
๑๑ 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามข้อเสนอแนะของ 

ผลการประเมินที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
........................................ 

 จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต  ากว่าปริญญา ประจ าปี งป.๕๙ เมื อ ๑ - ๓ ก.พ.๕๙ พบว่า รร.ดย.ฯ ได้มีการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินที ผ่านมาในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) จากรายงานผลประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ของกองทัพ และจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในรอบที ผ่านมา ดังนี้ 
ตารางการติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

ควรให้ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมิน
ผู้ส าเร็จการศึกษากระตุ้นให้หน่วยรับบรรจุ 
กรอกข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะตอนที  ๓ ข้อคิดเห็นเพิ มเติม
เกี ยวกับนายทหารประทวนผู้นี้ และตอนที  
๔ ข้อเสนอแนะอื น ๆ ที เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพผูส้ าเรจ็
การศึกษาของ นดย. หรือในกรณทีี ไม่มี
ข้อเสนอแนะ ให้น าผลการประเมนิใน
รายการที มีคะแนนต  า มาวิเคราะห์และใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงต่อไป 

 
 

  มีการตดิตามประเมิน
ผู้ส าเร็จการศึกษา   
ซึ งผู้ส าเร็จการศึกษา
จะบรรจุครั้งแรก     
ในหมวดต่าง ๆ ของ
แผนกดนตรี ดย.ทร.ฯ 
คือ หมวดโยธวาทิตฯ 
หมวดซอวงฯ หมวด
หัสดนตรฯี ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ หน่วยรับบรรจุ
ได้ส่งผลการประเมิน
กลับคืนครบท้ัง  
๒๐ นาย โดยมีผลรวม
ความพึงพอใจของ
หน่วยรับบรรจุและ
ผู้ร่วมงาน ในการ
ปฏิบัติงานของผูส้ าเรจ็
การศึกษาทั้งสี ด้าน    
มีค่าเฉลี ยรวม ๔.๔๔  
ส าหรับในส่วนที  ๓ 
และส่วนที  ๔ ไมม่ี
ข้อเสนอแนะ  

 

 

 
 



๑๒ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

ควรมีการประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละรุ่นอย่างครอบคลุม  
ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
มีการประเมินความ 
พึงพอใจของหน่วยรับ
บรรจุ โดยให้
ผู้บังคับบญัชา และ 
ให้ผู้ร่วมงานประเมิน 
ซึ งมผีลรวมความ    
พึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท้ังสี ด้าน  
มีค่าเฉลี ยรวม ๔.๔๔ 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

หากดูผลการประเมินด้านการใช้ภาษา 
อังกฤษ (คะแนน ๓.๖๗) ควรจดัอบรม
เฉพาะทางเพิ มเติมให้กับนักเรียนก่อนจบ
การศึกษา จะเป็นการเพิ มประสบการณ์
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาและมีความพร้อม 
ที จะท างานมากขึ้น เพื อเป็นการรองรับ
ประชาคมอาเซียนที ก าลังจะมาถึง 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
มีการเพิ มทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื อเพิ ม
ประสบการณ์ให้กับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้มีความพร้อมที จะ
ท างาน โดยไดจ้ัด
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ 
นดย.ชั้นปี ๕ - ๖  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๓๘ นาย   

 

รวม ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

 สรุป ในมาตรฐานที  ๑  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน  ๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐  
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 

 

 



๑๓ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู/
อาจารย์ประจ าที มีผลงานดีเด่นเป็นประจ า
ทุ กปี การศึ กษา โดยอาจ เป็ นการมอบ
ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล หรือประกาศ
ชมเชยหน้าแถว 

 
 

  มีการมอบประกาศ
เกียรติคณุและรางวัล
แก่ครู/อาจารย์ประจ า 
ที มีผลงานน าไปเผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จ านวน ๒ นาย 
คือ พ.จ.อ.มาโนช 
เหมวรรณ และ  
จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร 
เมื อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

 

๒. ในแผนงานพัฒนานวัตกรรมและการ
สร้างองค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ไม่มี โครงการรองรับ จึ งควรเตรียมการ
โครงการ/กิจกรรมรองรับ เพื อให้การพัฒนา
นวัตกรรมฯ มีความต่อเนื องและรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

  แผนพัฒนานวัตกรรม
และการสรา้งองค์
ความรู้ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗   
ไม่มโีครงการ/กิจกรรม 
แต่ รร.ดย.ฯ ได้จดั
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ทางการสร้างนวัตกรรม
ทางดนตรีเพิ มเติม  

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรมีการให้รางวลักับผูส้ร้างนวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรคห์รืองานวิจัย ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในการสร้างขวัญและก าลังใจ 
เช่น ประกาศเกียรติคณุ เงินรางวัล 

 
 

  มีการมอบประกาศ
เกียรติคณุและรางวัล
แก่ครู/อาจารย์ประจ า 
ที มีผลงานน าไปเผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จ านวน ๒ นาย 
คือ พ.จ.อ.มาโนช 
เหมวรรณ และ  
จ.อ.กุลธวัช แก้วสมัคร 
เมื อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

