้งหมด 

๒๙ ๒๖ ๓๑ ๘๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
(๒)  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๓) มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล 
(๔) มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๕) มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำวของสถำนศึกษำ 
(๖) มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล 

เกณฑ์ประเมิน 
หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน

หรือต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้ 
(๑) มีระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้น ำระบบงำนด้ำนก ำลังพล 

ของ ทร. (hrmiss.navy.mi.th) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลของข้ำรำชกำร มำใช้ในกำรบริหำรงำนได้ในระดับหนึ่ง
ที่เก่ียวกับด้ำนก ำลังพลของหน่วย เช่น กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรกำร
ประเมินค่ำนำยทหำรระดับสูง กำรรับ-ส่งเอกสำรภำยใน (E-Office) เพ่ือลดกำรแจกจ่ำยเอกสำรในรูปแบบ
เอกสำร และมีกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ข้อมูลครู/อำจำรย์ ข้อมูลนักเรียน บนเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ โดยเป็น
ไฟล ์ pdf อ ับ โหลด เก ็บ ไว ้บน เว ็บ ไซต ์ภ ำยนอก  http://www.royalthainavyschoolofmusic.com              
ของ รร.ดย.ฯ  
(๒) ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรแต่งตั้ง จนท.รับผิดชอบตำม

ค ำสั่ง ดย.ทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๒๐/๒๕๕๕ ลง ๒ ต.ค.๕๕ เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีและสำรสนเทศของ 
รร.ดย.ฯ เพ่ือก ำกับดูแลและรับผิดชอบระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศของ รร.ดย.ฯ โดยมี พ.จ.อ.จรัญ       
สำตจีนพงษ์ เป็น จนท.ก ำกับดูแล  มี จ.อ.นำวี พู่ระหง  จ.อ.เพ่ิมศักดิ์ คมสัน  จ.อ.วรำวุฒิ คงวัฒนำ ท ำหน้ำที่
ในกำรดูแลซ่อมท ำและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ใน รร.ดย.ฯ ให้พร้อมใช้งำน จ .อ.เตชทัต พลอำจ เป็น 
จนท.ดูแลเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ ในกำรปรับปรุงแก้ไข update เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน      



๕๘ 
 
จ.อ.มนตรี สมงำม เป็น จนท.ดูแลระบบเครือข่ำยในกำรติดตั้งสำย LAN ของ รร.ดย.ฯ ให้สำมำรถเชื่อมต่อและ
ใช้งำนอินเตอร์เน็ตภำยนอกเพ่ือใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลำ 
 (๓) มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกมีแต่กำร

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น  เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรใช้บริกำรห้องสมุด กำรใช้บริกำรห้อง
คอมพิวเตอร์   กำรใช้บริกำรเครื่องดนตรี กำรใช้บริกำรอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เท่ำนั้น 
 (๔) มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
(๕) มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มีกำร

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน ครู/อำจำรย์ นดย. ข้อมูลประกันคุณภำพกำรศึกษำ เก็บเป็นรูปแบบไฟล์ pdf ไว้บนเว็บไซต์
ของ รร.ดย.ฯ และมีกำรติดตั้งอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ASAL จ ำนวน ๔ คู่สำย ใช้ได้ ๓ คู่สำย คือ คู่สำยที่ ๒ บริษัท 
ทรูอินเตอร์เน็ต จ ำกัด ควำมเร็ว ๑๐/๕๑๒ Mbps. ใช้ภำยในอำคำร รร.ดย.ฯ และห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒๐ เครื่อง ใช้รำชกำรได้ จ ำนวน ๒๐ เครื่อง เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถรับข้อมูล/ข่ำวสำร รวมทั้ง
สืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ ในระบบเครือข่ำยของสถำบันผ่ำนระบบข้อมูลข่ำวสำรภำยนอก ส่วนคู่สำยที่ ๓ บริษัท           
ทรูอินเตอร์เน็ต จ ำกัด ควำมเร็ว ๑๐/๕๑๒ Mbps. ใช้ภำยในหมวดศึกษำ และคู่สำยที่ ๔ ของ บริษัท ทริปเปิลที
อินเตอร์เน็ต จ ำกัด ควำมเร็ว ๑๐ Mbps./๕๑๒ kbps ใช้ในหมวดเครื่องช่วยกำรศึกษำ และหมวดปกครอง          
ส่วนคู่สำยที่ ๑ ของ สสท.ทร. ไม่สำมำรถใช้งำนได้ อยู่ระหว่ำงขอรับกำรสนับสนุนได้ สสท.ทร. ปรับปรุงแก้ไข 
 (๖) มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูลพบว่ำ รร.ดย.ฯ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

เนื่องจำกยังไม่มีกำรจัดท ำระบบ Authentication ในกำรระบุตัวตนก่อนเข้ำใช้งำนอินเตอร์เน็ต ไม่มี 
Username Password ก่อนกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตภำยนอก มีเฉพำะกำรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส NOD32 V7 
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ำยของ รร.ดย.ฯ ทุกเครื่อง 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๒, ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ และบุคลำกรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 12 
ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน 
หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน

หรือต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครองและบุคลำกร ที่ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๕๕ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครองทั้งหมด ๕๕ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๕๙ 
 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครองและ
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๑๖๘ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/นำยทหำร
ปกครองทั้งหมด ๑๖๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำร
ปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมฯ 

๕๗ ๕๖ ๕๕ ๑๖๘ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด ๕๗ ๕๖ ๕๕ ๑๖๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ของ สมศ.) 
(๑)  ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร 

เกณฑ์ประเมิน 
หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
> ๙ ≥ ๙ 

(๗.๐๑ - ๙) 
≥ ๗ 

(๖.๐๑ - ๗) 
≥ ๖ 

(๕.๐๑ - ๖) 
≥ ๕ 

(๐ - ๕) 
ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน

หรือต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๒๒,๘๗๖,๔๖๔.-บำท 
ประกอบด้วย งบประมำณประจ ำปี และ งป.รำยรับสถำนศึกษำ โดยมีเงินเหลือสุทธิ จ ำนวน ๐.-บำท คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๐๐ 
 และพบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
๗๘,๐๗๙,๓๙๕.-บำท โดยมีเงินเหลือจ่ำยที่ต้องน ำส่งคืน เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐.-บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ ำนวนเงินเหลือจ่ำยสทุธ ิ ๔๑,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐.- ๐.- ๑๑๑,๐๐๐ 
จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร
ทั้งหมด 

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

ร้อยละ ๐.๑๕ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๑๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 (๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

 



๖๐ 
 

เกณฑ์ประเมิน 
หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ 

 
≥ ๓๐ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน

หรือต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำรฝึก/
เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ระบบห้องสมุดระบบสำรสนเทศ จ ำนวน ๒๒๕,๕๙๐.-บำท 
จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด ๕,๒๓๒,๒๑๔.-บำท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ ประกอบด้วย 
 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  จ ำนวน                      ๐.-   บำท 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ จ ำนวน             ๘๐,๐๐๐.-   บำท 
 ๓) ระบบห้องสมุด จ ำนวน           ๑๔๕,๕๙๐.-   บำท 
 ๔) ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน                      ๐.-   บำท 
 และพบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ระบบห้องสมุดระบบสำรสนเทศ เป็นเงิน 
๑,๖๒๗,๓๙๐.-บำท จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.-บำท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๖ 
  ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ จ ำนวน           ๗๐๑,๖๐๐.- บำท 
  ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ จ ำนวน           ๒๒๕,๐๐๐.-  บำท 
  ๓) ระบบห้องสมุด จ ำนวน           ๔๖๗,๗๙๐.- บำท 
 ๔) ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน           ๒๓๓,๐๐๐.- บำท 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๒) เท่ำกับ ๑ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
งบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์
อุปกรณ์กำรฝึก/เคร่ืองช่วยฝึก
นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ 

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

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

(๓) ร้อยละของงบประมำณวัสดุฝึก ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
เกณฑ์ประเมิน 

หมำยเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕ ≥ ๗ ≥ ๘ 
 

≥ ๑๐ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน
หรือต่ ำกว่ำระดับ

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึก
ปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๗๓๖,๗๕๓.-บำท จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด ๕,๒๓๒,๒๑๔.-บำท คิดเป็นร้อยละ 



๖๑ 
 
๑๔.๐๘ ซึ่งงบประมำณวัสดุฝึก ประกอบด้วย ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม ค่ำวัสดุสำย พธ. (วัสดุ
สิ้นเปลือง) ค่ำวัสดุสำย สปช. (วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องดนตรี) ค่ำวัสดุสำย อร. (วัสดุฝึกงำน) และวัสดุสิ้นเปลือง        
งป.รำยรับสถำนศึกษำ 
 และพบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๑,๔๓๙,๕๖๐.-บำท จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด 
จ ำนวน ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.-บำท คิดเป็นร้อยละ ๘.๘๑ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๓) เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
งบประมำณวัสดุ ๓๒๔,๑๙๙.- ๓๗๘,๖๐๘.- ๗๓๖,๗๕๓.- ๑,๔๓๙,๕๖๐.- 
งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๕,๕๗๑,๒๘๒.- ๕,๕๓๔,๔๙๐.- ๕,๒๓๒,๒๑๔ ๑๖,๓๓๗,๙๘๖.- 
ร้อยละ ๕.๘๒ ๖.๘๔ ๑๔.๐๘ ๘.๘๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗*  กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
(๓) มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ครบถ้วน 
(๔) มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

เกณฑ์ประเมิน 
หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน

หรือต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
(๑) มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ในกำร

บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ใหม่ โดยเรียนเชิญ รอง ผบ.ฐท.กท. (๑) 
เป็นประธำน และ ผบ.ดย.ทร.ฯ เป็นเลขำนุกำรฯ ตำมค ำสั่ง ฐท.กท. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๘/๒๕๕๖ ลง ๑๓ มี.ค.๕๖ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ซึ่งระบุให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและ
ทิศทำงในกำรพัฒนำสถำบัน ให้ควำมเห็นชอบและติดตำมแผนงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รร.ดย.ฯ  
(๒) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ จำกกำรศึกษำ

เอกสำรและสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ใน 



๖๒ 
 
๒๙ ม.ค.๕๖ เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริม และประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ใน ๓๐ เม.ย.๕๖ เพ่ือติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นกำรแสดงถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ 
(๓) มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  และก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้หลัก      

ธรรมำภิบำลครบถ้วน (ประกอบด้วย หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักควำมชอบธรรม หลักควำมโปร่งใส หลักควำม
รับผิดชอบ หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรตรวจสอบได้ และหลักควำมคุ้มค่ำ) พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล  โดยให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ  เน้นกำร     
มีส่วนร่วมในกำรบริกำรจัดกำรและควำมเสนอภำค พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุมที่ให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำร
แสดงควำมคิดเห็น เพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรงำน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำน 
(๔) มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ มีกำรติดตำม

งำนตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ จ ำนวน ๒ ครั้ง ในกำรประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.ดย.ฯ เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๕ และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ทรำบ ในกำร
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ  ๓๐ เม.ย.๕๖ 
(๕) มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้

น ำมติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๖ ไปด ำเนินกำรแก้ไข
โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ใหม่ทดแทนค ำสั่งแต่งตั้งฯ เดิม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท.       
เป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ และมีบุคคลภำยนอกร่วมเป็นกรรมกำรด้วย และเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับและขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ดย.ฯ โดยมี ผบ.ดย.ทร.ฯ เป็นปร ะธำน
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘*  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : (ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของ สมศ.) 
 ให้ใช้ผลกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม ๕ ระดับคะแนน) โดยพิจำรณำให้ครอบคลุม
ประเด็นกำรพิจำรณำ ต่อไปนี้ 
(๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรศึกษำ 
(๒) ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
(๓) ศักยภำพด้ำนกำรเงิน และงบประมำณ 
(๔) ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 



๖๓ 
 
(๕) กำรบริหำรหลักสูตร เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
(๖) ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำประมวลกำรสอนหรือแผนกำรสอน 
(๑) ระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
(๒) มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอและทันสมัย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดและ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง           
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ใน ๓ กรณ ีดังนี้ 

- กรณีที่ ๑ ให้ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรที่ดูแลด้ำนวิชำกำร) ประเมินตนเอง โดยให้
ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ หรือ 

- กรณีที่ ๒ ให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้ำหน่วยประเมินผู้บริหำร ร้อยละ ๔๐ โดย
ให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  หรือ 

- กรณีท่ี ๓ ให้ผู้บริหำรสูงสุดประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  
เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ใช้ผลประเมินตำมควำมเป็นจริง ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 

หรือต่ ำกวำ่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ เลือกประเมินผู้บริหำรตำมกรณีที่ ๑ ตำมที่ปรำกฏในคู่มือ

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ ให้ผู้บริหำร (ผบ.ดย.ทร.ฯ : น.อ.ก ำจร เจริญเกียติ) และผู้ท ำหน้ำที่ ผอ.รร.ดย.ฯ 
น.อ.ณรงค์ แสงบุศย์) ประเมินตนเองตำมหลักธรรมำภิบำล (แต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ)  
จึงได้ให้ ผอ.รร.ดย.ฯ ประเมินตนเองใหม่ให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือฯ ซึ่งมี
ผลประเมินตนเองของ ผบ.ดย.ทร.ฯ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๒ และผลประเมินตนเองของ ผอ.รร.ดย.ฯ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๖๙ เมื่อน ำมำเฉลี่ยแล้ว ได้ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล เท่ำกับ ๔.๖๑ 

และตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร (รวม ๔ ท่ำน) มีค่ำเฉลี่ย
ผลประเมินผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๒๖ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* เท่ำกับ ๔.๒๖ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ 
 

ปี ๒๕๕๔ 
(กรณีที่ ๑) 

ปี ๒๕๕๕ 
(กรณีที่ ๑) 

รวม ๓ ปี 

ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. ครั้งที่ ๑ 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

๗๘ -   

ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. ครั้งที่ ๒ 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

๗๔ -   

ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

๗๖ -   

(ปรับเป็น ๕ ระดับคะแนน) ๓.๘๐    
ผลประเมิน ผบ.ดย.ทร.ฯ - ๔.๓๔ ๔.๕๒  
ผลประเมิน ผอ.รร.ดย.ฯ (ท ำหน้ำที่) - ๔.๓๗ ๔.๖๙  
รวม  ๘.๗๑ ๙.๒๑  



๖๔ 
 

ข้อมูล (ต่อ) ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี 
ผลเฉลี่ยกำรประเมินผู้บริหำร ๓.๘๐ ๔.๓๖ ๔.๖๑ ๑๒.๗๗ 
เฉลี่ยรวม ๓ ปี    ๔.๒๖ 
ผลประเมิน     ๔.๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณของ 
(A)* (B) 

ปี 
๕๓ 

ปี 
๕๔ 

ปี 
๕๕ 

๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ของ ทร. และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของ กห. 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(เกณฑ์ตำมที่กองทัพก ำหนด) 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำชีพ/ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำ
ทหำรฯ ทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร   
กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

๕   ๓ ใน 
๖ ข้อ 

- ๒ ๑๐ 

๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร 
นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ฯ
และบุคลำกรทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (๕)       
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ๑ ๐.๑๕ ๐.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๑๔ ๕ ๕ 
(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำร
ฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบ
ห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

๒ ๑๓.๗๘ ๑๑.๔๕ ๔.๓๑ ๙.๙๖ ๑ ๒ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวสัดฝุึก ต่องบด ำเนนิกำรจัดกำรศึกษำ ๒ ๕.๘๒ ๖.๘๔ ๑๔.๐๘ ๘.๘๑ ๔ ๘ 
๔.๗*กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๕ - - ๕ ใน 

๕ ข้อ 
- ๕ ๒๕ 

๔.๘*กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๕ ๓.๘๐ ๔.๓๖ ๔.๖๑ ๔.๒๖ ๔.๒๖ ๒๑.๓๐ 
รวม ๔๐      ๑๗๑.๓๐ 

ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๒๘ 
ระดับคุณภำพ       ดี 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
๑. มีกำรจัดท ำทั้งแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกรอบแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร 
๒. ครูได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพกำรดนตรี และวิชำกำรอ่ืนอย่ำงต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกนำย 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
๑. กำรพัฒนำปรับปรุงฐำนข้อมูล ยังไม่เป็นรูปธรรมและขำดกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อฐำนข้อมูล 
๒. ยังไม่มีกำรน ำระบบ Authentication (กำรระบุตัวตนของผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตภำยนอก) มำใช้ตำม 

พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  



๖๖ 
 

๓. ในกำรประเมินโครงกำร (ทุกโครงกำร) ผู้ที่รับผิดชอบโครงกำรยังไม่มีกำรประเมินว่ำบรรลุตำม
ตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้หรือไม่  และยังขำดกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ควรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และเสนอผลให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำฯ ทรำบ ในทุกวงรอบ ๖ เดือน เพ่ือเป็นกำรติดตำมงำน และมีโอกำสปรับแก้ไขได้ทันเวลำ 

๒. ในการประเมินโครงการทุกโครงการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อโครงการแล้ว    
ผู้ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการรายงานสรุปผลว่าด าเนินการส าเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่       
และอธิบำยว่ำได้น ำปัญหำที่ผ่ำนมำไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร รวมทั้งสรุปปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ        
เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จะท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวงจรคุณภำพ  PDCA  
(สนง.ประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ อำจจัดท ำเป็นแบบฟอร์มรำยงำนฯ เสนอขออนุมัติและแจกจ่ำยให้
ผู้รับผิดชอบไปด ำเนินกำรหลังเสร็จสิ้นโครงกำร)  
 ๓. ควรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้ำน และตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในรูปของระบบ
สำรสนเทศ เพ่ือเตรียมกำรรองรับกับกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูปฐำนข้อมูลของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ในปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ ต่อไป 

 ๓.๑  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบสำรสนเทศให้เป็นลำยลักษณ์อักษร (ในภำพรวมและรำยมำตรฐำน/
รำยหมวด) 

 ๓.๒  ควรมีกำรวิเครำะห์และออกแบบฐำนข้อมูล รวมทั้งกำรออกแบบผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน เพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรบริหำรและตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องและ    
ทันสถำนกำรณ ์

 ๓.๓ ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรใช้ฐำนข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
 ๓.๔ ฐำนข้อมูลที่จ ำเป็นต้องพัฒนำ ได้แก่ ฐำนข้อมูล นรจ. ฐำนข้อมูลครู (ควรประกอบด้วย วิชำที่สอน 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ท ำงำน กำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและด้ำนวิชำชีพ ผลประเมินกำรสอน แผนกำรสอน 
ผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กำรบริกำรทำงวิชำกำรของครู ฯลฯ)  ฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ (เช่น กำรจัดเก็บเอกสำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติงำน ผลประเมินทรัพยำกร ผลประเมิน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ แบบประเมินต่ำง ๆ รูปแบบแผนกำรสอน มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ SAR ผลประเมินคุณภำพ 
ผลงำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนฯ)  

 ๓.๕ ควรน ำระบบ Authentication (กำรพิสูจน์ทรำบตัวตนและบันทึกกำรใช้งำนของผู้ที่เข้ำใช้งำน
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต) ซึ่งระบบสำมำรถออกรหัส Username และ Password ให้ผู้ใช้งำนก่อนเข้ำใช้งำน
ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบฐำนข้อมูลภำยใน เพ่ือให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัย  โดยอำจขอรับกำรสนับสนุนจำก สสท.ทร. 

๔. ในกรณีที่มีกำรประเมิน/ส ำรวจควำมพึงพอใจ ที่ต้องใช้ผู้ประเมินจ ำนวนมำก เช่น กำรประเมิน
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ กำรประเมินกำรใช้ฐำนข้อมูล ควรประเมินผ่ำนระบบสำรสนเทศ เพ่ือควำม
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และลดควำมสิ้นเปลือง โดยเพิ่มควำมรัดกุมของระบบประเมิน เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ
ของผลประเมิน  



๖๗ 
 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(๒) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา พบว่าคณะกรรมการ

สถานศึกษา รร.ดย.ฯ ตามค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
รร.ดย.ฯ ลง ๑๓ มี.ค.๕๖ โดยมีผบ.ฐท.กท. เป็นประธานกรรมการมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐท.กท. 
(เสธ.ฐท.กท. รอง ผบ.ฐท.กท.) ยศ.ทร. (หน.มาตรฐานการศึกษา กศษ.บก.ยศ.ทร.) และ กพ.ทร. (หน.วิทยาการ 
กศษ.กพ.ทร.) ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา พิจารณาผล
การจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๖ โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะให้ปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ โดยให้เพ่ิมโครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า
ทางทหาร และโครงการทัศนศึกษา (ทางทะเล) ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และให้มีการสอนเสริม
ภาษาอังกฤษ  นอกเหนือจาก ALC ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ฐท.กท. พิจารณาจัดสรร งป.รายรับ
สถานศึกษามาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของ นดย. 
 (๓) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการฯ  
 (๔) มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านวิชาการและทางด้านการทหาร 
พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร  มีการจัดท าปฏิทิน
การศึกษาของ รร.ดย.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  การจัดตารางสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคต้น
และภาคปลาย ส าหรับ นดย.ชั้นปีที่ ๓ -๖ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งมีค าสั่งการฝึกภาคสนาม นดย.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕   
 
 



๖๘ 
 

 (๕) มีกระบวนการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พบว่า รร.ดย.ฯ      
มีการทบทวนและประเมินหลักสูตร ตามกรอบวงรอบ ๕ ปี โดยมีการเสนอขออนุมัติ ทร. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่จาก
หลักสูตร ๖ ปี รับ ม.๑ เป็นหลักสูตร ๓ ปี โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.๓ แทน เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา ม.๓  จะมีวุฒิภาวะสูงกว่าและได้ผ่านการฝึกฝนและสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้บ้างแล้ว  สามารถ      
ต่อยอดได้ง่ายกว่า  มีประสิทฺธิภาพมากกว่า ซึ่งหลักสูตรใหม่นี้ได้รับอนุมัติเห็นชอบจาก ทร. เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๓
(โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นดย. เมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๔ และ ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบ เมื่อ  
๒๘ ต.ค.๕๖) ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ มีการจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง การประเมินหลักสูตร 
ใน ๙ เม.ย.๕๖ 
  (๖) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 (๗) มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มาปรับปรุงหลักสูตร พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการน า
ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
   - ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ ให้ปรับปรุงภาษาอังกฤษของ 
นดย. ดังนั้น ในหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้เพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษ ให้เป็น ๙ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 
๓ ปี คือ ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๑ (๒ หน่วยกิต)ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ (๒ หน่วยกิต) ภาษาอังกฤษ    
ฟัง-พูด ๑ (๑ หน่วยกิต) ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ (๑ หน่วยกิต) การเขียนในชีวิตประจ าวัน (๑ หน่วยกิต) และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการดนตรี (๒ หน่วยกิต) 
   - ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ ให้ปรับการเรียนดนตรีสนาม
โดยเพ่ิมแบบ marching ดังนั้น ในหลักสูตรฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้ปรับให้มีการเรียนการสอนทั้งแบบ
marching และ display  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๒, ๔-๕, ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๓ 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชา 

      ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชา 

     ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๖๐  

ทุกประเภทวิชา 

      ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๘๐  

ทุกประเภทวิชา 

       ≤ ๓๕ 
ในทุกประเภท

วิชา 

ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีผู้เข้ารับการศึกษา จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาการดุริยางค์
โดยมีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา     
≤ ๓๕ จ านวน ๑ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได้ คือ สาขาการดุริยางค์มี นดย.จ านวน ๗๒ นาย มีครู/
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพจ านวน ๒๓ นาย คิดเป็นอัตราส่วน นดย. ๓.๑๓ นาย : ครู/อาจารย์ประจ าฯ  
๑ นาย 



๖๙ 
 

 และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/
อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา ≤ ๓๕ จ านวน ๓ สาขาวิชา จากจ านวน
สาขาวิชาทั้งหมด ๓ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

จ านวนผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชา ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ในแต่ละประเภทวิชา 

๒๐ ๑๘ ๒๓ ๖๑ 

อัตราส่วนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ๖.๑๐ : ๑ ๕.๔๔ : ๑ ๓.๑๓ : ๑  
จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด ๑ ๑ ๑ ๓ 
จ านวนสาขาวิชาที่มอีัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อ
จ านวนครู/อาจารย์ประจ า ≤ ๓๕ : ๑  

๑ ๑ ๑ ๓ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพที่สอนต่อจ านวนครู/
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา   
ที่สอน จ านวน ๒๓ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๓ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่สอน จ านวน ๖๑ นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๖๑ นาย คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขา ๒๐ ๑๘ ๒๓ ๖๑ 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด ๒๐ ๑๘ ๒๓ ๖๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์   
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการก าหนดแผนพัฒนาครู/อาจารย์ 
(๒)  มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์   



๗๐ 
 

(๓)  มีการปฐมนิเทศ ครู/อาจารย์ใหม่/การจัดครูพี่เลี้ยง      
(๔)  มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์    
(๕)  มีการน าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย .ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ  จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีการก าหนดแผนพัฒนาครู/อาจารย์ พบว่า รร.ดย.ฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาครู/อาจารย์และ
บุคลากรในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ แผนพัฒนาครู/อาจารย์และ
บุคลากร ประกอบด้วย ๘ โครงการ และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ รร.ดย.ฯ ได้จัดท าโครงการพัฒนาครู/อาจารย์ 
จ านวน ๓ โครงการ คือ ๑) โครงการปรับปรุงหลักสูตรการดุริยางค์ มีการบรรยาย เรื่อง การประเมินหลักสูตร 
การวัดและการประเมินผล  ๒) โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก เกณฑ์การประเมิน 
(๒) มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์  พบว่า รร.ดย.ฯ มีการก าหนดหน้าที่และภาระ

