
๓๖ 
 

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

 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพ  
เฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ของ สมศ.);  
ค ำอธิบำย 
เกณฑ์สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ : ได้คะแนนสอบ ≥ ร้อยละ ๖๐  
เกณฑ์ดหีมำยถึงสอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ : 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/
มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด ๒๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๓๙ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๕๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง (นำย) 

๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดขีึ้นไป 
(นำย) 

๑๗ ๑๔ ๘ ๓๙ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 
ร้อยละ ๙๔.๔๔ ๘๗.๕๐ ๔๐.๐๐ ๗๒.๒๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 



๓๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละ    
ปีกำรศึกษำ; พิจำรณำจำกคะแนนภำคทฤษฎีตลอดหลักสูตร 

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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับ ๓.๔๑ (พิจำรณำจำกคะแนนภำคทฤษฎีตลอดหลักสูตร (ก)* ในแบบเสนอผลกำร
สอบควำมรู้นักเรียนดุริยำงค์ แบบ ยศ.๕) 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีค่ำเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๓.๓๐ 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 
ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๓.๑๙ ๓.๒๙ ๓.๔๑ ๓.๓๐ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
; พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยรวม,เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ย ≥ 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
จ ำนวน ๗ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๓ นำย รวมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๒๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๐ นำย 
(พิจำรณำจำกระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น (ด) ตำมแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ของนักเรียนดุริยำงค์      
แบบ ยศ.๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์      
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๑๙ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๓๗ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๕๔ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด ๕๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๓๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๕ ๗ ๗ ๑๙ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๑๕ ๙ ๑๓ ๓๗ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก (นำย) 

๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ    
ทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 2 ของ สมศ.) พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมคะแนนควำมประพฤติและคะแนน
ควำมเหมำะสมเกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ร้อยละ ๘๐ และเกณฑ์ดีมำก : 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี  จ ำนวน ๐ นำย และอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมำก จ ำนวน ๒๐ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร 
มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๒๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด ๒๐ นำย (พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมคะแนนควำมประพฤติ (ฉ)* และคะแนน          
ควำมเหมำะสม (ช)* ในแบบเสนอผลสอบควำมรู้ของนักเรียนดุริยำงค์ แบบ ยศ.๕) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนน        
ควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี 
จ ำนวน ๐ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๕๔ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/ 
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
จ ำนวน ๕๔ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๕๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก (นำย) 

๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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 ระดบั 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดี
ขึ้นไป จ ำนวน ๒๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับคืนมำมีทั้งหมด      
๒๐ นำย จำก ๓ หมวด คือ หมวดโยธวำทิตฯ หมวดซอวงฯ หมวดหัสดนตรีฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำม
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดี
ขึ้นไป จ ำนวน ๕๔ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีหน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับคืนมำท้ังหมด ๕๔ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำม       
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับ
ดีขึ้นไป 

๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมิน
กลับมำทั้งหมด 

๑๘ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๑๖ ๑๖ ๒๐ ๕๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง
อยู่ ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๙๔.๔๔ ๘๗.๕๐ ๔๐.๐๐ ๗๒.๒๒ ๕ ๔๐ 

๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

๘ ๓.๑๙ ๓.๒๙ ๓.๔๑ ๓.๓๐ ๕ ๔๐ 

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก 
ตำมที่ สถำนศึกษำก ำหนด  ต่ อจ ำนวนผู้ ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๔๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนน
ควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ 
ด ี- ดีมำกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 

๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 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  
 ๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียน ด้ำนควำมประพฤติ  มีคุณลักษณะทำงทหำร          
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
คะแนนผลกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
ควรหำมำตรกำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อกระตุ้นให้คะแนนสอบมำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง 

