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ค าน า 
 

 คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา 
ประจ าปี งป.๕๙ ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อ ๑ - ๓ ก.พ.๕๙  ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน ในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่        
ทีไ่ด้รับอนุมัติเมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕ ซึ่งมีจ านวน ๗ มาตรฐาน รวม ๔๙ ตัวบ่งชี้ บัดนี้ การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะท างานฯ จึงได้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รวมทั้งได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
เพ่ือการพัฒนา ส าหรับให้ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ให้มีความยั่งยืนต่อไป 

 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

                                             พล.ร.ท. 
                                                                                (พิเชฐ  ตานะเศรษฐ) 

ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

                                      ของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา และ จก.ยศ.ทร.                                                   
                                                                    มี.ค.๕๙     
                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

ความเห็นชอบของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.   
(ระหว่าง ๑ - ๓ ก.พ.๕๙) 

คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ประจ าปี งป.๕๙  

๑. พล.ร.ต. …………………………………….….................รอง จก.ยศ.ทร./หัวหน้าคณะท างานฯ 
    (ช่อฉัตร   กระเทศ) 
๒. น.อ. ………………………………………....................... รองหัวหน้าคณะท างานฯ 
    (มานิต   โกสีย์) 
๓. น.อ.หญิง ..……………………………......…................ คณะท างานฯ 
    (ชมภู   พัฒนพงษ์) 
๔. น.อ.หญิง  ……………………………......…................. คณะท างานฯ 
    (จิราวรรณ   ธีรพงษ์พิศุทธ์) 
๕. น.ท.หญิง ............................................................ คณะท างานฯ 
    (จะรุวรรณ์   พาณิชยเดช) 
๖. น.ท. ………………………………………....................... คณะท างานฯ 
    (ประดิษฐ์   พ้นชั่ว) 
๗. น.ท.หญิง …………….....………....……..................… คณะท างานฯ/เลขานุการ 
    (ศรัญญา   ศาสโนปถัมภ์) 
๘. น.ต. …………….........…………………….................... คณะท างานฯ/ผช.เลขานุการ 
    (วิโรจน ์  ถาวรวงษ์) 
๙.   น.ต.หญิง …………….........………………….…........... คณะท างานฯ 
    (ธรรมรส   ช่างไม้งาม) 
๑๐. น.ต. ……………................……………..…................. คณะท างานฯ 
    (สุรพิชญ์   คนเที่ยง) 
๑๑. น.ต. …………….........…………………….................... คณะท างานฯ 
    (จารึก   พรเจริญ) 

 

ผู้บริหารโรงเรียน 

  น.อ. ………………………………………....................... ผบ.ดย.ทร.ฐท.กท.  
        (ณรงค์   แสงบุศย์) 

 
 



ค - ๑ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
 โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.)           
เป็นสถานศึกษาของ ทร. ที่ขึ้นตรงกับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ดย.ทร.ฐท.กท.)        
มีหน้าทีใ่ห้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ (นดย.) นอกจากนี้ยังให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่
ทหารเหล่าดุริยางค์ และทหารเหล่าสัญญาณแตรเดี่ยว  