งานของครู/อาจารย์ ตามอัตราก าลังพล ทร. (อฉก.๒๓๔๐) ก าหนดภาระหน้าที่ตามโครงสร้างและการจัดส่วน
ราชการ และมีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการเป็นครูช่วยสอนในหลักสูตรการดุริยางค์ ตามค าสั่ง  ฐท.กท. ที่ ๑๒/
๒๕๕๕ ลง ๓๑ ก.ค.๕๕ 
(๓) มีการปฐมนิเทศ ครู/อาจารย์ใหม่/การจัดครูพ่ีเลี้ยง พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการประชุมครู/ครูช่วยสอน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อ๒๕ พ.ค.๕๕ โดยมี ผบ.ดย.ทร.ฯ เป็นประธาน เพ่ือชี้แจงนโยบาย แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้งให้ครู /อาจารย์และ 
ครูช่วยสอน ได้มีการจัดท าแผนการสอนตามรูปแบบที่ก าหนดให้ครบทุกรายวิชา 
 (๔) มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์ พบว่า รร.ดย.ฯ มอบหมายให้ นดย.ชั้นปีที่ ๓ -๖ 
ประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์  หลังเสร็จสิ้นการสอนในภาคปลายของทุกปี ครบทุกรายวิชา โดยแบบ
ประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์ ประกอบด้วย ๑) ความตรงต่อเวลา ๒) การเตรียมการสอน ๓) ความตั้งใจ
และกระตือรือร้นในการสอน ๔) ความครบถ้วนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา ๕) เทคนิคและวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ ๖) การบูรณาการ ๗) คุณสมบัติของผู้สอน ๘) การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  
ทีด่ีงาม ๙) การรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์จากผู้เรียน ๑๐) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล ๑๑) ให้ข้อมูลชี้แนะแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ๑๒) จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน ๑๓) มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผู้เรียนทราบวิธีการประเมิน และมี     
ส่วนร่วมในการก าหนดสัดส่วนคะแนน ๑๔) บรรยากาศในชั้นเรียนมีความอบอุ่นเน้นความร่วมมือ ไม่เน้นการ
แข่งขัน ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความเป็นประชาธิปไตย ให้คุณค่ากับความคิดเห็นและกระบวนการคิด
ของผู้เรียน ๑๕) ใช้สื่อการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ๑๖) ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  
ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ๑๗) ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น อุปกรณ์ตัวอย่างของจริง หนังสือ ต ารา คู่มือ เว็บไซต์ หรือการเสวนากับ
ผู้เชี่ยวชาญ 



๗๑ 
 

  (๕) มีการน าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเรียน
การสอน  พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๔ 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร .ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๓ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน พบว่า ผอ.รร.ดย.ฯ 
ได้มอบหมายให้หมวดศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน ในการ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อ๑๘ ต.ค.๕๕  
 (๒) มีการก าหนดรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
เขียนแผนการสอน จ านวน ๒ รูปแบบ คือ แผนการสอนส าหรับวิชาทฤษฎี และแผนการสอนส าหรับวิชาปฏิบัติ        
(กลุ่มดนตรี) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครู/อาจารย์ของ รร.ดย.ฯ และครูช่วยสอนจากภายนอก ให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน  
 (๓) มีการจัดเก็บรวบรวมประมวลการสอน/แผนการสอนอย่างเป็นระบบ พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการจัดท า
แผนการสอนครบทุกรายวิชาทุกชั้นปี  โดยรายวิชาในหมวดวิชาสามัญจัดเก็บแผนการสอนในแฟ้มเอกสาร  
และไฟล์ข้อมูลแยกตามชั้นปีและรายวิชา รายวิชาในหมวดวิชาชีพ มีการจัดเก็บแผนการสอนในรูปเอกสาร    
แยกตามประเภทเครื่องดนตรี 
  (๔) ร้อยละ ๗๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๕) ร้อยละ ๙๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 



๗๒ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

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

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๓) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
 (๑)  มีการวางแผนหรือนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในการจัดการอบรม/ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน  การวัดและประเมินผล   
(๓)  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อย่างทั่วถึงทุกประเภทวิชา/
สาขาวิชา 
(๔)  มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และก าหนดทิศทางในการพัฒนา
อย่างชัดเจน 
(๕)  มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้กับสถานศึกษาอ่ืน 
(๖)  มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ข้อ มี ๕ - ๖ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร .ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๖ ข้อ  จาก
จ านวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีการวางแผนหรือนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริง พบว่า รร.ดย.ฯ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้       
จากประสบการณ์จริง เช่น การจัดโครงการฝึกภาคสนาม นดย. เมื่อ ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖   โครงการประชุม         
เชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตรา สาธารณรัฐเกาหลีประจ าปี 
งป.๕๕ เมื่อ๑๐ -๑๖ ก.ย.๕๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ดนตรีบ าบัด) 
ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จ านวน ๓ ครั้ง และ รพ.ศิริราช จ านวน ๓ ครั้ง รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง   
 (๒) มีกลไกสนับสนุนในการจัดการอบรม/ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล พบว่า รร.ดย.ฯ มีการจัดการบรรยาย เรื่อง การวัดและการประเมินผลทางด้านดนตรี เมื่อ ๙ เม.ย.๕๖
โดยอาจารย์ด าริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๓๒ นาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูผู้สอน เรื่อง การวัดและประเมินผล
ทางด้านดนตรี  



๗๓ 
 

 (๓) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างทั่วถึงทุกประเภทวิชา/
สาขาวิชา พบว่า  
   ๓.๑  มีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง โดยจัดให้มีการ
จัดโครงการฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใน ๘ จังหวัด พ้ืนที่ภาคกลาง คือ จว.ประจวบคิรีขันธ์
จว.เพชรบุรี จว.ราชบุรี จว.กาญจนบุรี จว.อุทัยธานี จว.สุพรรณบุรี จว.สิงห์บุรี และ จว.อ่างทอง เมื่อ ๒๐ - ๒๙ 
มี.ค.๕๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตรา 
สาธารณรัฐเกาหลี ประจ าปี งป.๕๕ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฯ เมื่อ ๑๐ - ๑๖ ก.ย.๕๕    
   ๓.๒ กิจกรรมการพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน า นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ จ านวน ๗๒ นาย 
ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร อ.บางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๓ มี.ค.๕๖  
 (๔) มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาอย่างชัดเจน พบว่า รร.ดย.ฯ มีการจัดประชุมครู/ครูช่วยสอน ในภาคต้นและภาคปลายประจ า             
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดผลประเมินผลที่เน้น
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรม/วิธีการในการสอนและการประเมิน เช่น พัฒนาโจทย์
เพลงในการฝึกและการสอบในแต่ละปี โดยเลือกเพลงที่หลากหลายและทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าให้กับ นดย. เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ  เป็นต้น 
 (๕) มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้กับ
สถานศึกษาอ่ืน พบว่า รร.ดย.ฯ ให้การสนับสนุนครูสอนวิชาดนตรี จ านวน ๒ นาย คือ จ.อ.หญิง นฤมล โพธิเวส
และ จ.อ.ยศพล คุ้มจั่น เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชาดนตรีสากล
ไวโอลินและการรวมวง ให้กับ นร.ชั้นมัธยมปีที่ ๑ - ๓ จ านวน ๔๒ คน ณ ร.ร.จิตรลดา ทุกวันจันทร์ อังคาร และ
วันพุธ  
 (๖) มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน พบว่า รร.ดย.ฯ ให้ นดย.ประเมินการเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า 
สาธารณรัฐเกาหลี และโครงการฝึกภาคสนาม นดย. 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ 
ของสาขา 

≤ ๖๕ 
ของสาขา 

≤ ๗๐ 
ของสาขา 

≤ ๗๕ 
ของสาขา 

ทุกสาขา
วิชาชีพ 

ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๗๔ 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ได้เปิดการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรการดุริยางค์ ซึ่งจัด

การศึกษาออกเป็น ๑ สาขาวิชา คือ สาขาการดุริยางค์ โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชามาบรรยายเฉพาะภาคต้นเท่านั้น(รวมบรรยาย ๒๑ ชั่วโมง) 
จ านวน ๐ สาขาวิชา จากท้ังหมด ๑ สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ กล่าวคือ 

ในภาคต้น ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญฯ (ทีมงาน) มาบรรยายพิเศษ จ านวน ๒๑ ชั่วโมง ดังนี้ 
(๑) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก พร. โดยทีมงานวิทยากรจาก กกป.พร. มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง    

“การอบรมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด”  ใน ๒๘ มิ.ย.๕๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ (๓ ชั่วโมง) 
(๒) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ โดยทีมงานคณะออร์เคสตร้าจากวงซังรก สาธารณรัฐเกาหลี จ านวน ๒๐ นาย 

เป็นผู้บรรยายและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีให้กับ นดย. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี และการ
แสดงคอนเสิร์ต ใน ๑๐ - ๑๖ ก.ย.๕๕ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ (๑๘ ชั่วโมง) 

ในภาคปลายไม่มีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้แก่ นดย. 
และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาจ านวน ๒ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๓ สาขาวิชา      
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

๑ สาขา ๑ สาขา ๐ สาขา ๒ สาขา 

จ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด ๑ สาขา ๑ สาขา  ๑ สาขา ๓ สาขา 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๖๖.๖๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๓ 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๗๕ 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 เว้นการประเมินเนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร นดย.จากหลักสูตรการศึกษา ๖ ปี โดยรับ
สมัครจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) เป็นหลักสูตรการศึกษา ๓ ปี โดยรับสมัครจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และได้ปิด/ระงับการรับสมัคร เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
- ๒๕๕๖ (ตามอนุมัติ ทร. ลง ๒๔ ธ.ค.๕๓ ท้ายบันทึก กพ.ทร. (ลับ) ที่ กห ๐๕๐๓/๑๐๒๙ ลง ๑๔ ธ.ค.๕๓ เรื่อง 
ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของ นดย. และงดรับสมัคร นดย. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มี นดย. ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรม

ทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด (เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๒.๕๑ เกณฑ์ดีมาก : 
คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๔) จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวน นดย. ทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๐ 

และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีนดย.ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด (เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม   
≥ ๒.๕๑ เกณฑ์ดีมาก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๔) จ านวน ๒๙๒ นาย จากจ านวน นดย.
ทั้งหมด ๒๙๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือ
การฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี (นาย) 

๗๐ ๕๐ ๓๙ ๑๕๙ 

จ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือ
การฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (นาย) 

๕๒ ๔๘ ๓๓ ๑๓๓ 

จ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือ
การฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก(นาย) 

๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 

จ านวนผู้เรียนทั้งหมด(นาย) ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐาน 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 



๗๖ 
 

(๑)  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่
ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 
(๒)  มีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล 
(๓)  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญาเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และบุคลิกภาพ 
(๔)  มีระบบการวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้
(๕)  มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน    
การสอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร พบว่า รร.ดย.ฯ มีการน าหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามระเบียบ 
ยศ.ทร. ว่าด้วยการด าเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี่ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนน
ประจ าตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ น ามาเป็นกรอบในการวัดและประเมินผลตามวิธีการ ที่มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 (๒) มีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล พบว่า รร.ดย.ฯ มีกลไกการด าเนินงานการวัดและ
ประเมินผล โดยใช้ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการสอบความรู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
คะแนนประจ าตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้น การจบหลักสูตร และการพ้น
สภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน  รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
กรรมการสอบความรู้ นดย. (สอบความรู้ทางทฤษฎี)  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสอบวิชา
ปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (ท้ังภาคต้นและภาคปลาย)  
 (๓) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ  คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภาพ พบว่า รร.ดย.ฯ ได้จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง    
ที่ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภาพ พิจารณาจากการจัดให้มีการ
สอบวัดความรู้ทางทฤษฎีทั้งภาคต้นและภาคปลาย มีการให้คะแนนการฝึกปฏิบัติวิชาทางดนตรี คะแนนการ  
ฝึกภาคสนาม และการให้คะแนนความประพฤติ คะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมในทุกด้าน 
 (๔) มีระบบการวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่า รร.ดย.ฯ มีการแต่งตั้งกรรมการสอบความรู้ 
นดย. (ท้ังภาคต้นและภาคปลาย) ซึ่งประกอบด้วย  
   - คณะกรรมการสอบความรู้ นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ประจ าภาคต้น ประกอบด้วย คณะกรรมการ
อ านวยการ  คณะกรรมการด าเนินการสอบ  คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ  และคณะกรรมการรวมคะแนน 



๗๗ 
 

   - คณะกรรมการและอนุกรรมการสอบวิชาปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการสอบ
วิชาปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (บทเพลง) และคณะกรรมการสอบวิชาปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (สากลและแบบฝึกหัด 
ได้แก่ เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องสาย และเครื่องกระทบ)  
   - คณะกรรมการสอบความรู้ นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ประจ าภาคปลาย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการสอบวิชาภาคทฤษฎี คณะกรรมการสอบวิชาภาคปฏิบัติ  คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ  
คณะกรรมการรวมคะแนน  และคณะกรรมการคุมสอบ 
   ซึ่งคณะกรรมการสอบความรู้ นดย. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มีการจัดท ารายงานผลการสอบความรู้และส่งแบบเสนอผลการสอบความรู้ของ นดย.    
(แบบ ยศ.๕) เสนอ ยศ.ทร. เพ่ือตัดสินผล และมีการปิดประกาศผลการสอบให้ นดย. ทราบ 
  (๕) มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ที่แสดงให้เห็นว่า 
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้มีการบันทึกหลังการสอนลงในแผนการสอนว่าได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัด
และประเมินผลในวิชาที่สอนแต่ละบทเรียนอย่างไร  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 