 

 
 



๑๔ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรมีการสร้างนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที มีความ
หลากหลายยิ งขึ้น เช่น เครื องดนตรี
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมส าเร็จรูปด้าน   
การเรยีนการสอนดนตร ี

   
 

 เนื องจากขาด
องค์ความรู้ และ
ในหลักสูตรไม่มี
การเรียนการสอน
ด้านโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

๑. ควรหาเวทีในการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนให้มากขึ้น เพื อเป็นการสร้างโอกาส
และความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที เกี ยวข้อง 

 
 

  สนับสนุนให้ครู และ 
นดย. เข้าร่วมการ
ประกวดวงดนตรี 
Thailand Jazz 
Competition 2015  
รางวลัถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที  ๑๐  
เมื อ ๑๘ ม.ค.๕๘     
ณ เอเชียทีค       
เดอะรเิวอร์ฟร้อนท์ 

 

๒. โรงเรียนฯ อาจหาโอกาสในการ       
สร้างผลงานร่วมกันระหว่างอาจารย์และ
นักเรียน และน าเผยแพรสู่่สาธารณชน     
เพื อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่
นักเรียนมากขึ้น 

    ไม่ได้วางแผน 

๓. ขาดการจัดแสดงผลงาน เพื อเผยแพร่
เพลงที ไดร้ับรางวัลหรือเพลงที แต่งให้
หน่วยงานอื น ดังนั้น ควรเผยแพรผ่ลงาน
ผ่านการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ที เหมาะสม 
ให้มากข้ึนและในระดับที สูงขึ้น 

   มีการเผยแพรเ่พลง 
ที แต่งข้ึนให้กับ  
รพ.ศิริราช สมาคม
ภริยาทหารเรือ 
สมาคมเรือใบ 
แห่งประเทศไทย  
ในเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ 
และหน่วยงานที แต่งให้ 
ได้ด าเนินการเผยแพร่
ตามความเหมาะสม 
เช่น สมาคมเรือใบ 
แห่งประเทศไทย 
สมาคมภริยาทหารเรือ 
เป็นต้น 

 

      
 



๑๕ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๔. โรงเรียนฯ ควรมีคณะกรรมการ
นวัตกรรมผลงาน เพื อพิจารณาผลงานก่อน
น าไปเผยแพร่ทางออนไลน ์

   มีการแต่งตั้ง       
คณะกรรมการ
กลั นกรองและ
คัดเลือกผลงานของ
ครู/อาจารย์ประจ า 
และผูเ้รียน โดยมีการ
ประชุมคัดเลือก     
ผลงานฯ จ านวน ๒ ครั้ง 
และได้คัดเลือกผลงาน
ของครู/อาจารย์
ประจ า จ านวน ๑๐ 
ผลงาน และของ
ผู้เรยีน จ านวน ๕ 
ผลงาน น าไปเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ 
และใช้ประโยชน์ใน
การฝึกภาคสนามของ 
นดย. 

 

๕. ควรเน้นประโยชน์ของนวัตกรรมหรือ
สิ งประดิษฐ์ที น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ/วิชาชีพ มากกว่าน้ี และรวบรวม
ข้อมูลผลดีที เกดิขึ้นอย่างเป็นระบบ 

   มีการน าผลงานของครู 
จ านวน ๑๐ ผลงาน 
และผูเ้รียน จ านวน ๕ 
ผลงาน ไปใช้ประโยชน์
ในการฝึกภาคสนาม 
นดย. โดยมีการ
เผยแพร่และรวบรวม
ผลงานไว้ในเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ 

 

รวม ๙ ข้อ ๗ ข้อ ๐ ข้อ ๒ ข้อ   

 สรุป ในมาตรฐานที  ๒  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๙ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน  ๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ 
 

 
 
 
 
 



๑๖ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

- เมื อสิ้นสุดโครงการ ควรให้ผู้รับผิดชอบ   
ในแต่ละโครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ รายงานสรุปผลการด าเนินงานว่า 
บ ร รลุ ต าม ค่ า เป้ า ห ม าย ข อ งตั ว ช้ี วั ด          
ในโครงการนั้น ๆ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง
สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะไว้เป็นข้อมูล   
ในการปรับปรุงอย่างไร และอธิบายว่าได้น า
ข้อเสนอแนะที ผ่านมา ไปปรับปรุงอย่างไร 
เพื อให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA 

   มกีารรายงานผล
โครงการ และอธิบาย
ว่าได้น าปัญหาที ผ่านมา
ไปปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร แต่ไม่ไดร้ะบุ
ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
และยังไม่มีการสรุป
ปัญหาข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ควรน าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

   มีการน าประสบการณ์ 
จากกิจกรรมสนับสนุน
ครูช่วยสอนให้แก่
หน่วยงานภายนอก 
(ร.ร.จิตรลดา) มาปรับ
การสอนในวิชาดนตรี
สากล การรวมวง    
ในชั วโมงฝึกปฏิบัติการ
สอนไวโอลิน 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