รร.ดย.ฯ มีประวัติความเป็นมาคู่กับ ดย.ทร.ฐท.กท. กล่าวคือ หน่วยดุริยางค์ทหารเรือ         
มีมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๔๒๑ โดยที่หน่วยดุริยางค์ทหารเรือสมัยนั้น มีไว้บรรเลงในงานเกียรติยศ และ
ส าหรับเรือพระที่นั่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสทางทะเลและต่างประเทศ 
ซึ่งตามบันทึกทางเอกสาร เดิมเรียกว่า “ทหารแตรมะรีน” ต่อมา  ใน พ.ศ.๒๔๔๘ จอมพลเรือ      
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ซึ่งด ารงต าแหน่ง         
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงหน่วยดุริยางค์ทหารเรือให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น  และ         
ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองแตร” ขึ้นกับกรมทหารเรือฝ่ายบก และทรงก าหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาการ
ดนตรีขึ้น เรียกว่า “วิชาการแตร” ดังที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับระเบียบวิชาการต่าง ๆ ในกรมทหารเรือ 
ลง ๒๗ มิ.ย.๒๔๙๙ โดยรับบุคคลเข้ามาท าการฝึกหัดและบรรจุเป็นนักดนตรีทหารเรือเพ่ือเสริมวงดนตรี
ให้ใหญ่ขึ้น และทดแทนคนเก่าที่พ้นหน้าที่ไปตามกาลเวลา ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๐ ทร. จึงได้ก าหนดให้มี
โรงเรียนดุริยางค์ขึ้น  จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๒ เรือเอก ส าเร็จ  นิยมเดช (ยศขณะนั้น) นายทหารประจ า
กองดุริยางค์ทหารเรือ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนดุริยางค์ จึงได้ท าการจัดวางระเบียบ
หลักสูตรการศึกษาขึ้น มีการแบ่งการศึกษาออกเป็นชั้น และด าเนินการฝึกหัดศึกษาในระบบโรงเรียนโดย
แท้จริง หลักสูตรส าหรับการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนดุริยางค์ และได้รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ามาเป็น
นักเรียนดุริยางค์โดยตรง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๐๔ เป็นต้นมา โดยในช่วงปีแรก ๆ รับเฉพาะนักเรียน
ดุริยางค์ชาย พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้เริ่มมีการรับนักเรียนดุริยางค์หญิง ต่อมาโรงเรียนดุริยางค์ได้รับการ
ก าหนดและอนุมัติอัตราให้ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองดุริยางค์ทหารเรือ สถานีทหารเรือกรุงเทพ          
เมื่อ ๓ พ.ค.๒๕๒๒ 

ปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ มีจ านวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น ๕๐ นาย แยกเป็น
นายทหารสัญญาบัตร ๑๕ นาย นายทหารประทวน ๓๕ นาย (ในจ านวนนี้ มีครู/อาจารย์ประจ า    
รวมอยู่ด้วย ๑๒ นาย) และ นดย. (เฉพาะชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่  ๕ และชั้นปีที่  ๖) จ านวน ๕๓ นาย 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๕๗ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๘๒,๑๗๖ บาท และมีงบด าเนินการ    
จัดการศึกษาท้ังหมด ๓,๙๒๐,๒๕๖  บาท  

 

 

 

 

 



ค - ๒ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน 
น้ า 

หนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๖ ผลประเมินปี ๒๕๕๗ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

๑. คุณภาพผูส าเร็จการศึกษา ๔๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
๒. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ๑๐ ๔.๘๐ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
๓. การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๒๐ ๔.๘๐ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
๔. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔๐ ๔.๔๙ ดี ๔.๖๔ ดีมาก 
๕. การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๔๒ ๔.๔๕ ดี ๔.๕๘ ดีมาก 
๖. การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
 ผลการประเมิน ม.๑ - ม.๗  ๑๙๕ ๔.๗๔ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐ ๔.๕๐ ดี ๔.๕๐ ดี 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน ๒๑๕ ๔.๗๔ ดีมาก ๔.๗๙ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๑  
 ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน ด้านความประพฤติ มีคุณลักษณะทางทหาร          
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ทุกนาย 
 ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๒ 
 ผลงานของครู/อาจารย์ประจ า และผู้เรียน มีการน าไปใช้ประโยชน์จริงโดยจัดแสดงในการฝึก
ภาคสนามของ นดย. 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๓ 
 ๑. ครู อาจารย์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพดนตรีอย่างแท้จริง
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก 
 ๒. มีโครงการ/กิจกรรมให้บริการทางวิชาชีพ/วิชาการท่ีหลากหลาย 

จุดเด่นของมาตรฐานที  ๔ 
 ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน าสถาบันไปสู่มาตรฐานสากล และก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  
 ๒. มีการจัดท าทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปี ส่งผลให้สถานศึกษา 
มีกรอบแนวทางการด าเนินงานในการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมายครบถ้วน ทุกโครงการ 
 ๓. ครูได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพการดนตรี และวิชาการอ่ืนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกนาย 
 ๔. มีความพยายามในการน าโปรแกรม eqanavy ที่ ยศ.ทร. พัฒนา เมื่อ ส.ค.๕๘ มาทดลองใช้ 
ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของ นดย. และข้าราชการ 
  