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



๗๘ 
 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มี ๗ – ๘ ข้อ มี ๙ - ๑๐ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๑๐ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๑๐ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง พบว่า  รร.ดย.ฯ มีแผนก
สนับสนุน ดย.ทร.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง เพ่ือรับผิดชอบใน
การจัดหาและด าเนินการซ่อมบ ารุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้มีหมวดเครื่องช่วยการศึกษา ให้การสนับสนุน
เครื่องช่วยฝึกประจ าตัว นดย. รวมทั้งจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการฝึกปฏิบัติและฝึกภาคสนาม 
 (๒) มีการพัฒนาและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการปรับปรุงอาคาร
เรียนซึ่งเป็นอาคารไม้ โดยซ่อมแซมผนังไม้ เปลี่ยนเสาไม้  คานไม้  ตงไม้  พ้ืนไม้ วงกบประตู-หน้าต่าง ทดแทน
ของเดิมที่ช ารุด ซ่อมแซมเพดานพร้อมทาสี  ซ่อมท าหลังคาทางเดินด้านหลังอาคาร  ซ่อมผนังก่ออิฐฉาบปูน 
และปรับปรุงพร้อมตกแต่งภายในอาคารชั้นล่าง  ส่วนอาคารประกอบได้มีการปรับปรุงภายในอาคารกราบพัก 
นดย. (อาคาร ๕) ชั้น ๑ และชั้น ๒ ให้เป็น บก.รร.ดย.ฯ และห้องฝึกหัดศึกษาดนตรีไทย  ได้มีการซ่อมแซม  
ห้องฝ่ายเครื่องเสียง ดย.ทร.ฯ โดยติดเหล็กดัดช่องหน้าต่าง  ซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียม เปลี่ยนกระจกช่องแสง 
และกระจกหน้าต่าง ท าฝากั้นห้อง ซ่อมฝ้าเพดานและทาสีผนัง ผ้าเพดาน และหน้าต่าง ปรับปรุงห้องรวมวง 
โดยซ่อมแซมฝ้าเพดาน  ติดตั้งโคมตะแกรงถี่แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม  ติดตั้งพัดลมติดผนัง  เปลี่ยนกระจก
หน้าต่างพร้อมติดฟิล์มกรองแสง เปลี่ยนประตู กั้นผนังห้องพร้อมทาสี และปูพ้ืนกระเบื้องเซรามิก ปรับปรุง
หมวดขับร้องและการแสดง โดยซ่อมแซมพ้ืนไม้ที่ช ารุด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้อง รวมทั้งได้มี
การปรับปรุงสถานที่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่อาคารเรียน โดยการซ่อมแซมถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหน้า ดย.ทร.ฯ ซ่อมแซมรั้วลวดตาข่ายถัก ทาสีรั้ว ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาคีตนาวีสโมสร ดย.ทร.ฯ 
รวมทั้งมีการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องสุขา และระบบท่อโสโครก โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบน้ าโสโครก
บริเวณอาคาร ดย.ทร.ฯ  อาคารห้องประชุม-ห้องฝึกซ้อม พร้อมทั้งตัดหญ้าและตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
สวนหย่อม/ลานแสดงดนตรีของ นดย. (บริเวณด้านหลังอาคาร รร.ดย.ฯ) เป็นต้น 
 (๓) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสียการก าจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า รร.ดย.ฯ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบซึ่งได้มอบหมายให้แผนกสนับสนุน ดย.ทร.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินการ
ติดต่อประสานงาน ชย.ทร. ในการซ่อมบ ารุงในส่วนของระบบประปา ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศของ รร.ดย.ฯ 
โดยระบบประปา ได้มีการจัดติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียขนาด ๔๐ คน และถังดักไขมัน ขนาด ๖๐ ลิตร และ
ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณที่ช ารุด ส่วนระบบไฟฟ้าได้มีการซ่อมแซมท าสายเมนไฟฟ้าเชื่อมต่อเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าบริเวณหอดุริยางค์ ซ่อมท าระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก าลังบริเวณอาคารเรียน เช่น ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า   
๓๐ วงจร ติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า ส าหรับระบบก าจัดของเสียและการก าจัดขยะ ได้ใช้บริการจาก 
กทม. ในการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทุกสัปดาห์ (สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจ าสถานี
ดับเพลิง และท าการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีดับเพลิงทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเดือนละ       
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๑ ครั้ง รวมทั้งมีการติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร รร.ดย.ฯ ตามจุดต่าง ๆ โดยมีการติดตั้งถัง
ดับเพลิง (CO2) จ านวน ๓ ถัง บริเวณชั้น ๒ หน้าห้องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งถังดับเพลิง (CO2) จ านวน ๓ ถัง     
ไว้บริเวณที่ชั้น ๑ หน้าห้องเรียนชั้นปีที่ ๓ และติดตั้งเครื่องมือช่วยในการดับเพลิง เช่น ขวานดับเพลิง ชะแลง ใน
บริเวณที่เห็นเด่นชัด (บริเวณ ชั้น ๑) 
 (๔) มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน พบว่า ในการพัฒนาระบบห้องสมุด รร.ดย.ฯ ได้มีการจัดซื้อหนังสือวิชาการ
ทางดนตรี ต าราเรียน โน้ตเพลง แบบฝึกหัด แผ่น CD เข้าห้องสมุดเพ่ิมเติม จ านวน ๑๗๓ รายการ และมีการ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ เครื่อง เพ่ือให้ นดย. ได้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและท ารายงาน ส าหรับการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ได้มีการติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูง (ADSL) ไว้ที่หมวดศึกษา ๑ เครื่อง 
หมวดเครื่องช่วยการศึกษา ๑ เครื่อง และที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ เครื่อง โดยเฉพาะห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ ได้มีการส่งเสริมให้ นดย. เข้ามาใช้เครื่องนอกเวลาเรียนได้ในช่วงเวลา ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐ ทุกวัน
จันทร์ - พฤหัสบดี โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่อง เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้กับ นดย. ได้มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากขึ้น อีกทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียนมากมายหลายแหล่ง เช่น ที่ แผนกดนตรี ดย.ทร.ฯ (หมวดซอวง 
หมวดดนตรีไทย หมวดหัสดนตรี หมวดขับร้องและการแสดง หมวดโยธวาทิต) เป็นต้น 
 (๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลาย ทันสมัย พบว่า รร.ดย.ฯ มีห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง และมีอุปกรณ์การฝึกงาน (เครื่องดนตรี) ที่มีความหลากหลายและ
ทันสมัย ซึ่งจัดเป็นสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลายส าหรับใช้ในการเรียน  
การสอน 
 (๖) มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้  พบว่า รร.ดย.ฯ 
ได้มอบหมายให้เครื่องช่วยการศึกษา เป็นหน่วยผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลในการให้บริการการใช้ทรัพยากร
การเรียนรู้รวมทั้งในหมวดต่าง ๆ ได้มีการจัดท าป้ายบอกประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท (ทั้งเครื่อง 
สมัยเก่าและเครื่องสมัยใหม่) รวมทั้งมีการท าสถิติการใช้ (การเบิก-ยืมต ารา การเข้าใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์)
และมีทรัพยากรที่มีความพร้อมใช้งานส าหรับการฝึกในชุดวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
และผู้ใช้บริการ  
  (๗) มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการจัดให้มีการตรวจหาสารเสพติดของ นดย.  มีการฝึกซ้อมดับเพลิง  
รวมทั้งจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าหน่วย  มีห้องพยาบาล  และได้รับการสนับสนุนการบริการอนามัยและ      
การรักษาพยาบาลให้กับ นดย. จากศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ 
รร.ดย.ฯ มีการจัดการบริการด้านอาหาร โดยกองกิจการพิเศษ ฐท.กท. เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดเลี้ยง ซึ่งได้มี
การจัดอาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามัยให้กับ นดย. มีโรงครัว-โรงเลี้ยง ส าหรับประกอบอาหารที่สะอาดและ 
ถูกสุขลักษณะ มีโรงอาหารส าหรับให้ นดย. รับประทานอาหาร  ซึ่ง นดย. จะน าแก้วน้ า และช้อน-ส้อมส่วนตัว
มาใช้ในการรับประทานอาหาร ส าหรับด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ได้มีการขอรับการสนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทย์ร่วมในการฝึกภาคสนาม นดย. เพ่ือความปลอดภัยของ นดย. เมื่อต้องเดินทางไปฝึกภาคสนามตาม
ภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น 
 (๘) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและหรือกับสถาบันอ่ืน พบว่า  รร.ดย.ฯ มีการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยการใช้  Internet ความเร็วสูง (ADSL) ซึ่งมี ๔ คู่สาย     
โดยสามารถใช้งานได้ จ านวน ๓ คู่สาย ส่วนคู่สายของ สสท.ทร. อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุง และได้มีการติดตั้งไว้
ที่หมวดศึกษา ๑ เครื่อง หมวดเครื่องช่วยการศึกษา ๑ เครื่อง และที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ เครื่อง 



๘๐ 
 

โดยเฉพาะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ติดตั้ง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับ นดย. ได้มี
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมากขึน้  
 (๙) มีการประเมินผลการบริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ พบว่า รร.ดย.ฯ มีการจัดท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (โดยแจกแบบประเมินทรัพยากรการเรียนรู้)   ซึ่งมี          
๒๐ รายการประเมิน ประกอบด้วย ๑) สื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย ๒) สื่อการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย ๓) ต าราและเอกสารประกอบการเรียนมีความทันสมัย  ๔) ต าราและเอกสารประกอบการเรียน   
มีความหลากหลาย ๕) โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัย ๖) โสตทัศนูปกรณ์มีความหลากหลาย ๗) อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ในการฝึกมีความทันสมัย ๘) อาวุธยุทโธปกรณ์ในการฝึกมีความหลากหลาย ๙) โรงฝึกงานมีความ
ทันสมัย ๑๐) โรงฝึกงานมีความปลอดภัย ๑๑) ห้องฝึกปฏิบัติการมีความทันสมัย ๑๒) สถานที่ฝึกทางทหาร     
มีความปลอดภัย ๑๓) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย ๑๔) แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกห้องเรียนส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๕) ระบบห้องสมุดมีความทันสมัย ๑๖) หนังสือภายในห้องสมุดมีความหลากหลาย  
๑๗) ห้องสมุดมีการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ๑๘) มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ๑๙) มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และ ๒๐) ระบบสารสนเทศง่ายต่อการใช้  โดยให้ข้าราชการและ นดย. ซึ่งเป็นผู้รับบริการ
และใช้ทรัพยากรการเรียนรู้โดยตรง ท าการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ และได้น ามาวิเคราะห์แปลความผล
การประเมิน โดยผลประเมินในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๕๔ ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด และไม่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง  ทั้งนี้ได้มีการจัดท ารายงานผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ด้วยแล้ว 
 (๑๐) มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ พบว่า จากรายงานผลการประเมิน
ทรัพยากรการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงนั้น ปัจจุบัน รร.ดย.ฯ 
ได้มีการน าผลการประเมินตามรายการประเมินที่คิดว่าควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข อาทิ  
   - รายการประเมินสื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสื่อการเรียนการสอนมีความหลากหลาย 
ปัจจุบันได้มีการจัดซื้อเครื่องดนตรีที่มีความทันสมัย รวม ๑๐ รายการ อาทิ กลองเบสดรัมเดินแถว  กลองชุด
พร้อมอุปกรณ์ กลองทิมปานี ๔ ใบ ไซโลโฟนพร้อมอุปกรณ์  ปิคโคโล ฟลุ๊ต เครื่องก าหนดจังหวะ ไวบราโฟน
พร้อมล าโพง มาริมบา Glodsenspicl พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมิกเซอร์ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ Stage Box 
   - รายการประเมินหนังสือภายในห้องสมุดมีความหลากหลาย ปัจจุบันได้มีการจัดซื้อหนังสือวิชาการ
ทางดนตรี ต าราเรียน โน้ตเพลง แบบฝึกหัด แผ่น CD เข้าห้องสมุดเพ่ิมเติม จ านวน ๑๗๓ รายการ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๑๐ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๑๐) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากในสถานศึกษา/ห้องเรียนในแต่ละปี 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง (ที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องด้านกฎหมายหรือการปกครอง
โดยตรง)   



๘๑ 
 

(๔)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา 
(๕)  แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกิจการทหาร 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่า รร.ดย.ฯ ได้จัดให้ นดย. ได้เข้าชมการแสดง
ละครเพลง “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน” ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ  ใน ๑๗ ต.ค.๕๕       
เพ่ือปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดิน และเพ่ิมพูนความรู้ในการแสดงละครเวที ให้กับ นดย. และศึกษาดูงาน             
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จว.พระนครศรีอยุธยา ใน ๓ มี.ค.๕๖ เพ่ือให้ นดย. ได้เรียนรู้ถึงการฝึกอาชีพเกี่ยวกับ
งานศิลปะ หัตถกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกงานช่างฝีมือแบบศิลปะ หัตถกรรมไทยโบราณของแต่ละภาค 
รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงความงามของสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยของแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาค เป็นต้น 
 (๒) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พบว่า รร.ดย.ฯ ได้น า 
นดย. ไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุลตันแลนด์ : อิชิตัน กรีนแฟคทอรี่ นิคม
อุสาหกรรมโรจนะ ๓ ใน ๑๐ ก.พ.๕๖ เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การน าเทคโนโลยีการผลิตบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อที่ดีที่สุดในโลก น ามาใช้ในการผลิต
เครื่องดื่มท่ีเป็นมิตรกับธรรมชาติ เป็นต้น 
 (๓) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง พบว่าไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 (๔) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา พบว่า รร.ดย.ฯ ได้น า นดย.     
ไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ใน ๑๘ ส.ค.๕๕ เพ่ือเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
และเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไทยไพเบอร์กลาส เพ่ือการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป และได้จัดให้ นดย. เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง รร.ดย.สามเหล่าทัพ ณ  สนามกีฬา รร.ดย.ทอ. ใน ๑๙ ธ.ค.๕๕
 (๕) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกิจการทหาร พบว่า รร.ดย.ฯ ได้จัดให้ นดย. ได้ศึกษาดูงาน ร.ล.ศรีราชา  
และ ร.ล.คลองใหญ่ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  ใน ๔ มี.ค.๕๖  เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ประสบการณ์ และปลูกฝังความเป็นทหารเรือ และได้ทราบถึงขนบธรรมเนียมทหารเรือ และการปฏิบัติ
ตนในเรือรบ เป็นต้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๔ข้อ 
(มีข้อ ๑-๒, ๔-๕)  