๑. ควรด าเนินโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพให้ครบตาม PDCA และหาวิธีประเมิน
ที เหมาะสมกับแตล่ะโครงการ รวมทั้งพัฒนา
ฐานข้อมูลการติดตามผลการประเมินโครงการ 

   โครงการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ 
ได้ด าเนินการตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
แต่ยังไมม่ีการพัฒนา
เป็นฐานข้อมูลและ
การติดตามผลการ
ประเมินโครงการ 

 

 
 
 
 



๑๗ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรวางแผนการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนหรอืการวิจัย 
ว่าควรน าไปพัฒนารายวิชาที เกี ยวข้องใดบ้าง 
และควรจัดท าหลักฐานการน าไปใช้กับ    
การเรยีนการสอน เช่น บทความ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน บันทึกการ
สะท้อนกลับ (Reflection) ของผู้เรียน/
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการให้ชัดเจน 

   โครงการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 
จ านวน ๖ โครงการ 
และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ท้ัง ๖ 
โครงการ พร้อมกับได้
จัดท าแผนในปี ๒๕๕๖ 
- ๒๕๕๙ สนับสนุนให้
ครูได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ฯ มาใช้
ประโยชน ์

 

รวม ๔ ข้อ ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ   

 สรุป ในมาตรฐานที  ๓            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๔ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน  

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ควรพัฒนาระบบฐานข้อมลูให้ครอบคลุม 

ทุกด้าน เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
   ด าเนินการได้บางส่วน

เฉพาะข้อมูลของ 
นดย.ชั้นปีที  ๑, ๒, ๕, 
๖ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
และกรอกข้อมลูครู
ภายในและภายนอก 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการในแผน 
ปฏิบัติงานประจ าปีให้ชัดเจนและเหมาะสม
กับศักยภาพของสถานศึกษา และสื อสาร
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการให้เข้าใจและ
ตรงกัน กรณีเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ต้องระบุ
หน่วยนับของค่าเป้าหมายให้ชัดเจน เช่น  
ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนใด หมายถึง จ านวน
คะแนน ค่าเฉลี ย คะแนนความพึงพอใจ 
จ านวนคน จ านวนช้ินงาน หรือจ านวน ชม. 

   ได้ปรับตัวช้ีวัดโดยระบุ
หน่วยนับของ         
ค่าเป้าหมายแล้ว เช่น 
โครงการฝึกภาคสนาม 
นดย.ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๕๗ จากร้อยละ ๙๐ 
เปน็ร้อยละ ๙๐ ของ
จ านวน นดย.ทั้งหมด
เปน็ต้น 

 

๒. ให้ผู้รบัผิดชอบโครงการต้องรายงานผล
การด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับตวัช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที ก าหนด 

   มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่ได้
ระบตุัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

 

๓. ในการประเมินโครงการทุกโครงการ 
นอกเหนือจากการประเมินความพงึพอใจที มี
ต่อโครงการแล้ว ควรใหผู้้รับผิดชอบ
โครงการ รายงานสรุปผลว่าด าเนนิการ
ส าเรจ็บรรลุตัวช้ีวัดที ก าหนดไว้หรอืไม่ และ
อธิบายว่าได้น าปญัหาที ผา่นมาไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร รวมทั้งสรุปปญัหาขอ้ขัดข้อง
และข้อเสนอแนะ เพื อน าไปเป็นขอ้มูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป จะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   มีการรายงานผล
โครงการ และอธิบาย
ว่าได้น าปัญหาที ผ่านมา
ไปปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร แต่ไม่ไดร้ะบุ
ตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมาย 
และยังไม่มีการสรุป
ปัญหาข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะ  

 



๑๙ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ ดงันี้      
    ๔.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
ทุกด้าน โดยการวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เพื อใช้ในการประกอบการบริหาร
และตดัสินใจ ฐานข้อมลูที จ าเป็นตอ้งพัฒนา 
ได้แก่ ฐานข้อมูล นดย. (ควรประกอบด้วย 
ข้อมูลประวตัิส่วนตัว คะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการสอบภาคทฤษฎี 
คะแนนฝึกปฏบิตัิ คะแนนความประพฤติ 
คะแนนความเหมาะสม และผลงาน
สร้างสรรค/์สิ งประดิษฐ์) ฐานข้อมลูครู   
(ควรประกอบด้วย ข้อมูลประวัตสิว่นตัว 
คุณวุฒิ วิชาที สอน ประสบการณ์ท างาน   
การพัฒนาความรูด้้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพ ผลประเมินการสอน แผนการสอน 
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/สิ งประดิษฐ์   
การบริการทางวิชาการของครู) และเพิ มเติม
ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา   
ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ ได้แก่ แผนการสอน 
ผลงานนวัตกรรม/สิ งประดิษฐ์ กิจกรรมการ
บริการทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
และเอกสารอ้างอิงตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 
 

  มีการน าโปรแกรม
ฐานข้อมูลที  ยศ.ทร.
พัฒนา เมื อ ส.ค.๕๘ 
มาใช้งาน และเริ ม
กรอกข้อมูลของ นดย.
ช้ันปีที  ๑, ๒, ๕, ๖  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘ และ
กรอกข้อมูลครภูายใน
และภายนอก 
 