ค - ๓ 

 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๕ 
 ๑. รร.ดย.ฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับวงดนตรีต่างชาติในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการ
ดนตรีและได้เรียนรู้เทคนิคการดนตรีในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมศักยภาพ วิสัยทัศน์ 
และประสบการณ์ทางการดนตรีให้ข้าราชการและ นดย. เพ่ิมพูนมากขึ้น และเป็นการประสาน
ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะการดนตรีของทั้งสองประเทศ 
 ๒. รร.ดย.ฯ มีสื่อการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 ๓. รร.ดย.ฯ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และ
ฝึกทักษะตามสาขาวิชาชีพ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๖ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการฝึกทางทหาร การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และมีคุณลักษณะ     
ทางทหารอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ทุกนาย 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๗ 
 มีการประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 จุดเด่นของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 โครงการสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ทั้งสองโครงการ) เป็นโครงการที่ฝึกให้ นดย. มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามสาขาอาชีพ แสดงความเป็นตัวตน
และสมรรถนะวิชาชีพของ นดย. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทร. 
 จุดเด่นของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 โครงการสนับสนุนตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมทั้งสองโครงการ เป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ นดย.                  
มีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเปิดโอกาสให้ นดย. ได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทร. 

จุดที ควรพัฒนา 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๑ 
  คะแนนผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๒ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๓ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๔  
 ๑. ไม่มีการสรุปจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร นายทหารปกครอง และบุคลากร ที่ได้รับ
การพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี  
 ๒. ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล  
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๕ 
 ๑. หัวข้อค าถามในแบบประเมินหลักสูตรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 
 ๒. ขาดความชัดเจนในการน าผลการประเมินหลักสูตร หรือความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มาใช้    
ในการปรับปรุงหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน  
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 ๓.  ยังไม่ได้น าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหาร  
จัดการเรียนการสอน        
 ๔.  ไม่มีการอนุมัติแบบฟอร์มแผนการสอน และที่ผ่านมาเป็นการท าแบบฟอร์มแผนการสอน     
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๕. ไม่มีการปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชา 
 ๖. ไม่มีระบบการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และระบบ e-learning     
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๖ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๗ 
 ใน SAR อธิบายผลการด าเนินตามเกณฑ์พิจารณาไม่ชัดเจน 
 จุดที ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