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 



๘๒ 
 

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา๒๕๕๕ 
จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ

โครงการพระราชด าริ  จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม  คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบด้วย 

(๑) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๔ ธ.ค.๕๕  
ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฯ 

(๒) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ๑๑ ส.ค.๕๕     
ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฯ 

(๓) กิจกรรมการแสดงดนตรีสนามก่อนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ใน ๑๘ ม.ค.๕๖           
ณ ลานอเนกประสงค์ สอ.รฝ. 
 และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ   จ านวน ๙ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด   
๖๕ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

๔ ๒ ๓ ๙ 

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

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนว
การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบด้วย 



๘๓ 
 

(๑) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่าง รร.ดย.สามเหล่าทัพ ใน ๑๙ ธ.ค.๕๕ 
(๒) กิจกรรมการอบรมเรื่องทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด ใน ๒๘ มิ.ย.๕๕ 
(๓) กิจกรรมการพัฒนาสถาบันด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ใน ๓ มี.ค.๕๖ 
และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยา

เสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๙ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

๓ ๓ ๓ ๙ 

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

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

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์ไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร จ านวน ๓ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบด้วย 

(๑) กิจกรรมไหว้ครูวิชาการ ใน ๑๒ ก.ค.๕๕ 
(๒) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยท าความสะอาดวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กทม. ใน ๒ ส.ค.๕๕ 
(๓) กิจกรรม นดย. ร่วมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ใน ๑ ก.พ.๕๖ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า 

สนามเสือป่า  
และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม การ

บ าเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร จ านวน ๑๒ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๖ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๘๔ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นประวัติศาสตร์
ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๕ ๔ ๓ ๑๒ 

จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๗ ๑๘ ๒๐ ๖๕ 
ร้อยละ ๑๘.๕๒ ๒๒.๒๒ ๑๕.๐๐ ๑๘.๔๖ 
ผลประเมิน (๐๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ ต่อจ านวนกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๙.๙๙ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ จ านวน      
๘ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ประกอบด้วย 

(๑) โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก
ออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ใน ๑๐ - ๑๖ ก.ย.๕๕ 

(๒) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลือง ใน ๘ มิ.ย.๕๕ 
(๓) โครงการ  RSU Youth Wind Orchestra  แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีข้าราชการและ นดย. 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และแสดงคอนเสิร์ตใน ๗ - ๑๐ ส.ค.๕๕ 
(๔) โครงการสรรพากร On Tour ปี ๒๕๕๖ ใน ๒๖ - ๒๗ ม.ค.๕๖ และ ๒ ก.พ.๕๖  
(๕) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (การแสดงดนตรีในสถานที่ชุมชน

หรือโรงพยาบาล โดย นดย.) จ านวน ๖ ครั้ง ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ รพ.ศิริราช 
(๖) โครงการบรรเลงดนตรีบันทึกเสียงรายการวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM 104โดยการ

บันทึกเทป ณ ห้องบันทึกเสียง ดย.ทร.ฐท.กท. แล้วน าไปออกอากาศทางรายการวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ทาง
คลื่นวิทยุ FM 104  จ านวน ๔ ครั้ง ใน มิ.ย.๕๕  ก.ย.๕๕  ธ.ค.๕๕ และ มี.ค.๕๖ 

(๗) การแสดงดนตรีในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา รร.ทหาร - ตร.ใน ๑๓ และ ๒๓ ก.ค.๕๕ 
(๘) ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใน 

๒๑ ก.ย.๕๕  
 และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและ

ทักษะวิชาชีพ จ านวน ๒๘ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๐๘ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 



๘๕ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ 

๑๓ ๗ ๘ ๒๘ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่  
หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมการฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทาง
ดนตรีนอกสถานที่  หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร  จ านวน ๓ กิจกรรม 
จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ประกอบด้วย 

(๑) การฝึกภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖  
(๒) การฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า ใน๑ - ๓ พ.ค.๕๖ ณ พัน.ลว.พล.นย. (ปรับเปลี่ยนห้วงเวลาคร่อมปี

การศึกษา เนื่องจากมีปัญหาการใช้สถานที่) 
(๓) การฝึกทัศนศึกษาทางเรือ ใน ๔ มี.ค.๕๖ ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐท.สส. 

 และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้านส่งเสริมการฝึกภาคสนาม/การฝึก 
ทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร จ านวน       
๗ กิจกรรม จากจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด ๖๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๗ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

๒ ๒ ๓ ๗ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA   



๘๖ 
 

(๒)  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
(๓)  การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ของสถานศึกษาต่อสังคม 
(๔)  ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
(๕)  การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

เกณฑ์ประเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน 
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ได้เลือกกิจกรรมโครงการฝึกภาคสนาม นดย.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ซ่ึงด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได ้จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
 (๑) มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA พบว่า โครงการฝึกภาคสนามของ นดย.บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีการด าเนินงานตามแผน ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ โดยการจัดแสดงในจังหวัดต่าง ๆ 
คือ จว.ประจวบคีรีขันธ์  จว.เพชรบุรี  จว.ราชบุรี  จว.กาญจนบุรี จว.สุพรรณบุรี  จว.อุทัยธานี จว.สิงห์บุรี และ 
จว.อ่างทอง มีการควบคุมการปฏิบัติ และมีการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ และมีการน าข้อเสนอแนะใน   
ปีที่ผ่านมามาปรับปรุง เช่น ปรับทางขึ้นลงเวทีแสดง ให้กว้างมากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักแสดง
และนักร้อง โดยเตรียมบันไดส าหรับขึ้นลงเวทีมาเอง และส่ง จนท. ไปติดต่อประสานงานล่วงหน้าก่อนการฝึก 
 (๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ พบว่า รร.ดย.ฯ ก าหนดเป้าหมายของ
โครงการไว้ ๒ ข้อ ซ่ึงผลการด าเนินงานพบว่า บรรลุตามเป้าหมาย ทั้ง ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ 
   ๑. จ านวน นดย. ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๒ นาย จากทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
(ค่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ ๙๐)  
   ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการแสดงของ นดย. ในภาพรวม มีค่าเท่ากับ ๔.๗๙         
(ค่าเป้าหมาย ≥ ๓.๕๑)  
 (๓) การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าของสถานศึกษาต่อสังคมพบว่าโครงการนี้ ด าเนินการติดต่อตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๘ จนถึงปีปัจจุบัน
เป็นระยะเวลา ๓๗ ปี และโครงการดังกล่าว เป็นการน าแสดงวงดนตรีไทย ดนตรีสากล การร าถวายพระพร 
การแสดงร า ๔ ภาค นาฏศิลป์ และนาฏศิลป์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมไทย            
ให้แพร่หลาย ท าให้สร้างชื่อเสียงให้กับ ทร. และประชาชนผู้ชมมีความสุข ได้เพลิดเพลิน มีอารมณ์สุนทรีย์และ
รับรู้ถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยของแต่ละภาค จึงนับได้ว่ามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 (๔) ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่า ผล
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ ตรงกับระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 (๕) การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติพบว่า ในการจัดแสดงดนตรีสนามแต่ละครั้งตามพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ จะท าการประเมินความ   
พึงพอใจของผู้รับชม ซึ่งสรุปผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ ตรงกับความพึงพอใจมากที่สุด 
นับว่าเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป  จึงถือได้ว่าได้รับการยกย่องระดับภูมภิาค  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* เท่ากับ ๕  คะแนน 



๘๗ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

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

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕ ) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 
ผลประเมิน   เฉลี่ย  

๓ ปี 
ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี  

๕๓ 
ปี  

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๕.๑ มีการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตาม
นโยบายด้านการศึกษาของ ทร. และ กห. 

๔ - - ๔ ใน  
๗ ข้อ 

- ๓ ๑๒ 

๕.๒ อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า     
๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพใน
แต่ละสาขาวิชาชีพที่สอนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์   ๓ - - ๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๒ 

๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ประจ า
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

๓ - - ๓ ใน 
๕ ข้อ 

- ๓ ๙ 

๕.๖ สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการ 
ปฏิบัติจริง 

๔ - - ๖ ใน 
๖ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๗ ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้แก่
ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อจ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๓ ๓ 

๕.๘ ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผู้เรียน -   -  - - 
๕.๙ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
ตามที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละปี ต่อจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๑๐ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ได้
มาตรฐาน 

๓   ๔ ใน 
๕ ข้อ 

 ๔ ๑๒ 

๕.๑๑ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้   ๔   ๑๐ ใน  
๑๐ ข้อ 

 ๕ ๒๐ 

๕.๑๒ แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากใน
สถานศึกษา/ห้องเรียนในแต่ละป ี

๒   ๔ ใน  
๕ ข้อ 

 ๔ ๘ 

๕.๑๓ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ ต่อจ านวน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๔.๘๑ ๑๑.๑๑ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๕ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๑๑.๑๑ ๑๖.๖๗ ๑๕.๐๐ ๑๓.๘๕ ๕ ๑๐ 

 

 

 



๘๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) ปี ๕๒ ปี ๕๓ 
ปี 

๕๔ 
๕.๑๕ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๘.๕๒ ๒๒.๒๒ ๑๕.๐๐ ๑๘.๔๖ ๕ ๑๐ 

๕.๑๖ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๔๘.๑๕ ๓๘.๘๙ ๔๐.๐๐ ๔๓.๐๘ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๗.๔๑ ๑๑.๑๑ ๑๕.๐๐ ๑๐.๗๗ ๕ ๑๐ 

๕.๑๘* การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕   ๕ ใน 
๕ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

รวม ๔๒      ๑๘๖ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๔.๔๓ 

ระดับคณุภาพ       ดี 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕   
๑. นดย. ทุกนายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป 
๒. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความหลากหลาย คลอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน และ

เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕   
๑. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๒. แผนการสอนรายวิชายังไม่มีการปรับปรุง/พัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ 
๓. ยังไม่มีการน าผลการประเมินการสอนของครูไปวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. การเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย. ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ที่ก าหนดและขาดความต่อเนื่อง 
๕. ครูผู้สอนยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา 
๖. ขาดการจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านด้านกฎหมาย การปกครองให้กับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕   
๑. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดประชุมให้ได้ตามเกณฑ์ 
๒. ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสม/ประเมินแผนการสอน (หรือให้ครูบันทึกหลังการสอนลงใน

แผนการสอน) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนการสอนรายวิชา 
๓. ควรน าผลประเมินการสอนของครู มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
๔. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย.  ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด (เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายคนละไม่ต่ ากว่า ๒ ชม. ไม่น้อยกว่า ๑ คน/ภาคการศึกษา)



๙๐ 
 

โดยเชิญเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาบรรยายให้ความรู้ให้ครบทั้งภาคต้นและภาคปลายอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

๕. ควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา โดยอาจบันทึก
ผลการปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา ไว้ในบันทึกหลังการสอนในแผนการสอนให้เป็นหลักฐาน
ชัดเจน 

๖. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครอง ให้ นดย. ไปศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปกครอง เพ่ิมมากขึ้น เช่น พาไปศึกษาดูงานศาลทหาร เรือนจ ากรมราชทัณฑ์
เรือนจ า ฐท.สส. เรือนจ า ฐท.กท. หรือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น 

๗. หลังจากที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  และจัดท ารายงานผลการประเมินความ    
พึงพอใจทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ควรแจ้งให้หน่วยที่เก่ียวข้อง (ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง เป็นต้น) ทราบด้วย เพ่ือที่หน่วยจะได้น าผลการประเมิน         
ไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

๘. ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรแนะน าให้ผู้ประเมิน (นดย.) ได้เขียนข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ร้อยละของจ านวนชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติและภาคสนาม 
ต่อจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

เกณฑป์ระเมิน 
ส าหรับ รร.ชุมพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ  

หมายเหตุ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๓ ≥ ๒๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  

หรือต่ ากวา่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

เกณฑป์ระเมินส าหรับ รร.ดย.ฯ และ รร.นวก.ฯ  

๑ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ≥ ๑๕ ≥ ๑๗ ≥ ๒๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทางทหาร การฝึก
ภาคปฏิบัติ และภาคสนาม  จ านวน ๒,๙๘๐ ชั่วโมง จากจ านวนที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐ 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๗ 

และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี  รร.ดย.ฯ มีชั่วโมงด้านวิชาทหาร การฝึกอบรมทาง
ทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ และภาคสนาม จ านวน ๑๐,๕๘๐ ชั่วโมง จากจ านวนที่ใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
๒๓,๑๒๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๖ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

๓,๙๘๐ ๓,๖๒๐ ๒,๙๘๐ ๑๐,๕๘๐ 

จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๙,๙๒๐ ๗,๒๐๐ ๖,๐๐๐ ๒๓,๑๒๐ 
ร้อยละ ๔๐.๑๒ ๕๐.๒๘ ๔๙.๖๗ ๔๕.๗๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

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

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๑๒ :๑ < ๑๒ : ๑ < ๑๐ : ๑ < ๙ : ๑ < ๘ : ๑ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ านวน ๗๒ นาย มีอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/
ครูฝึกทางทหาร จ านวน ๓ นาย และครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง อีก ๑๐ นาย รวมเป็นอาจารย์
วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกทางทหาร ครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ทั้งหมด จ านวน ๑๓ นาย     



๙๒ 
 

คิดเป็นอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึก และครู/อาจารย์ปกครอง/
นายทหารปกครอง ๑ คน  เท่ากับ ๕.๕๔ : ๑   

และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ านวน ๒๙๒ นาย        
มีอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกทางทหาร จ านวน ๙ นาย และครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง 
จ านวน ๓๒ นาย รวมเป็นอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึกทางทหาร ครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหาร
ปกครอง ทั้งหมด จ านวน ๔๑ นาย คิดเป็นอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร/    
ครูฝึก และครู/อาจารย์ปกครอง/นายทหารปกครอง ๑ คน เท่ากับ  ๗.๑๒ : ๑   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

๑๕ ๑๓ ๑๓ ๔๑ 

อัตราส่วนจ านวนผู้เรยีนต่อจ านวนอาจารยว์ิชาทหาร ฯ  ๑  คน ๘.๑๓ : ๑ ๗.๕๔ : ๑ ๕.๕๔ : ๑ ๗.๑๒ : ๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ จ านวนครั้งในการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงานหรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น า
และการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพในแต่ละปี 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒.๙๙  ≥ ๓ ≥ ๔ ≥ ๕ ≥ ๗ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงาน หรือกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ จ านวน ๗ ครั้ง ประกอบด้วย 

(๑) การฝึกอบรมทหารราบประจ าสัปดาห์ 
(๒) การฝึกความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ นดย. ตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
(๓) การฝึกเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยพื้นที่โรงเรียน 
(๔) การฝึกภาคสนามของ นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
(๕) การฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า 
(๖) การฝึกทัศนศึกษาทางเรือ 
(๗) กิจกรรมแสดงดนตรีสนาม ก่อนพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดูงาน

หรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ จ านวน ๒๕ ครั้ง เฉลี่ยรวม 
จ านวน ๘.๓๓ ครั้ง 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 



๙๓ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 

จ านวนครั้งในการฝึกภาคปฏิบัติ/ภาคสนาม/การดู
งานหรือกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการ
ปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ 

 ๑๑ ครั้ง ๗ ครั้ง ๗ ครั้ง ๒๕ ครั้ง 

ผลเฉลี่ยรวม ๓ ปี     ๘.๓๓ ครั้ง 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และ
หรือการฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด โดยที่เกณฑ์ดี : 
คะแนนวิชาการฝึกทางทหาร/การฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๘๐ หรือ ๒.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๔  เกณฑ์ดีมาก : คะแนน
วิชาการฝึกทางทหาร/การฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๙๐หรือ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ และหรือการฝึกอบรมทางทหาร โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการฝึกตลอดปี คะแนน
ความประพฤติและคะแนนความเหมาะสม (ตามค่าถ่วงน้ าหนัก ๒ : ๑ : ๑) ที่อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน ๐ นาย 
และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน ๗๒ นาย ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมผู้ผ่านเกณฑ์ดี-ดีมาก จ านวน ๗๒ นาย 
จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ นาย นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทาง
ทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และหรือการฝึกอบรมทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน ๓๔ นาย และอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก จ านวน ๒๕๓ นาย ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมผู้ผ่านเกณฑ์ดี-ดีมาก จ านวน ๒๘๗ นาย จาก
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๙๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทาง
ทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และหรือการ
ฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี 

๑๔ ๒๐ - ๓๔ 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฝึกทาง
ทหารการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และหรือการ
ฝึกอบรมทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

๑๐๕ ๗๖ ๗๒ ๒๕๓ 

รวมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ดี-ดีมาก ๑๑๙    ๙๖ ๗๒ ๒๘๗ 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒    ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
ร้อยละ   ๙๗.๕๔ ๙๗.๙๖ ๑๐๐ ๙๘.๒๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 



๙๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมาก 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด โดยที่  

- เกณฑ์ดี : คะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ≥ ร้อยละ ๘๐ 
- เกณฑ์ดีมาก : คะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ≥ ๙๐ 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร  
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสม ที่อยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน ๒ นาย 
และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน ๗๐ นาย ตามที่สถานศึกษาก าหนด รวมผู้ผ่านเกณฑ์ดี-ดีมาก จ านวน ๗๒ นาย 
จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

และพบว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่า
คุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี ๑๓ นาย และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน ๒๖๗ คน  ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
รวมผู้ผ่านเกณฑ์ด-ีดีมาก จ านวน ๒๘๐ นาย จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๒๙๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ากับ  ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ รวม 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะ
ทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี 

๖ ๕ ๒ ๑๓ 

จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะ
ทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

๑๐๕ ๙๒ ๗๐ ๒๖๗ 

รวมผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ดี-ดีมาก ๑๑๑ ๙๗ ๗๒ ๒๘๐ 
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๒๒ ๙๘ ๗๒ ๒๙๒ 
ร้อยละ ๙๐.๙๘ ๙๘.๙๘ ๑๐๐ ๙๕.๘๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน เฉลีย่  
๓ ปี 

 

คะแนน 
ที่ได ้
(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี  

๕๓ 
ปี  

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๖.๑ ร้อยละของจ านวนช่ัวโมงด้านวิชาทหาร 
การฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติและ
ภาคสนาม ต่อจ านวนช่ัวโมงที่ใช้ในการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

๒ ๔๐.๑๒ ๕๐.๒๘ ๔๙.๖๗ ๔๕.๗๖ ๕ ๑๐ 

๖.๒ อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนอาจารย์
วิชาทหาร ครูทหาร/ครูฝึก และครู/อาจารย์
ปกครอง/นายทหารปกครอง ๑ คน 

๒ ๘.๑๓ 
: ๑ 

๗.๕๔ 
: ๑ 

๕.๕๔ 
: ๑ 

๗.๑๒ 
: ๑ 

๕ ๑๐ 

๖.๓ จ านวนครั้งในการฝึกภาคปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การดูงานหรือกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังความเป็น
ทหารอาชีพในแต่ละปี 

๒ ๑๑ ๗ ๗ ๘.๓๓ ๕ ๑๐ 

๖.๔ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติทาง
วิชาชีพ และหรือการฝึกอบรมทางทหารอยู่ใน
เกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๙๗.๕๔ ๙๗.๙๖ ๑๐๐ ๙๘.๒๙ ๕ ๑๐ 

๖.๕ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ 
ด-ีดีมาก ตามที่สถานศึกษาก าหนด ต่อจ านวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๙๐.๙๘ ๙๘.๙๘ ๑๐๐ ๙๕.๘๙ ๕ ๑๐ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภาพ       ดีมาก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทางทหารและมีการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 13 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานศึกษา 
(๓)  มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ 
(๔)  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
(๕)  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็น
ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง  เพ่ือให้
การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๖)  สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร 
(๗)  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี (ก่อนเริ่มปี
การศึกษาใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพและมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง 
ทร. และกองทัพ 
(๘)  สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบสามปี 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีข้อ ๑ - ๓ มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืนอีก 

๒ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๓ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๔ ข้อ 

มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน  ๘ ข้อ  จาก
จ านวนทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน พบว่า รร.ดย.ฯ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ
ชัดเจน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)       
ฉบับสถานศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ต่ ากว่าปริญญาตรี) คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่ ากว่า   
ปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 (๒) มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานศึกษา พบว่า รร.ดย.ฯ  
มีคณะกรรมการและบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ค าสั่ง ฐท.กท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๔ ลง ๒๗ ม.ค.๕๔ โดยมี 
รอง ผบ.ฐท.กท. (๑) เป็นประธาน คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (ค าสั่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕ โดยมี ผบ.ดย.ทร.ฯเป็นประธานฯ 
และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ (ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ 
(เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๕ ลง ๒๖ ม.ค.๕๕) และมีเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
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(๓) มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ พบว่า รร.ดย.ฯ         
มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ของ รร.ดย.ฯ ท าให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน
เป็นอย่างดี มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานภายนอก ผู้เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และประเมินผลทุกโครงการ
ที่เข้าร่วม เช่น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า 
โครงการฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า โครงการฝึกทัศนศึกษา
ทางเรือ การแสดงดนตรีบ าบัดยาเสพติด ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ รพ.ศิริราช ระหว่าง พ.ค. - ส.ค.๕๕ 
การเสริมสร้างภาวะผู้น า ณ พัน ลว.พล.นย. ใน ๑ - ๓ พ.ค.๕๖ เป็นต้น 
(๔) มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่า รร.ดย.ฯ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพ ภารกิจ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ความ
เห็นชอบอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และเอกลักษณ์ของสถาบัน      
โดยเน้นวิชาชีพดนตรี ใน ๒๙ ม.ค.๕๖ 
(๕) มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็น

ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง  เพ่ือให้
การด าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พบว่า รร.ดย.ฯ มีการน าระบบ
ประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการ
วางแผน (จัดท าแผนปฏิบัติงานและขอรับสนับสนุน งป.) การด าเนินการตามแผน (เสนออนุมัติโครงการ/
กิจกรรม) การตรวจสอบ การประเมิน (เมื่อสิ้นสุดโครงการมีการประเมินผลการด าเนินงาน/ประเมินความ    
พึงพอใจ) และการปรับปรุง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าข้อมูลจากผลประเมินที่ผ่านมา ไปปรับปรุง 
เช่น การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการดุริยางค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงซังรก
ออร์เคสตร้า การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก และเกณฑ์การประเมินรอบสาม        
ใน ๑๐ ม.ค.๕๖ และจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา โครงการสอนเสริม ALC (พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ) 
(๖) สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร พบว่า รร.ดย.ฯ ส่งเสริมให้

มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่ข้าราชการ โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร      
ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน รุ่นที่ ๒ ใน ๒๗ - ๒๘ และ ๓๑ ส.ค.๕๕ จ านวน ๒ นายส่งข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ รุ่นที่ ๕ใน ๒๓ - 
๓๐ มี.ค.๕๖ จ านวน ๒ นาย จัดข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ระดับอุดมศึกษา โดย สมศ. ใน ๒๓ พ.ย.๕๕ จ านวน ๒ นายนอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาทบทวน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก และเกณฑ์การประเมินรอบสาม ให้แก่บุคลากรของ รร.ดย.ฯ
และสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยร่วมเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพร่วมกับ ยศ.ทร. 
(๗) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี (ก่อนเริ่ม   

ปีการศึกษาใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพและมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้ น จนถึง 
ทร. และกองทัพ พบว่า มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี     
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(ก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่ของทุกปี) แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึง ทร. และกองทัพ ปัจจุบัน
เป็นฉบับที่ ๘ 
 (๘) สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สามปี  พบว่า รร.ดย.ฯ ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
จาก สปท. เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕ ผลประเมินระดับสถาบัน มีค่าเท่ากับ ๔.๓๙ ตรงกับระดับดี และได้รับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. เมื่อ ๕ - ๗ ก.พ.๕๖ผลประเมินระดับสถาบัน มีค่าเท่ากับ 
๔.๒๑ ตรงกับระดับดี  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ากับ  ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

- - ๘ ข้อ 
(มีข้อ๑-๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 14 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีรายงานการประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น
ประจ าทุกปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒)  มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ 
(๔) มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารของหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 
(๕) มีหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตนเอง 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีรายงานการประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น

ประจ าทุกปี  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษาพบว่า รร.ดย.ฯ มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของทุกหน่วยภายใน รร.ดย.ฯ ประกอบด้วย รายงานการประเมินตนเองของธุรการหมวดศึกษา หมวด
ปกครอง หมวดเครื่องช่วยการศึกษาฯ และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(๒) มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า รร.ดย.ฯ มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการ
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ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  
 (๓) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ พบว่า รร.ดย.ฯ มีการน าผลประเมินไปวางแผนจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ และน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยที่รับผิดชอบ คือ หน.หมวดทุกหมวด ด าเนินการในแต่ละ
แผนงานที่ตนรับผิดชอบ ติดตามผลและรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 (๔) มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารของหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า รร.ดย.ฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการตรวจและประเมินคุณภาพ
ภายในจาก ยศ.ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ มาปรับปรุง เช่น เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ ทดแทนค าสั่งแต่งตั้งฯ เดิม โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท. เป็นประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ และเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ดย.ฯ ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระดับและขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ดย.ฯ โดยเชิญ 
ผบ.ดย.ทร.ฯ เป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๕) มีหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ด้วย
ตนเอง พบว่า รร.ดย.ฯ ได้รับ งป. สนับสนุนจากโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.  
ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้า  โครงการ
ฝึกภาคสนาม นดย. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการฝึกทัศนศึกษาทางเรือ โครงการฝึกเสริมสร้างภาวะผู้น า    
งป.รายรับสถานศึกษา ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองทางการศึกษา และ สปท. สนับสนุนให้
ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน รุ่นที่ ๒ ใน ๒๗ - ๒๘ และ ๓๑ ส.ค.๕๕ และเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
ของกองทัพ รุ่นที่ ๕ ใน ๒๓ - ๓๐ มี.ค.๕๖  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ากับ  ๕  คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕)  

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ๑๕ - - ๘ ใน 

๘ ข้อ 
- ๕ ๗๕ 

๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๑๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๗๕ 

รวม ๓๐      ๑๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภาพ       ดีมาก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
๑. มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 
๒. มีการท ารายงานประเมินตนเองของทุกหน่วยงานย่อย 
๓. มีการจัดท าแฟ้มเฉพาะในการรวบรวมเอกสารประกอบหลักฐานการน าข้อเสนอแนะที่ผ่านมา        

ไปปรับปรุงแก้ไข 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
ควรเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความสิ้นเปลือง และสะดวกในการค้นข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  
(๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ 
(๓) มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และหรือตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 
(๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ 
(๕) ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เรื่องที่ ๑ โครงการฝึกภาคสนามของ นดย.  
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ  จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
(๑) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA พบว่า มีการบรรจุโครงการฝึกภาคสนามของ นดย.        