 

    ๔.๒ ควรมีการติดตั้งระบบพิสจูน์ตัวตน 
(Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เนต็ผ่านการเชื อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง (ADSL ภายนอก) และจัดเก็บ  
log file การใช้งาน เพื อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐   

   ได้ขอรับการสนับสนุน 
จนท.สสท.ทร. มา
ด าเนินการตรวจสอบ
และติดตั้งระบบ 
Authenticaltion 
เมื อ ๑๐ ก.ค.๕๘ 

 

    ๔.๓ ควรมีการติดตั้งโปรแกรมการป้องกัน
ไวรัสที เชื อถือได้ หรือติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน
ไวรัสที  ทร. (Kaspersky) จัดหาให้และมีการ
ก าหนดการอัพเดตซอฟแวร์แบบอัตโนมัติ 

   มีการติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส Nod32 
และโปรแกรม Ms.  
Security Essentials 
เพื อช่วยป้องกันไวรัส 
สปายแวร์ 

 

 
 
 
 



๒๐ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕. ควรมีการประเมินความพึงพอใจที มีต่อการ
ใช้ฐานข้อมูล เพื อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

    ไม่ได้วางแผน 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรก าหนดตวับ่งช้ีความส าเรจ็ของแผนงาน 
โครงการ และประเมินผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษา อย่างน้อย        
๒ ครั้ง/ป ี

   ได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 
และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ๒๕๕๗ และ
ได้ก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในทุก
โครงการ/กิจกรรม  
ส่วนการประเมินผล
ด าเนินการได้ปีละ ๒ 
ครั้ง ในช่วงกลางและ
ปลายปกีารศึกษา 

 

๒. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศที ช่วย
สนับสนุนการปฏิบตัิงานตามภารกจิ      
งานประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร
และการตัดสินใจ  

   มีการน าโปรแกรม
ฐานข้อมูลที  ยศ.ทร.
พัฒนา เมื อ ส.ค.๕๘ 
มาใช้งาน และเริ ม
กรอกข้อมูลของ นดย.
ช้ันปีที  ๑, ๒, ๕, ๖  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘        
และกรอกข้อมลูครู
ภายในและภายนอก 

 

๓. ควรจดัท าฐานข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจ
ของสถาบัน และปรับปรุงระบบการเชื อมต่อ 
Internet ให้สามารถเชื อมต่อได้อย่างสะดวก
และทั วถึงทั้งสถาบัน 

   มีการน าโปรแกรม
ฐานข้อมูลที  ยศ.ทร.
พัฒนา เมื อ ส.ค.๕๘ 
มาใช้งาน และเริ ม
กรอกข้อมูลของ นดย.
ช้ันปีที  ๑, ๒, ๕, ๖  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และ ๒๕๕๘        
และกรอกข้อมลูคร ู

 

 
 
 
 



๒๑ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    ภายในและภายนอก 
ส่วนระบบการเชื อมต่อ 
Internet ความเร็วสูง 
fiber optic 3BB 
FTTx ของ บริษัท 
ทริปเปิลที บรอด
แบนด์ จ ากัดความเร็ว 
30 Mbps/3Mbps 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

๑. ควรมีการพิจารณาตีความเกี ยวกับ     
การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที ของ
คณะกรรมการการศึกษาของสถาบัน และน า
หลักฐานที สนับสนุนยืนยันในลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาเพื อพิจารณา ในขณะที ทาง
สถาบันเป็นหน่วยงานที มลีักษณะของศาสตร์
และวิธีการบริหารจัดการแตกต่างไปจาก
ศาสตร์ทั วไป การน าเสนอหลักฐานและ
แนวคิดที เอื้อประโยชน์และสร้างความ
เด่นชัดในการประเมินควรเป็นแนวทางที ทาง
สถาบันปฏิบตัิ และควรมีการปรับแก้และ
วางแนวทางการปฏิบัติในเรื องเอกสารและ
วิธีการในปีต่อไปให้ชัดเจนขึ้น 

   รร.ดย.ฯ ยืนยันหน้าที 
ของคณะกรรมการ
การศึกษาของสถาบัน 
ตามเดิม เนื องจากมี
คณะกรรมการฯ ที มา
จากหน่วยงานภายนอก
แล้ว และด าเนินการ
เช่นเดียวกับ      
สถานศึกษาอื นใน ทร. 
ส่วนการด าเนินงานใน
เรื องเอกสาร ได้มีการ
มอบอ านาจให้ ผบ.ดย.ฯ 
สามารถพิจารณา
อนุมัติให้ นดย.      
ร่วมกจิกรรมภายนอกได้  
ในกรณีที ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

๒. ควรมีความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรี 
เพื อเป็นการต่อยอดความรู้ และเปน็การ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพแก่ครู/อาจารย์
ให้มากข้ึน 