  จุดที ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๑  
 ควรหามาตรการส่งเสริมความรู้เพ่ือกระตุ้นให้คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพ
เฉพาะทางให้เพิ่มขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๒ 
 ๑. ในแผนงานพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ทุกปีการศึกษา ต้องมีโครงการ/กิจกรรม
รองรับ เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมฯ มีความต่อเนื่อง และรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒. เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ควรให้ครู/อาจารย์ประจ า จัดท าผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทีค่รอบคลุมกระบวนการต่อไปนี้  
  ๒.๑ มีการระบุปัญหา หรือที่มา  
  ๒.๒ มีเป้าหมาย 
  ๒.๓ มีการด าเนินงาน  
  ๒.๔ มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
  ๒.๕ มีการวิเคราะห์ และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๓ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๔  
 ๑. ในการรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประเมินโครงการ          
โดยเพ่ิมเติมหัวข้อ ๑) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ๒) น าปัญหาที่ผ่านมาไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และ ๓) สรุปปัญหาข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
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 ๒. ในการสรุปจ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา ควรเพิ่มสรุปจ านวนชั่วโมงการพัฒนาของครูแต่ละคน       
เพ่ือรองรับการประเมินรอบสี่ในปีต่อไป 
 ๓. ควรทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยเพิ่มเติมให้มีบุคคลภายนอกที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาด้านการดนตรี เช่น ศิษย์เก่า ผู้แทน ดย.เหล่าทัพ หรือสถาบันดนตรีภายนอก 
พร้อมทั้งระบุหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมกับการประเมินรอบสี่ เช่น   
การก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา 
ก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด ตลอดจนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 ๔. ควรตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละส่วนของ SAR โดยเฉพาะ
ข้อมูลจ านวนครู/อาจารย์ประจ า เนื่องจากต้องไปใช้อ้างอิงในหลายตัวบ่งชี้  รวมทั้งข้อมูลงบประมาณด้วย 
 ๕. ควรมีการสรุปจ านวนครู/อาจารย์ประจ า/วิชาทหาร นายทหารปกครอง และบุคลากร ที่ได้รับ
การพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละคนให้ชัดเจน เช่นเดียวกับการการพัฒนาครู/อาจารย์ 
 ๖. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 ๗. ควรขอรับการสนับสนุน สสท.ทร. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทร. และให้พ้ืนที่
ในการจัดท าเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๕ 
 ๑. ควรปรับเพ่ิมหัวข้อค าถามในแบบประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินหลักสูตร โดยเพ่ิมหัวข้อค าถาม เช่น หัวข้อค าถามที่เกี่ยวกับวิชาหรือเนื้อหา กระบวนการเรียน
การสอน จ านวนชั่วโมงเรียน หรือกิจกรรมในหลักสูตร เป็นต้น 
  ๒.  ควรมีอนุมัติสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจนว่า ให้มีการปฏิบัติใด ๆ เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนในด้านนั้น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินหลักสูตร หรือจาก
การประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่ได้คะแนนต่ า 
  ๓. ควรแจ้งผลการประเมินการสอนให้ครูผู้สอนทราบ เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงการสอนต่อไป 
  ๔. ควรปรับปรุงแผนการสอน โดยการ 
     ๔.๑ อนุมัติแบบฟอร์มแผนการสอน เพ่ือให้การจัดท าแผนการสอนอยู่ในรูปแบบที่ก าหนด 
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     ๔.๒ เสนอขออนุมัติแผนการสอนก่อนน าไปใช้ทุกรายวิชา                
 ๕.  ควรมีการจัดท าประมวลการสอน และเสนอขออนุมัติทุกครั้ง เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบ
รายละเอียดของวิชานั้น ๆ เกี่ยวกับชื่อวิชา ผู้สอน ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์การเรียน ลักษณะ  
การเรียนรู้ คะแนนเก็บส่วนต่าง ๆ และที่ส าคัญมีรายละเอียดของสิ่งที่จะเรียน และกิจกรรมที่จะท า     
ในแต่ละครั้งระบุไว้เป็นแนวทางในการเรียน 
 ๖.  หมวดศึกษา รร.ดย.ฯ ควรพิจารณารายวิชาที่ควรปรับปรุง วิธีการวัดและประเมินผล เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนต่อไป 
 ๗. ควรพัฒนาระบบการสืบค้นในห้องสมุด และระบบ e-learning เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 
 ๘. ควรผลิตสื่อการเรียนการสอน (วีดิทัศน์) เพ่ือเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นดย.           
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงได้ โดยบันทึกลง tablet หรือ computer   

  



ค - ๖ 

 ๙. ควรปรับปรุงห้องฝึกเดี่ยว (ฝ้าเพดาน ระบบเสียง) และห้องฝึกซ้อมรวมวง (ระบบเสียง       
ฝ้าเพดาน พ้ืนห้อง) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน   
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๖ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๗ 
 ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรอธิบายเพ่ิมความชัดเจนว่าในแต่ละตัวบ่งชี้/
เกณฑ์การพิจารณา มีผลการด าเนินการเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ในแผนงานพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ทุกปีการศึกษา ต้องมีโครงการ/กิจกรรม
รองรับ เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมฯ มีความต่อเนื่อง และรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 ๒. ควรขอรับการสนับสนุน สสท.ทร. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ ทร. และให้พ้ืนที่
ในการจัดท าเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๓. ควรพัฒนาระบบการสืบค้นในห้องสมุด และระบบ e-learning เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 
 ๔. ควรปรับปรุงห้องฝึกเดี่ยว (ฝ้าเพดาน ระบบเสียง) และห้องฝึกซ้อมรวมวง (ระบบเสียง ฝ้าเพดาน 
พ้ืนห้อง) ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน   
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