พร้อมรายละเอียดโครงการฯ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ไว้อยู่ในแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕    
รร.ดย.ฯ มีการเสนอขออนุมัติฝึกภาคสนามของ นดย. ใน ๒๐ - ๒๙ มี.ค.๕๖ บริเวณพ้ืนที่ภาคกลาง คือ             
จว.ประจวบคีรีขันธ์ จว.เพชรบุรี จว.ราชบุรี จว.กาญจนบุรี จว.อุทัยธานี จว.สุพรรณบุรี จว.สิงห์บุรี และ           
จว.อ่างทอง  มีการประเมินและสรุปผลความพึงพอใจโดยกลุ่มผู้ชมที่มีต่อการแสดงของ นดย. จ านวน ๗ ครั้ง       
มีผู้ตอบแบบประเมินรวม ๓๕๐ คน และมีการรายงานผลการฝึก และข้อเสนอแนะเ พ่ือปรับปรุงการฝึก
ภาคสนามในครั้งต่อไป ส าหรับการน าข้อเสนอแนะที่ผ่านมามาปรับปรุง  ไม่มีข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร      
แต่จากการสัมภาษณ ์นดย. พบว่า มีการจัดท าและน าบันไดข้ึนเวทีที่มีขนาดใหญ่ไปกับการฝึกภาคด้วย โดยหาก  
ในพ้ืนที่การแสดงใด มีบันไดขึ้นเวทีมีขนาดเล็กจะใช้บันไดที่น าไปด้วยทดแทน และจัด จนท. ไปติดต่อ
ประสานงานล่วงหน้าก่อนการแสดง จึงนับว่าด าเนินการไดต้ามวงจร PDCA 
(๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ พบว่า โครงการฝึกภาคสนามของ นดย. 

ก าหนดเป้าหมายไว้ ๒ ข้อ ซึ่ง รร.ดย.ฯ ด าเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
  ๑.  นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๗๒ นาย จากจ านวน นดย.ชั้นปีที่ ๓ - ๖ ทั้งหมด 

๗๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่าเป้าหมาย คือ จ านวน นดย. เข้าร่วมโครงการ ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน นดย.
ทั้งหมด) 

  ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการแสดงของ นดย. จากจ านวนผู้ชมที่ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด ๓๕๐ นาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ ตรงกับระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเป้าหมาย คือ ค่าเฉลี่ยความ  
พึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อการแสดงของ นดย. ≥ ๓.๕๑) 
 (๓) มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และหรือ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน พบว่า โครงการฝึกภาคสนามของ นดย.  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นดย.         
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในการแสดงดนตรีทางด้านวิชาชีพ โดยจัดแบ่ง นดย.ชั้นปีที่  



๑๐๒ 
 

๓ - ๖ ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ ๖ ส่วน คือ วงดนตรี นักร้อง นักแสดง แสง สี และเสียง ท าการแสดง
แต่ละจังหวัด รวม ๗ ครั้ง รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างให้ นดย. มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีระเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตสาธารณะ เหมาะสมกับการที่จะเป็นนักดนตรีและ
นักแสดงของ ดย.ทร. ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ์ของ รร.ดย.ฯ “นักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพ
ระดับสากล” 
 (๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพพบว่า จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๕๕ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสะท้อนว่าการด าเนินโครงการฯ ท าให้ นดย. มีความรู้ตามวิชาชีพและ
คุณลักษณะทางทหาร เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ 
 (๕) ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ พบว่า ในการ
จัดแสดงดนตรีสนามแต่ละครั้งตามพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ จะท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับชม ซึ่งสรุปผล
ประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ ตรงกับความพึงพอใจมากที่สุด นับว่าเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไป  จึงถือได้ว่าได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค และสืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว ท าให้ นดย.  
ได้รับการฝึกฝน จนเกิดทักษะและความช านาญในวิชาชีพการดนตรี จึงได้ส่ง นดย. เข้าร่วมเป็นนักดนตรีวงร่วม
สมัยบิ๊กแบนด์ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แสดงคอนเสิร์ตเพ่ือสืบสานความสัมพันธ์และประชัน
ความสามารถเชิงดนตรีกับเยาวชนนักดนตรีจาก XINMIN SECONDARY SCHOOL และ ANG MO KIO 
SECONDARY SCHOOL ณ JUBILLE CONCERT HALL, RAFFLES HOTEL, SINGAPORE และเข้าร่วมการ
ประกวดวงดนตรี RD Music Contest โครงการสรรพากร On Tour ปีที่ ๗ โดยใช้ชื่อในการประกวด คือ 
Orange Soup ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล ๗๐,๐๐๐.-บาท และยังได้รับรางวัลพิเศษ
เพ่ิมเติมเป็นรางวัลความคิดสร้างสรรค์ รางวัลละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของ รร.ดย.ฯ 
“นักดนตรีทหารเรือ ที่มีคุณภาพระดับสากล” 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ         
วงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ  จาก
จ านวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA พบว่า มีการบรรจุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมรายละเอียด
โครงการฯ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  รร.ดย.ฯ มีการเสนอขอ
อนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี ใน ๑๐ - ๑๔ ก.ย.๕๕ ณ หอดุริยางค์ ดย.ทร.ฯ และจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ 
ใน ๑๕ ก.ย.๕๕ ณ โรงละครแห่งชาติ  มีการประเมินความพึงพอใจของครูดนตรี รร.ดย.ฯ และ นดย.ที่เข้าร่วม



๑๐๓ 
 

โครงการฯ มีการรายงานสรุปผลโครงการฯ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดโครงการฯ ครั้งต่อไป แต่ไม่พบ
ข้อมูลในการน าข้อเสนอแนะที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข (A) จึงด าเนินการไม่ครบตามวงจร PDCA 
 (๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ พบว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทาง

ดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ก าหนดเป้าหมายไว้ จ านวน   
๒ ข้อ ซึ่ง รร.ดย.ฯ ด าเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 

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

  ๒. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อโครงการฯ จากจ านวนครูดนตรี รร.ดย.ฯ และ นดย.        
ที่ตอบแบบประเมินทั้งหมด ๙๓ นาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ ตรงกับระดับพึงพอใจมาก (ค่าเป้าหมาย ≥ ๓.๕๑) 
 (๓) มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษา และหรือ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน พบว่า โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ      
วงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี  เป็นโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีของ
ทั้งสองประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความสามารถและเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางดนตรีของ 
ดย.ทร.ฐท.กท. ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ์ของ รร.ดย.ฯ “นักดนตรี
ทหารเรือ ที่มีคุณภาพระดับสากล” 
 (๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ พบว่า จากรายงานผลการประเมินความ       
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในภาพรวม          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕ ตรงกับระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งสะท้อนว่าการด าเนินโครงการฯ ท าให้ นดย. มีความรู้
ตามวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าแก่กองทัพ 
 (๕) ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติพบว่า วงดนตรี
ซังรกออร์เคสตร้า สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีหนังสือขอบคุณ ดย.ทร. ในความร่วมมือด าเนินการโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตฯ ซึ่งถือว่าได้รับการยกย่องระดับชาติ  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๒ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๑. อัตลักษณ์เรื่องที่ ๑ 

(โครงการฝึกภาคสนามของ นดย.) 
๕   ๕ ใน 

๕ ข้อ 
 ๕ ๒๕ 

๒. อัตลักษณ์เรื่องที่ ๒ 
(โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดง
คอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้า ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี)  

๕   ๔ ใน 
๕ ข้อ 

 ๔ ๒๐ 

รวม ๑๐      ๔๕ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๔.๕๐ 

ระดับคณุภาพ       ดี 

จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
โครงการสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้ง ๒ โครงการ ส่งผลสะท้อนให้ นดย. มีความสามารถทางดนตรี

อย่างแท้จริงจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี RD Music Contest ครั้งที่ ๑ โครงการสรรพากร 
On Tour ปีที่ ๗ จากกรมสรรพากร 

จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ยังไม่มีการน าผลการประเมินโครงการทั้ง ๒ โครงการในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็น

รูปธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มาปรับปรุง

แก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่าน ามาปรับปรุงแก้ไข อย่างไร เมื่อไร พร้อมเอกสารประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาโดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีแผนงานการชี้น า หรืแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ 
(๒) การด าเนินงานตามแผน 
(๓) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
(๔) มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(๕) ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค 
(๖) ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๑ โครงการบรรเลงดนตรีทางสถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
 (๑) มีแผนงานการชี้น า หรือแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการวางแผนด าเนินการจัด
โครงการบรรเลงดนตรี ทางสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากส านักพระราชวัง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบันเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยน าเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงทหารเรือ ฯลฯ มาบรรเลงใน
รูปแบบวงดนตรีต่าง ๆ และยังมีการให้ นดย. บันทึกเสียงออกอากาศในรายการดนตรีนักเรียน ณ ห้องส่งสถานี
วิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM.104 เผยแพร่ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงพระ
อัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการบรรเลงดนตรี ทักษะการ
บันทึกเสียงดนตรี และเผยแพร่ความสามารถทางด้านดนตรีของ นดย. สู่สาธารณะอันเป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับ รร.ดย.ฯ และ ทร. ซึ่งได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี และอนุมัติให้จัดโครงการดังกล่าว 
เมื่อ ๘ มี.ค.๕๖ พร้อมกับได้แต่งตั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๕๖ (P) และด าเนินการตามที่ได้รับ
อนุมัติ จ านวน ๔ ครั้ง (D) แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการท าการประเมินการจัดโครงการ (C) พร้อมกับได้มีการน า
ข้อขัดข้องในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง (A) เช่น ปรับขนาดของวงดนตรีที่บรรเลง ณ ห้องส่งสถานีวิทยุ อส.
พระราชวังดุสิต ในแต่ละครั้ง ให้มีความเหมาะสมกับจ านวน นดย. และข้าราชการ ณ ขณะนั้น พร้อมกับได้มี
การเปลี่ยนบทเพลงที่น ามาบันทึกเสียง ไม่ให้ซ้ ากัน และให้เป็นตามยุคและสมัยนิยม  
 (๒) การด าเนินงานตามแผน พบว่า รร.ดย.ฯ ได้ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ฝึกฝนทักษะด้านการบรรเลงดนตรีให้แก่ นดย. ส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ดนตรีและสุนทรียศาสตร์แก่บุคคลทั่วไป ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการฝึกซ้อม เพ่ือบันทึกเสียงการ
บรรเลงดนตรี ณ ห้องส่งสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ทางคลื่นวิทยุ FM.104 ตามตารางการออกอากาศใน
เวลา ๑๖๑๕ - ๑๗๑๕ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ด าเนินจ านวน ๔ ครั้ง คือ ๑) วงดนตรีไทย ออกอากาศ      
ใน ๒๒ มิ.ย.๕๕๒) วงโยธวาทิต ออกอากาศ ใน ๒๑ ก.ย.๕๕๓) วงสตริงแชมเบอร์ ออกอากาศ ใน ๒๑ ธ.ค.๕๕



๑๐๖ 
 

และ ๔) วงหัสดนตรี ออกอากาศ ใน ๒๓ มี.ค.๕๖ โดยมีข้าราชการและครู จ านวน ๓ นาย และ นดย. จ านวน
๑๘ นาย เข้าร่วมด าเนินงานดังกล่าว ทั้ง ๔ ครั้ง 
 (๓) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก พบว่า โครงการ
ดังกล่าว เป็นการเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงไทยเดิม บทเพลงทหารเรือ ฯลฯ ให้ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับ รร.ดย.ฯ และ ทร. รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านดนตรีไทยให้ด ารงไว้
ในความเป็นไทยสืบต่อไป จึงนับว่าเป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 (๔) มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่า รร.ดย.ฯ ได้ออกแบบสอบถามประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ที่ได้ร่วมฟังการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรี
ของ นดย. มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๓.๘๙ ตรงกับระดับความพึงพอใจมาก โดยไม่มีข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา พร้อมกับได้มีการน าข้อขัดข้องในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง เช่น ปรับขนาดของวงดนตรีที่บรรเลง ณ ห้องส่ง
สถานีวิทยุ อส.พระราชวังดุสิต ในแต่ละครั้ง ให้มีความเหมาะสมกับจ านวน นดย. และข้าราชการ ณ ขณะนั้น 
พร้อมกับได้มีการเปลี่ยนบทเพลงที่น ามาบันทึกเสียงไม่ให้ซ้ ากันและให้เป็นตามยุคและสมัยนิยม  
 (๕) ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค พบว่า สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ได้มีหนังสือตอบ
ขอบคุณ รร.ดย.ฯ เมื่อ ๖ ก.ค.๕๖ ที่ให้การสนับสนุน นดย. และข้าราชการไปร่วมบันทึกเสียงบรรเลงดนตรี 
 (๖) ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ  พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี๒๕๕๓ ปี๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได ้

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕)  