ให้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 



๔๒ 
 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  งำนวิจัย 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๒)  มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ 
(๓)  มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๔)  มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
(๕)  มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพ่ือให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ มีกำรแต่งตั้ง
คณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ มำตรฐำนที่ ๒ นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ รับผิดชอบ
กำรด ำเนินงำน ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ (เฉพำะ) ที่  ๙๕/๒๕๕๗            
ลง ๒๗ พ.ค.๕๗ มีกำรบรรจุโครงกำรสัมมนำวิชำกำรประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสำน ในแผนงำนที่ ๒ 
แผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ แต่ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรสัมมนำวิชำกำรประพันธ์
เพลง และเรียบเรียงเสียงประสำน ทำง รร.ดย.ฯ จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำผู้เรียนทำงกำรสร้ำงนวัตกรรมทำง
ดนตรีเพ่ิมเติม โดยก ำหนดตัวชี้วัด คือ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ≥ ๓.๕๑ ซึ่งผลกำร
ด ำเนินงำน มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ≥ ๔.๑๓ บรรจุตำมตัวชี้วัด มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกลั่นกรองและคัดเลือกผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และ นดย. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗ และ ๔ มี.ค.๕๘ ซึ่งพิจำรณำคัดเลือกผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ 
จ ำนวน ๑๐ ผลงำน และ นดย. จ ำนวน ๕ ผลงำน น ำไปเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรฝึกภำคสนำม    
มีกำรมอบประกำศเกียรติคุณและรำงวัลแก่ครู/อำจำรย์ประจ ำ ที่มีผลงำนน ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๒ นำย  
  (๒) มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ พบว่ำ  
มีข้อมูลผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน ๑๐ ผลงำน และ นดย. จ ำนวน ๕ ผลงำน ที่มีกำรน ำไปเผยแพร่
และน ำไปใช้ประโยชน์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และข้อมูลผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และ นดย.         
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ พร้อมวีดิทัศน์ผลงำนดังกล่ำว 
  (๓)  มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ    
มีห้ องสมุดซึ่ งมีต ำรำ/หนั งสือด้ ำนดนตรี  ผลงำนของครู /อำจำรย์ ประจ ำ และผู้ เรียนจ ำนวนมำก                  



๔๓ 
 

และมีอินเตอร์เน็ตใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีครู/อำจำรย์ประจ ำ สังกัด ดย.ทร. เป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำ
ในกำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ 
  (๔) มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย พบว่ำ       
มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำผู้เรียนทำงกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงดนตรี เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กั บ
บุคลำกร รร.ดย.ฯ และ นดย.ฯ ถึงวิธีกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงดนตรีให้เกิดประสิทธิภำพ เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๗   
ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร รร.ดย.ฯ จ ำนวน ๓๐ นำย (รวมครู 
จ ำนวน ๑๒ นำย) และ นดย. จ ำนวน ๕๓ นำย และจัดครู จ ำนวน ๓ นำย และ นดย. จ ำนวน ๒๐ นำย       
เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำย เรื่อง กำรตีควำมบทเพลง กำรคัดเลือกเพลงเพ่ือใช้ในกำรประกวด และกำรปรับวง    
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๗ ณ มว.โยธวำทิต ดย.ทร.ฯ 
  (๕) มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพ่ือให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ      
มีกำรมอบประกำศเกียรติคุณและรำงวัลแก่ครู/อำจำรย์ประจ ำ ที่มีผลงำนน ำไปเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒ นำย คือ พ.จ.อ.มำโนช  เหมวรรณ และ จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร          
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ รวมทั้งสนับสนุนให้ครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดดนตรีแจ๊สในโครงกำร 
Thailand Jazz Compettition 2015 รำงวัลถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ครั้งที่  ๑๐      
เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๘ ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 
  (๖)  มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ มีกำรจัด
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรีดุริยำงค์สำมเหล่ำทัพ เพ่ือประสำนควำมร่วมมือ แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำน
วิชำกำรและดนตรีระหว่ำงสำมเหล่ำทัพ และสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงดนตรีให้แก่  นดย. รวมทั้งได้ร่วมกัน
ประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสำนเพลง โรงเรียนดุริยำงค์สำมเหล่ำ เพื่อใช้แสดงร่วมกัน เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗ 
  (๗)  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทำงกำร
สร้ำงนวัตกรรมทำงดนตรี ได้ก ำหนดตัวชี้วัดไว้ ๑ ตัวชี้วัด คือ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ    
≥ ๓.๕๑ ซึ่งจำกรำยงำนผลโครงกำรฯ เสนอ ผบ.ดย.ทร.ฯ เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๗ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ≥ ๔.๑๓ จึงบรรจุตำมตัวชี้วัด 
  (๘)  มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗) ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๗) 