   ด้านวิชาการ 
- จัดประชุมวิชาการ
และแข่งขันกีฬา
ระหว่าง รร.ดย.     
สามเหล่าทัพ  
- ร่วมแสดงทักษะทาง
ดนตรีที ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย 
ด้านวิชาชีพ 
- ประชุมปฏิบัติการ
ดนตรีและการแสดง
กาชาดคอนเสิร์ต 

 

รวม ๑๓ ข้อ ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๑ ข้อ   



๒๒ 

 สรุป ในมาตรฐานที  ๔            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน  ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑๕ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑๕ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ    ๗.๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

ควรพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนให้ครอบคลุม
ทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที ก าหนด 

   ครูไดจ้ัดท าแผนการ
สอนใหม่ ในหลักสตูร 
๓ ปี ซึ งเป็นการใช้เป็น
ปีแรก โดยครูส่ง
แผนการสอน ร้อยละ 
๘๐ ของจ านวน
รายวิชาทั้งหมด ส่วน
ในหลักสูตร ๖ ปี ซึ ง
เหลือเวลาใช้อีก ๒ ปี 
ในช้ันปีที  ๕ และ ปีที  
๖ ยังมิได้ด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุง
แผนการสอน 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรน าผลประเมินการสอนของครู  
มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ให้เป็นรูปธรรม และจัดเก็บหลักฐานอ้างอิง 

ให้ครบถ้วน 

 
 

   ไม่ได้วางแผน 

๒. ควรจดัท าแผนการสอนให้เป็นรูปเลม่ 

ให้ครบทุกรายวิชา 
   ครูจัดท าแผนการสอน 

ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนรายวิชาทั้งหมด 

 

๓. พัฒนาและปรับปรุงแผนการสอนให้มี
ความทันสมัย เป็นปัจจุบันทุกรายวิชา 

   ครูจัดท าแผนการสอน
ใหม่ ในหลักสูตร ๓ ปี 
ซึ งเป็นการใช้เป็นปีแรก  
โดยครูส่งแผนการสอน 
ร้อยละ ๘๐         
ของจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด ส่วนใน
หลักสตูร ๖ ปี ซึ งเหลือ
เวลาใช้อีก ๒ ปี        
ในช้ันปีที  ๕ และ ปีที  ๖ 
ยังมิได้ด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุง
แผนการสอน 

 

 
 
 



๒๔ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรเชิญผู้ทรงคณุวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอกมาบรรยายให้ความรู้แก่ นดย. 
อย่างต่อเนื องเป็นประจ าทุกปี ท้ังภาคต้น 

และภาคปลาย 

   ในภาคต้น มีการเชิญ
ผู้เชี ยวชาญด้านการ
ดนตรีจากสาธารณรัฐ
เกาหลีมาอบรม
ปฏิบัติการดนตรี และ
ในภาคปลาย ได้เชิญ
ผู้เชี ยวชาญมาบรรยาย 
เรื อง การสร้าง
นวัตกรรมทางดนตร ี

 

๕. ควรมีการปรับปรุงวิธีการวัดและประเมิน 

ผลรายวิชา เช่น ปรับกิจกรรมการวัดและ
ประเมินผล ได้แก่ คะแนนเก็บจากการสอบ
หรืองานมอบ การปรับน้ าหนักคะแนน  
เป็นต้น และบันทึกหลักฐานไว้ในแผน 

การสอน 

    ไม่ได้วางแผน 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ – ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรประเมินหลักสูตรให้ครบกระบวนการ    หลักสตูร นดย. ๓ ปี 
เริ มใช้ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ เป็นปีแรก  
จึงยังไม่ถึงวงรอบ  
การประเมิน  

 

๒. ควรจดัท าแผนการสอนให้สมบรูณ์ และ
ครอบคลมุทุกรายวิชา 

   ครูจัดท าแผนการสอน 
ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 

 

๓. ควรจดัหาเครื องดนตรีช่วยสอนที ทันสมัย
และเพียงพอกับจ านวน นดย. 

   ได้จัดหาครภุัณฑ์
เครื องดนตรี (สาย
พลาธิการ) จ านวน ๘
รายการ ได้แก่     
ไซโลโฟน มาริมบา 
กลองชุดพร้อมอุปกรณ ์
ไวบราโฟน 
Glockenpiet (เบล) 
พร้อมอุปกรณ์    
กลองทิมปานี ๔ ใบ 
กลองเบสดรัมเดินแถว 
ขนาด ๔๐ นิ้ว       
ปิคโคโล ฟลุ๊ต โดย
ได้รับสนับสนุน ทร. 
ประจ าปี งป.๕๖ 

 



๒๕ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรประเมินผลการบริการและการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ
ที ด าเนินการ 

   ได้จัดท าแบบประเมิน 
ผลการใช้ทรัพยากร
การเรยีนรู้ตามหัวข้อ 
ครอบคลมุการใช้งาน
ทรัพยากรการเรียนรู ้

 

๕. ควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาบัน
เพื อเพิ มโอกาสการเรียนรู้ของ นดย.  
ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

   ได้จัดกจิกรรมที ผู้เรียน
มีส่วนร่วมและฝึก
ทักษะวิชาชีพกับ
หน่วยงานภายนอก 
เช่น การฝึกภาคสนาม
ของ นดย. การแสดง
คอนเสิรต์ร่วมกับ 
วงซังรกออร์เคสตร้า
สาธารณรัฐเกาหลี 
เป็นต้น 