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๒ กิจกรรมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า รร.ดย.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จาก
จ านวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
 (๑)มีแผนงานการชี้น า หรือแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ พบว่า รร.ดย.ฯ มีการวางแผนจัดกิจกรรมจ าหน่าย
ดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) ตามที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอรับการสนับสนุน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม และปลูกฝังจิตส านึกให้ นดย.  รู้จักเสียสละตนเพ่ือผู้อ่ืน และยังท าให้ประชาชน
ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ต ารวจ พลเรือน และ
อาสาสมัครที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ มีการด าเนินใน ๑ ก.พ.๕๖ และมีการประเมินความ    
พึงพอใจที่มีต่อโครงการ พร้อมกับได้น าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง โดยเปลี่ยนจากจัด นดย.
จ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว เป็นการจัดกลุ่ม นดย. เป็นกลุ่มย่อย จ านวนกลุ่มละ ๒ - ๓ นาย 
เป็นจ านวนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น  ท าให้หารายได้ส่งให้มูลนิธิได้มากขึ้น  
 
 



๑๐๗ 
 

 (๒) การด าเนินงานตามแผน พบว่า ฐท.กท. ได้อนุมัติให้ รร.ดย.ฯ จัดครู จ านวน ๘ นาย และ นดย.
จ านวน ๗๒ นาย เข้าร่วมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก ณ ลานพระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) ใน   
๑ ก.พ.๕๖ ตามที่ได้รับการประสานร้องขอจากมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 (๓) มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก พบว่า กิจกรรม
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายได้สมทบทุนสงเคราะห์ครอบครัวทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร    
ที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ จึงนับว่าเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 
และปลูกฝังจิตส านึกให้ นดย. รู้จักเสียสละตนเพ่ือผู้อ่ืน และท าให้ทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมัคร      
ที่ท าหน้าที่เสียสละเพ่ือประเทศชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับสังคม 
 (๔) มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม พบว่า รร.ดย.ฯ ได้ออกแบบสอบถามประเมินผล
ความพึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อการเข้าร่วมจ าหน่ายดอกไม้ ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี๊) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๔.๒๓ ตรงกับระดับความพึงพอใจมาก โดยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัด
กิจกรรมนี้ในปีต่อไป ซึ่ง รร.ดย.ฯ ได้น าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง โดยเปลี่ยนจากจัด นดย. 
จ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียว เป็นการจัดกลุ่ม นดย. เป็นกลุ่มย่อย จ านวนกลุ่มละ ๒ - ๓ นาย 
เป็นจ านวนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น ท าให้หารายได้ส่งให้มูลนิธิได้มากขึ้นด้วย  
 (๕) ได้ รับการยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค พบว่า มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่ านศึก                     
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้มีหนังสือขอบคุณ รร.ดย.ฯ ที่สนับสนุนครู และ 
นดย. เข้าร่วมโครงการ เมื่อ ๗ ก.พ.๕๖ จึงนับได้ว่ากิจกรรมนี้ ได้รับการยกย่องในระดับภูมิภาค  
  (๖) ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ  พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

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

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑-๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลประเมิน   
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A)* (B) 
ปี 

๕๓ 
ปี 

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
๑. มาตรการส่งเสริมประเด็นท่ี ๑ 
(โครงการบรรเลงดนตรี ทางสถานีวิทยุ  
อส.พระราชวังดุสิต) 

๕   ๕ ใน 
๖ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

๒. มาตรการส่งเสริมประเด็นท่ี ๒ 
(กิจกรรมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก) 

๕   ๕ ใน 
๖ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมาตรฐาน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภาพ       ดีมาก 

จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

 ยังไม่มีการน าผลการประเมินโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มาปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นรูปธรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตัวบ่งช้ีมาตรส่งเสริม 
 ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม        
มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปธรรมโดยระบุให้ชัดเจนว่าน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่าง เมื่อไร พร้อมเอกสารประกอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๔ ผลประเมินปี ๒๕๕๕ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
๑ คุณภาพผูส าเร็จการศึกษา ๔๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๑๐ ๔.๖๐ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒๐ ๓.๘๐ ดี ๔.๐๐ ดี 
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔๐ ๓.๔๒ พอใช้ ๔.๒๘ ดี 
๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๔๒ ๔.๐๒ ดี ๔.๔๓ ดี 
๖ การฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมิน ม.๑ - ม.๗  ๑๙๒ ๔.๓๑ ด ี ๔.๖๑ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๓.๕๐ พอใช้ ๔.๕๐ ดี 
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน ๒๑๒ ๔.๒๑ ด ี ๔.๖๒ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น  

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ 
๒. ผลงานของครู/อาจารย์ประจ าและผู้ เรียน มีการน าไปใช้ประโยชน์   โดยการจัดแสดงเผยแพร่               

สู่สาธารณชน ในการฝึกภาคสนามของ นดย.  
๓. ครู/อาจารย์ บุคลากร มีชื่อเสียง ศักยภาพ และความสามารถในการให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่หน่วยงานภายนอก 
๔. มีการจัดท าทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ส่งผลให้สถานศึกษามีกรอบแนวทางการ

ด าเนินงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน  รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายครบถ้วน          
ทุกโครงการ 

๕. ครูได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพการดนตรี และวิชาการอ่ืนอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงทุกนาย 
๖. นดย. ทุกนายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป 
๗. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความหลากหลาย คลอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน และ

เป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  
๘. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทางทหารและมีการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก 
๙. มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจน 

๑๐. มีการท ารายงานประเมินตนเองของทุกหน่วยงานย่อย 
๑๑. มีการจัดท าแฟ้มเฉพาะ ในการรวบรวมเอกสารประกอบหลักฐานการน าข้อเสนอแนะที่ผ่านมา         

ไปปรับปรุงแก้ไข 
๑๒. โครงการสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้ง ๒ โครงการ ส่งผลสะท้อนให้ นดย. มีความสามารถทางดนตรี

อย่างแท้จริง จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี RD Music Contest ครั้งที่ ๑ โครงการสรรพากร 
On Tour ปีที่ ๗ จากกรมสรรพากร 

 
 



๑๑๐ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ระบบการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา ยังไม่ครอบคลุมผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๒. ยังไม่มีการสรุปและประเมินผลแผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ว่ามีผลการด าเนินงาน

อย่างไร บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหรือไม่ 
๓. จ านวนโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ครูน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน ยังมีจ านวนน้อยและ

ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 
๑. การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูล ยังไม่เป็นรูปธรรม และขาดการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

ฐานข้อมูล 
๒. ยังไม่มีการน าระบบ Authentication (การระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอก) มาใช้ตาม 

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
๓. ในการประเมินโครงการ (ทุกโครงการ) ผู้ที่รับผิดชอบโครงการยังไม่มีการประเมินว่าบรรลุตาม

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่  และยังขาดการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
๗. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๘. แผนการสอนรายวิชายังไม่มีการปรับปรุง/พัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ 
๙. ยังไม่มีการน าผลการประเมินการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน 

๑๐. การเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย. ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดและขาดความต่อเนื่อง 

๑๑. ครูผู้สอนยังไม่มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา 
๑๒. ขาดการจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านด้านกฎหมาย การปกครอง ให้กับผู้เรียน 
๑๓. ยังไม่มีการน าผลการประเมินโครงการทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็น

รูปธรรม 
๑๔. ยังไม่มีการน าผลการประเมินโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มาปรับปรุงแก้ไข

ให้เป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรมีการปรับระบบการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ครอบคลุมทั้งมิติของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

๒. ควรสรุปและประเมินผลแผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ว่าผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดหรือไม่ อย่างไร  

๑. ควรจัดท าบัญชีสรุปรายชื่อผลงานของครูและผู้เรียนที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และที่ได้รับการ
รับรองการน าไปใช้ประโยชน์  โดยระบุรูปแบบการตีพิมพ์หรือเผยแพร่พร้อมห้วงเวลา หน่วยงานหรือผู้ให้การ
รับรองการน าไปใช้ประโยชน์พร้อมห้วงเวลา(เป็นฐานข้อมูลผลงานฯ) 

๒. ควรหามาตรการในการสนับสนุนให้ครูน าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ/
วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

๓. ควรจัดท าโครงการประสานความร่วมมือทางดนตรี (MOU) กับสถาบันภายนอก เพ่ือสร้างเครือข่าย
และเสริมความแข็งแกร่งศักยภาพด้านดนตรีของ รร.ดย.ฯ 
 ๖. ควรรายงานสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี และเสนอผลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ทราบ ในทุกวงรอบ ๖ เดือน เพ่ือเป็นการติดตามงาน และมีโอกาสปรับแก้ไขได้ทันเวลา 

๗. ในการประเมินโครงการทุกโครงการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการแล้ว    
ผู้ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการรายงานสรุปผลว่าด าเนินการส าเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่     



๑๑๑ 
 

และอธิบายว่าได้น าปัญหาที่ผ่านมาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไร รวมทั้งสรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ        
เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 
(สนง.ประกันคุณภาพการศึกษาฯ อาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มรายงานฯ เสนอขออนุมัติและแจกจ่ายให้
ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ)  
 ๘. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในรูปของระบบ
สารสนเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปฐานข้อมูลของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

 ๘.๑  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศให้เป็นลายลักษณ์อักษร (ในภาพรวมและราย
มาตรฐาน/รายหมวด) 

 ๘.๒  ควรมีการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล รวมทั้งการออกแบบผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ในการประกอบการบริหารและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทัน
สถานการณ ์

 ๘.๓ ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ๘.๔ ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ ฐานข้อมูล นรจ. ฐานข้อมูลครู (ควรประกอบด้วย วิชาที่สอน 

คุณวุฒิประสบการณ์ท างานการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ผลประเมินการสอน แผนการสอน 
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การบริการทางวิชาการของครู ฯลฯ)  ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (เช่น การจัดเก็บเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แผนปฏิบัติงาน ผลประเมินทรัพยากร ผลประเมิน
ผู้ส าเร็จการศึกษา แบบประเมินต่าง ๆ รูปแบบแผนการสอนมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ SAR ผลประเมินคุณภาพ 
ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการบริการทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ)  

 ๘.๕ ควรน าระบบ Authentication (การพิสูจน์ทราบตัวตนและบันทึกการใช้งานของผู้ที่เข้าใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ซึ่งระบบสามารถออกรหัส Username และ Password ให้ผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบฐานข้อมูลภายใน เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัย  โดยอาจขอรับการสนับสนุนจาก สสท.ทร. 

๙. ในกรณีที่มีการประเมิน/ส ารวจความพึงพอใจ ที่ต้องใช้ผู้ประเมินจ านวนมาก เช่น การประเมิน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินการใช้ฐานข้อมูล ควรประเมินผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือความ
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และลดความสิ้นเปลือง โดยเพิ่มความรัดกุมของระบบประเมิน เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ของผลประเมิน  

๑๐. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดประชุมให้ได้ตามเกณฑ์ 
๑๑. ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสม/ประเมินแผนการสอน (หรือให้ครูบันทึกหลังการสอนลงใน

แผนการสอน) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนการสอนรายวิชา 
๑๒. ควรน าผลประเมินการสอนของครู มาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม 
๑๓. ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย. ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด (เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายคนละไม่ต่ ากว่า ๒ ชม. ไม่น้อยกว่า ๑ คน/ภาคการศึกษา) 
โดยเชิญเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ ให้ครบทั้งภาคต้นและภาคปลายอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

๑๔. ควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา โดยอาจบันทึก
ผลการปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา ไว้ในบันทึกหลังการสอนในแผนการสอนให้เป็ นหลักฐาน
ชัดเจน 



๑๑๒ 
 

๑๕. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านกฎหมาย การปกครองให้ นดย. ไปศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปกครอง เพ่ิมมากขึ้น เช่น พาไปศึกษาดูงานศาลทหาร เรือนจ า กรมราชทัณฑ์
เรือนจ า ฐท.สส. เรือนจ า ฐท.กท. หรือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เป็นต้น 

๑๖.หลังจากที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดท ารายงานผลการประเมินความ       
พึงพอใจทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ควรแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 
(ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง เป็นต้น) ทราบด้วย เพ่ือที่หน่วยจะได้น าผลการ
ประเมินไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

๑๗. ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรแนะน าให้ผู้ประเมิน (นดย.) ได้เขียนข้อเสนอแนะ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

๑๘. ควรเพ่ิมการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดความสิ้นเปลือง และสะดวกในการค้น
ข้อมูล 

๑๙. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มาปรับปรุง
แก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยระบุให้ชัดเจนว่าน ามาปรับปรุงแก้ไข อย่างไร เมื่อไร พร้อมเอกสารประกอบ 

๒๐. ควรมีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ ทั้ง ๒ โครงการ ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
มาปรับปรุงแก้ไขอย่างให้เป็นรูปธรรมโดยระบุ ให้ชัดเจนว่าน ามาปรับปรุงแก้ไขอย่าง เมื่อไร พร้อมเอกสาร
ประกอบ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
๑. ควรหามาตรการในการสนับสนุนให้ครูน าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ/

วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
๒. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานในรูปของระบบ

สารสนเทศ เพ่ือเตรียมการรองรับกับการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปฐานข้อมูลของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ ต่อไป 

๓. ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสม/ประเมินแผนการสอน (หรือให้ครูบันทึกหลังการสอนลงใน
แผนการสอน) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนการสอนรายวิชา 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เพ่ือเตรียมการรองรับการประเมินรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ของ สมศ. ควรศึกษาและวิเคราะห์   
ตัวบ่งชี้ใหม่ให้กระจ่าง และเตรียมการวางแผนล่วงหน้า เช่น การก าหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ การจัดท า
มาตรการส่งเสริมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การพัฒนาอาจารย์ บุคลากร การพัฒนาภาษาอังกฤษ       
ทุกระดับเพ่ือเข้าสู่อาเซียน การบริหารจัดการความเสี่ยง และศิษย์เก่า 

 
 

 

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