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 



๔๔ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ ำนวน ๑๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ทั้งหมด ๑๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓
รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำนวน ๒๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด         
๔๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
กรณีที่ ๑ ประเมินตามเกณฑ์ ยศ.ทร.     
จ ำนวนผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่  ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ 
รวมจ ำนวนผลงำนฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๓ ๑๒ ๑๒ ๔๗ 
ร้อยละ ๔๓.๔๘ ๗๕.๐๐ ๘๓.๓๓ ๖๑.๗๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 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 ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ 
- เผยแพร่ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๑๐ (=๕.๐๐) ๙ (=๔.๕๐) ๑๐ (=๕.๐๐) ๒๙ (=๑๔.๕๐) 

- เผยแพร่ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- เผยแพร่ระดับชำติ/นำนำชำติ  
  (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์  
เมื่อคิดถ่วงน้ ำหนักแล้ว (ชิ้น) 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๑๔.๕๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๓ ๑๒ ๑๒ ๔๗ 
ร้อยละ ๒๑.๗๔ ๓๗.๕๐ ๔๑.๖๗ ๓๐.๘๕ 
ผลประเมิน  (เกณฑ์ประเมินร้อยละ ๑๕ เท่ำกับ ๕ 
คะแนน) 

- - - ๕ 



๔๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์        
ต่อจ 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้
ประโยชน์ จ ำนวน ๕ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๕ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๒๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๖๖ ชิ้น/ผลงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของ
ผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

๑๐ ๕ ๕ ๒๐ 

จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๔๔ ๑๗ ๕ ๖๖ 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ ๒๙.๔๑ ๑๐๐ ๓๐.๓๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ 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 ๒๕๕๗ 
 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 รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี  รร.ดย.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มี
หลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์        



๔๖ 
 

จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๒๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๙ ชิ้น/
ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งำนวิจัยของครู/
อำจำรย์ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ 

จ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๐ ๙ ๑๐ ๒๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน  
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี 

๕๗ 
๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนั บสนุ นกำรผลิ ต 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

๒ - - ๗ ใน 
๘ ข้อ 

- ๔ ๘ 

๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์        
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๒ ๔๓.๔๘ ๗๕.๐๐ ๘๓.๓๓ ๖๑.๗๐ ๕ ๑๐ 

๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์        
งำนสร้ ำงสรรค์ ของผู้ เรี ยนที่ น ำไปใช้ประโยชน์          
ต่อจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด 

๓ ๒๒.๗๓ ๒๙.๔๑ ๑๐๐ ๓๐.๓๐ ๕ ๑๕ 

๒.๔ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย
ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร
หรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต่อผลงำนจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 

รวม ๑๐      ๔๘ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๘๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

  

 

 

 

 

  



๔๗ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
ผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียน มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริงโดยจัดแสดงในกำรฝึกภำคสนำม

ของ นดย. 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ๑. ในแผนงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ทุกปีกำรศึกษำ ต้องมีโครงกำร/กิจกรรมรองรับ 
เพ่ือให้กำรพัฒนำนวัตกรรมฯ มีควำมต่อเนื่อง และรองรับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒. เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่  ควรให้ ครู/อำจำรย์ประจ ำ จัดท ำผลงำนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ทีค่รอบคลุมกระบวนกำรต่อไปนี้  
  ๒.๑ มีกำรระบุปัญหำ หรือที่มำ  
  ๒.๒ มีเป้ำหมำย 
  ๒.๓ มีกำรด ำเนินงำน  
  ๒.๔ มีกำรเก็บและบันทึกข้อมูล  
  ๒.๕ มีกำรวิเครำะห์ และสรุปผลควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ 
สรุปจ ำนวนผลงำนของครูและผู้ครปูระจ ำ ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรองประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/เผยแพร ่ กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๑. เรียบเรียงเสียง
ประสำน 
เพลง Bugle Rock  
(บูเกิลร๊อก) 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