 

๖. ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนา
ผู้เรียน ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   มีการด าเนินการตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 
แต่บางโครงการยังขาด
การน าไปปรับปรุง 
เช่น โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ALC กิจกรรมส่งเสรมิ
จิตอาสาและบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

ควรปรับปรุงระบบและการเก็บรวบรวม
รักษาโบราณวัตถุที ทรงคณุค่าทาง
ประวัติศาสตร์ด้านดนตรีของชาติในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ เพื อสร้างความ
ภาคภูมิใจและการตระหนักถึงคณุค่าใน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และควรมีการ
เก็บรวบรวมและน าเสนอหลักฐานที 
เกี ยวข้องให้ชัดเจนมากขึ้น 

   ได้จัดห้องพิพิธภัณฑ์
ดุริยางค์เพื อรวบรวม
เครื องดนตรี และได้
บันทึกที มา แต่ยังไม่
ครอบคลมุทุกช้ิน 
ที จัดเก็บไว ้

 

รวม ๑๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๒ ข้อ   

 สรุป ในมาตรฐานที  ๕            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน  ๕ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๙ 



๒๖ 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ควรด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรยีน 
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
มีการฝึกภาคปฏิบัติ/
ภาคสนาม/การดูงาน
หรือกิจกรรม
เสรมิสร้างพัฒนาภาวะ
ผู้น าและการปลูกฝัง
ความเป็นทหารอาชีพ 
จ านวน ๗ ครั้ง มี ๕
กิจกรรม/โครงการ    
ที ท าตามวงจรคณุภาพ 
PDCA ส าหรับอีก ๒ 
กิจกรรม/โครงการ 
เป็นการฝึกความเป็น
ผู้น าและการฝึกเข้าเวร
ยามรักษาความ
ปลอดภัยพื้นที  ไม่ครบ
วงจรคุณภาพ PDCA 
แต่ก็มีค าสั งแต่งตั้งโดย
ผู้บังคับบัญชาและมี
รูปภาพประกอบบอก
สถานที  วัน เวลา  

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
รวม ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

 สรุป ในมาตรฐานที  ๖            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 



๒๗ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน  
ข้อเสนอแนะที ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 
ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรแนบเอกสารหรือสรุปผลการ
ด าเนินงานที ส าคญัที เป็นข้อมลูเชิงปริมาณ  
ที ต้องใช้ต่อเนื อง ไว้ในผนวกท้าย SAR เช่น  

     

   - สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา (ตารางสรุปแผน ๕ ปี หน่วย
รับผิดชอบ และที มาของโครงการ) และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี (แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เวลา งป. 
หน่วย/ผูร้ับผดิชอบ) 

   มีแผนงานพัฒนา 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๙ และมีการสรุป
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
รร.ดย.ฯ ทุกปีการศกึษา 

 

   - สรุปรายละเอียดการประเมินผล       
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี (ตารางสรุปแผนประจ าปี         
ชื อแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวัด        
ค่าเป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ งป. วดป.) 

   มีการสรุปผลประเมิน
และการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษาครบถ้วน 

 

   - รายละเอียดครูที ได้รับการพัฒนา 
(รายชื อครู วิชาที สอน หัวข้อการพัฒนา 
วดป. สถานที ) 

   มีการสรุปรายละเอียด
ครู/อาจารย์ ที ได้รับ
การพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ ไวใ้น
ท้ายมาตรฐานที  ๔ฯ 
ของ SAR 

 

   - รายละเอียดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ (การตีพิมพ์ 
การเผยแพร่ การน าไปใช้ประโยชน์) 

   มีการสรุปรายละเอียด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ ผลงาน
สร้างสรรคไ์ว้ท้าย
มาตรฐานที  ๒ฯ     
ของ SAR 

 

   - รายละเอียดกิจกรรมบริการทางวิชาการ 
(ชื ออาจารย์ กิจกรรมการให้บริการ วดป. 
สถานที  การน ากลับมาพัฒนาในสถานศึกษา
อย่างไร) 

   - มกีารสรุปกจิกรรม
บริการ/วิชาชีพ ไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๓ฯ      
ของ SAR 

 

   - รายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน    
(ชื อและประเภทของกิจกรรม วดป. สถานที  
งป. ผลประเมินความพึงพอใจ) 

   - มกีารสรุปกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๕ฯ    
ของ SAR 

 



๒๘ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะที ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 
ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรจดัเก็บและแสดงหลักฐานอ้างอิง 
การติดตามการปรับปรุงแก้ไขจากผล
ประเมินในปีที ผ่านมาใน SAR ส่วนที  ๓    
ให้ชัดเจนครบถ้วน และตรงประเดน็      
ตามข้อเสนอแนะที ระบุ อาจแยกเก็บเป็น
แฟ้มต่างหากหรือเก็บไว้ท้ายแฟ้ม
เอกสารอ้างอิงของแต่ละมาตรฐานก็ได ้