พ.จ.อ.มำโนช
เหมวรรณ 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.
๕๘ และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๒. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงคนบ้ำนเดียวกัน 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

พ.จ.อ.มำโนช
เหมวรรณ 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๓. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงสยำมเมืองยิ้ม 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

พ.จ.อ.มำโนช
เหมวรรณ 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๔. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงล่องใต้ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

พ.จ.อ.มำโนช
เหมวรรณ 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๕. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงสำวเลยยังรอ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

พ.จ.อ.มำโนช
เหมวรรณ 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๖. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงอำเฮียเคลียที 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

พ.จ.อ.มำโนช
เหมวรรณ 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

 
 



๔๙ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุปจ ำนวนผลงำนของครูและผู้ครปูระจ ำ ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรองประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ตอ่) 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/เผยแพร ่ กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๗. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงเห็นนำงเงียบๆ  
ฟำดเรียบนะค่ะ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

จ.อ.กุลธวัช   
แก้วสมัคร 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๘. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลงรอสำยคนโสด 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

จ.อ.กุลธวัช   
แก้วสมัคร 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๙. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลง เซอร์ไพรส์ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

จ.อ.กุลธวัช   
แก้วสมัคร 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

๑๐. เรียบเรียงเสยีงประสำน 
เพลง แอ๊ะแอ๋ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

จ.อ.กุลธวัช   
แก้วสมัคร 

เผยแพร่ในกำรแสดง
ฝึกภำคสนำม นดย.  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
และทำงเว็บไซต์ 
รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๙ 
เม.ย.๕๘ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ 
มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๒๖ มี.ค.๕๘ 

 รวม ๑๐ ผลงาน   รวม ๑๐ ผลงาน  รวม ๑๐ ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุปจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนท่ีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรรับรอง 
๑. เรียบเรียงเสียง

ประสำน 
เพลง ผู้ชนะสิบทิศ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

นดย.เกรียงศักดิ์ เพชรผึ้ง 
ช้ันปีท่ี ๖ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๘ 

๒. เรียบเรียงเสียง 
ประสำน 
เพลง ติ่ง 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

นดย.เกรียงศักดิ์ เพชรผึ้ง 
ช้ันปีท่ี ๖ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๘ 

๓. เรียบเรียงเสียง 
ประสำน 
เพลง ผมรักเมืองไทย 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

นดย.เกรียงศักดิ์ เพชรผึ้ง 
ช้ันปีท่ี ๖ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๘ 

๔. เรียบเรียงเสียง 
ประสำน 
เพลง เมียพี่มีชู้ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

นดย.สุทักษ์  ตู้ทอง  
ช้ันปีท่ี ๖ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๘ 

๕. เรียบเรียงเสียง 
ประสำน 
เพลง กวำงขำว 
อยู่กลำงเขำ 

ผลงำน
สร้ำงสรรค ์

นดย.สุทักษ์  ตู้ทอง  
ช้ันปีท่ี ๖ 

ใช้ในกำรแสดงฝึก
ภำคสนำม นดย. 
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 

ผบ.ดย.ทร.ฯ 
เมื่อ ๔ มี.ค.๕๘ 

 รวม ๕ ผลงาน    รวม ๕ ผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนอง        
ควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ         
ต่อจ 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรฯ รวม ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ รำยละเอียด    
ตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรสนับสนุนครูช่วยสอนให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
 ๒. โครงกำรสนับสนุนครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแสดงกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔๑ 
 ๓. โครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี  รร.ดย.ฯ  มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรฯ       
จ ำนวน ๙ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม         
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือ
วิช ำชีพ ที่ ตอบสนองควำมต้ องกำรพั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพฯ 

๒ ๔ ๓ ๙ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๖ ๕ ๑๔ 

ร้อยละ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๐.๐๐ ๖๔.๒๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ 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 
 



๕๒ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด ๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ ประกอบด้วย  
 ๑. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรีสำมเหล่ำทัพ  
 ๒. โครงกำรอบรมเชิ งปฏิบั ติกำรแสดงดนตรี  “BSRU Enjoy Music Interpretation” ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๕ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำร   
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๑๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนฯ 

๑ ๒ ๒ ๕ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๖ ๕ ๑๔ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๔๐.๐๐ ๓๕.๗๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ 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 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน ๑๒ นำย 
จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด ๑๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์สนับสนุนหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน ๒๕ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด ๔๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๙ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำฯ  

๒ ๑๑ ๑๒ ๒๕ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๓ ๑๒ ๑๒ ๔๗ 
ร้อยละ ๘.๗๐ ๙๑.๖๗ ๑๐๐ ๕๓.๑๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของจ 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ         
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๕ โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรสนับสนุนครูช่วยสอนให้แก่หน่วยงำนภำยนอก เป็นอำจำรย์พิเศษให้แก่นักเรียนโรงเรียน
จิตรลดำ จ ำนวน ๒ นำย คือ จ.อ.ยศพล  คุ้มจั่น และ จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส ครูผู้สอนได้น ำมำใช้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องไวโอลิน ให้แก่ นดย.ทุกชั้นปี เช่น กำรวำงต ำแหน่ง
ระดับองศำของเครื่องไวโอลิน กำรจับสำย เป็นต้น 
 ๒. โครงกำรสนับสนุนครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแสดงกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔๑ 
รร.ดย.ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนครู จ ำนวน ๕ นำย คือ ๑) ร.ต.วินัย  ศิริเพ็ญ  ๒) ร.ต.สำยันห์  จันทร์มุณี            
๓) ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย  ๔) จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร  ๕) จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์ และ นดย. จ ำนวน ๑๔ นำย 
เข้ำร่วมกำรแสดงกำชำดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑ จำกรำยงำน หน.ครูดนตรี รร.ดย.ฯ เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๗ ครูได้น ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในชั่วโมงภำคปฏิบัติของวิชำกำร
รวมวง ให้แก่ นดย.ทุกชั้นปี คือ น ำมำถ่ำยทอดควำมรู้และพัฒนำทักษะกำรฝึกในกำรแสดงของนักดนตรี        
ในวงบรรเลงหน้ำงำน นักร้องประสำนเสียง และกำรแสดงหน้ำสำธำรณชน  
 ๓.  โครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต  รร.ดย.ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนครู    
จ ำนวน ๘ นำย  คือ ๑) ร.ท.ณท  เจริญรักษ์  ๒) ร.ต.วินัย  ศิริเพ็ญ  ๓) ร.ต.ชำตรี  ภู่เกิด  ๔) ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย  
๕) พ.จ.อ.มำโนช  เหมวรรณ  ๖) จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์  ๗) จ.อ.อดิศร  บุญพำ  ๘) จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส 
ควบคุมกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีของ นดย. และวงต่ำง ๆ รวม ๔ ครั้ง เพ่ือออกอำกำศทำงคลื่นวิทยุ       
FM 104 โดยครูได้น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในชั่วโมงภำคปฏิบัติของวิชำกำรรวมวง
ให้แก่ นดย.ทุกชั้นปี โดยฉพำะ นดย.ชั้นปีที่ ๖ ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ได้เตรียมควำมพร้อมและน ำไปประยุกต์ใช้
ได้จริงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนดนตรีในอนำคต สำมำรถบูรณำกำรในด้ำนดนตรีได้ครบทุกด้ำน เช่น ทักษะกำรรวมวง  
กำรน ำวิชำทฤษฏีมำใช้ในเชิงปฏิบัติ  กำรท ำงำนเป็นทีม  กำรตรงต่อเวลำ  กำรมีระเบียบวินัย และควำมอดทน 
เป็นต้น   