   ด าเนินการจัดเก็บ   
โดยแยกเอกสาร   
เป็นแฟ้มต่างหาก 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ในการเขียนผลการด าเนินงานของแต่ละ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินของตัวบ่งช้ี
เชิงคุณภาพควรมีอ้างอิงหมายเลขเอกสาร
หรือแหล่งข้อมูลแสดงผลด าเนินการไว้ด้วย 

   การด าเนินงานของ 
แต่ละตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมนิของ
ตัวบ่งช้ี มีหมายเลข
เอกสารอ้างอิงก ากับไว ้

 

๒. ควรจัดกิจกรรมเพื อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับครู เจ้าหน้าที  และ นดย.  
ให้เกิดการปฏิบัติที ถูกต้องและชัดเจนยิ งขึ้น 

   ได้จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ทบทวน
ตัวบ่งช้ีฯ เพื อ
เสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี ยวกับ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้กับครู 
บุคลากร ส าหรับ 
นดย. ได้สอดแทรก
ความรู้ความเข้าใจ
เกี ยวกับงานประกันฯ 
ไว้ในชั วโมงเรียน 

 

๓. ควรจดักิจกรรมเสริมสรา้งแรงจูงใจ      
ในการท างานประกันคณุภาพการศึกษา เช่น 
การประกวดการจดัเก็บเอกสาร เป็นต้น 

    ขาด งป.สนับสนุน 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื อน ามา
พัฒนางานประกันคุณภาพให้ดียิ งขึ้น     
เพื อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนภายใต้
กระทรวงกลาโหม 

   มีการจัดท าเว็บไซต์
ประกันคณุภาพ
การศึกษาของ  
รร.ดย.ฯ  ส าหรับ
จัดเก็บข้อมูลงาน
ประกันฯ แต่ยังไม่
สมบูรณ ์

 

รวม ๑๑ ข้อ ๙ ข้อ ๑ ข้อ ๑ ข้อ   



๒๙ 

 สรุป ในมาตรฐานที  ๗            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๑ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๙.๐๙ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๙.๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

- ในการรายงานผลการด าเนินงานของทุก
โครงการในตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ควรเพิ มหัวข้อ
การน าข้อเสนอแนะจากผลประเมินโครงการ
ในปีการศึกษาที ผ่านมา มาแก้ไขอย่างไร 
เมื อใด พร้อมเอกสารประกอบ 

   ในรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนตัวบ่งช้ี     
อัตลักษณ์ทั้งสอง
โครงการ ได้มีการเพิ ม
หัวข้อการน า
ข้อเสนอแนะจากผล
ประเมินที ผ่านมา
น ามาอธิบายว่าได้มี
การปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว      
เป็นลายลักษณ์อักษร     
ที ชัดเจน 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

- ควรจัดระบบและวางแผนการด าเนินงาน
เรื องเอกสารของผลการพัฒนาตามปรัชญา 
วัตถุประสงค์ของสถาบัน และตามจุดเน้น 
จุดเด่นของสถาบัน เพื อเพิ มความโดดเด่น
ให้แก่สถาบัน 

   ในการด าเนินงาน   
แต่ละโครงการฯ ได้
ด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA และ
ได้มีการมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบ จัดเก็บ
เอกสารใหต้รงตามที 
ได้อ้างอิงไว้ใน SAR 
จัดเก็บเข้าแฟ้มให้
เรียบร้อยอย่างเป็น
ระบบให้พร้อมรับตรวจ  

 

รวม ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 

 
 
 



๓๑ 

สรุป ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์         มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๒ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื อไดด้ าเนินการ
แล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรก าหนดประเด็นชี้น าของทุกโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ให้ชัดเจนและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ 

   มีการก าหนด
ประเด็นชี้น าไว้ใน
หลักการและเหตผุล
ของโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุน
ตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริมที ชัดเจนและ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม
นั้น ๆ 

 

๒. ในรายงานผลการด าเนินงานของทุก
โครงการในตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ควรเพิ ม
หัวข้อการน าข้อเสนอแนะจากผลประเมิน
โครงการในปีการศึกษาที ผ่านมา มาแก้ไข 
อย่างไร เมื อใด พร้อมเอกสารประกอบ 

   เนื องจากผลประเมิน
ในปีที ผ่านมาไม่มี
ข้อเสนอแนะ ท าให้
มิไดม้ีการเพิ มหัวข้อ
การน าข้อเสนอแนะ
จากผลประเมินมาใส่
ไว้ในรายงานสรุปผล 
โครงการ/กิจกรรม
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

๓. เพื อเตรียมการรองรับการประเมินรอบสี  
ควรจัดท าโครงการสนับสนุนตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม แยกเป็นโครงการภายในสถานศึกษา 
๑ โครงการ (การพัฒนาภาษาอังกฤษ) และ
โครงการภายนอกสถานศึกษา ๑ โครงการ 

   รร.ดย.ฯ ได้เตรียมการ
รองรับการประเมิน
รอบสี  โดยจัดท า
โครงการสนับสนุน
ตัวบ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม แยกเป็น
โครงการภายใน
สถานศึกษา คือ 
โครงการพฒันาทกัษะ 
ภาษาอังกฤษ ALC 
และโครงการภายนอก
สถานศึกษา  คือ 
โครงการบันทึกเสียง
บรรเลงดนตรีทาง
สถานีวิทยุ อ.ส. 

 



๓๓ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื อไดด้ าเนินการ
แล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๕๖) 

     

โครงการที ช้ีน าและแก้ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ 
ของสถาบัน ควรเน้นเพลงเพื อการบ าบัดมาก
ขึ้น โดยอิงหลักวิชาการ เพื อให้ความรู้ทาง
ดนตรีที เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันของผู้ฟัง 
และการด าเนินงานยังขาดการประเมินผล 
ดังนั้นควรหาวิธีการติดตามประเมินผลจาก
ผู้ฟังเพื อน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไปได้ 

   ในการจัดแสดง
ดนตรีบ าบดั เป็น
กิจกรรมที น า     
องค์ความรู้ด้าน
ดนตรีของครู และ 
นดย. ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
โดยเฉพาะการจดั
แสดงดนตรีตาม
สถานพยาบาลต่าง ๆ 
เช่น รพ.สมเด็จ  
พระปิ่นเกล้า พร. 
และ รพ.ศริิราช 
สถานที ละ ๒ ครั้ง/
เดือน ช่วงเวลา 
๐๘๓๐ - ๑๐๓๐ 
หรือ ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ 
เพื อเป็นสื อในการ
สรา้งความเพลดิเพลิน 
และผ่อนคลายให้กับ
เจ้าหน้าที  พยาบาล 
และผูป้่วยที มารับ
การรักษาที 
โรงพยาบาล โดยบท
เพลงที น าไปแสดง 
ส่วนใหญ่เป็น     
บทเพลงพระราช
นิพนธ์ และไดม้ีการ
ให้ผู้ฟังท าการ
ประเมินการแสดง
ดนตรีทุกครั้งที มีการ
จัดแสดง ในภาพรวม
มีค่าเฉลี ยผลประเมิน 
เท่ากับ ๔.๐๑ อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก 

 



๓๔ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา ผลการปฏิบตั ิ

เมื อไดด้ าเนินการ
แล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. โรงเรียนฯ อาจด าเนินการเพิ มกิจกรรมเพื อ
กลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื นที เกี ยวข้องกับ
อาเซียน 

   ที ผ่านมาได้มีการจัด
กิจกรรมการแสดง
ดนตรีบ าบัด แสดง
ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  
ซึ งส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุที ได้มา
รับฟังดนตรีอยู่แล้ว 
ส่วนกิจกรรมอื นที 
เกี ยวข้องกับอาเซียน 
ได้มีการวางแผน
เสนอของบประมาณ
สนับสนุนจาก ทร. 
ในการจัดสอนเสริม
วิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับ นดย. เพิ มเติม 
เพื อเตรียมพร้อมเข้า
สู่อาเซียน 

 

๓. โรงเรียนฯ ขาดการส่งเสริมยกย่องจาก  
ต้นสังกัด ดังน้ันควรมีนโยบายจัดโครงการ  
ยกย่องโรงเรียนสีขาว ของสถาบันภายใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม 

   โรงเรียนได้รับ งป.
สนับสนุนจาก ทร. 
เพื อให้โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมในการ
ตรวจหาสารเสพติด 
นดย. ทุกวงรอบ ๖ 
เดือน โดยสุ่มตรวจ
จากกลุ่มเสี ยง (นดย.
ชาย ช้ัน ๔ - ๖) 
เพื อให้โรงเรียนเป็น
พื้นที ปลอดยาเสพติด 
ซึ งเป็นการ
ด าเนินการตาม
นโยบายของหน่วย
ต้นสังกัด   

 

รวม ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 

สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๖ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 



๓๕ 

   สรุปในภาพรวมจากทุกมาตรฐาน  มีข้อเสนอแนะท้ังหมด ๖๒ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน ๔๑ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๓ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน ๑๕ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๐ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน   ๖ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ   ๙.๖๘ 
 

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



๓๖ 

ข้อเสนอแนะ รร.ดย.ฯ 
 

ม.๑ จ านวน   ๓ ข้อ  (๓ ๐ ๐) 
ม.๒ จ านวน   ๙ ข้อ  (๗ ๐ ๒) 
ม.๓ จ านวน   ๔ ข้อ  (๒ ๒ ๐) 
ม.๔ จ านวน ๑๓ ข้อ  (๖ ๖ ๑) 
ม.๕ จ านวน ๑๓ ข้อ  (๕ ๖ ๒) 
ม.๖ จ านวน   ๑ ข้อ  (๑ ๐ ๐) 
ม.๗ จ านวน ๑๑ ข้อ  (๙ ๑ ๑) 
อต. จ านวน   ๒ ข้อ  (๒ ๐ ๐) 
สส. จ านวน   ๖ ข้อ  (๖ ๐ ๐) 
รวม จ านวน ๖๒ ข้อ  (๔๑ ๑๕ ๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ ๓) 