๕๔ 
 

 ๔.  โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรีสำมเหล่ำทัพ รร.ดย.ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนครูเป็นวิทยำกร 
จ ำนวน ๒ นำย คือ ๑) จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร  ๒) จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์ เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗ โดยครูได้น ำ
ประสบกำรณ์จำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงด้ำนดนตรีของแต่ละเหล่ำทัพ มำปรับใช้ประโยชน์           
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เช่น เทคนิควิธีกำรปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทในกำรแสดง
กลำงแจ้ง ของวิชำรวมวงและวิชำดนตรีสนำม ให้แก่ นดย.ทุกชั้นปี  
      ๕.  โครงกำรสนับสนุนครูเข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรแสดงดนตรี “BSRU Enjoy Music 
Interpretation” ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ รร.ดย.ฯ ได้ให้กำรสนับสนุนครูเป็น
วิทยำกร จ ำนวน ๒ นำย คือ ๑) จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์  ๒) จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย และมีครูเข้ำร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน ๑๐ นำย  นดย. จ ำนวน ๒๐ นำย โดยครูได้น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้กำรพัฒนำทักษะ กำรตีควำมบทเพลง กำรคัดเลือกเพลงเพ่ือใช้ในกำรประกวด และกำรปรับวงให้กับ 
นดย.ทุกชั้นปี 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรหรือวิชำชีพที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๑๔ โครงกำร   
จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๑๔ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำร
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือ
กำรวิจัย ฯ 

๓ ๖ ๕ ๑๔ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๖ ๕ ๑๔ 

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

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 

 



๕๕ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร. ดย.ฯ ได้เลือกโครงกำรสนับสนุนครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแสดง
กำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔๑ ซึ่งด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA  พบว่ำ โครงกำรสนับสนุนครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแสดง
กำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนดนตรีแก่
หน่วยงำนอื่นตำมที่ร้องขอ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ทำงด้ำนดนตรีให้แก่ครูประจ ำ ฝึกฝนทักษะด้ำนดนตรีให้แก่ 
นดย. และเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนดนตรีและสุนทรียศำสตร์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นกำรช่วยเหลือ
สังคมในกำรช่วยหำรำยได้บ ำรุงสภำกำชำดไทย โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำรวำงแผน (P)       
ได้บรรจุโครงกำรฯ ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ กำรด ำเนินงำน (D) ได้มอบหมำยให้หมวดศึกษำ รร.ดย.ฯ รับผิดชอบ      
ในกำรฝึกซ้อมฯ ในเดือน มิ.ย.๕๘ และร่วมแสดงกำชำดคอนเสิร์ตฯ เมื่อ ๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีครูร่วมแสดง จ ำนวน ๕ นำย คือ  ๑) ร.ต.วินัย  ศิริเพ็ญ  ๒) ร.ต.สำยันห์  
จันทร์มุณี  ๓) ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย ๔) จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร ๕) จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์ และ นดย. 
จ ำนวน ๑๔ นำย กำรประเมินผล (C) ได้จัดให้มีกำรประเมิน ผลกำรเข้ำร่วมแสดงฯ ซึ่งผลประเมินในภำพรวม
เท่ำกับ ๔.๐๑ และได้น ำผลประเมินไปปรับปรุง (A)  ได้น ำข้อเสนอแนะในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุงแก้ไข 
คือ เพ่ิมจ ำนวนชั่วโมงในกำรฝึกซ้อม จำกเดิมในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ใช้เวลำกำรฝึกซ้อมครั้งละ ๙ - ๑๐ ชั่วโมง 
เป็นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ใช้เวลำกำรฝึกซ้อมครั้งละ ๑๐ - ๑๒ ชั่วโมง  
  (๒)   กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ก ำหนดตัวชี้วัด
ของโครงกำรฯ จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด และเมื่อด ำเนินกำรแล้วได้บรรลุตำมตัวชี้วัดทั้ง ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  คือ  
  ๑. จ ำนวนครูที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ≥ ร้อยละ ๕ ของครูประจ ำทั้งหมด พบว่ำ มีครูเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
จ ำนวน ๕ นำย จำกครูประจ ำทั้งหมด ๑๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ 
  ๒.  จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ≥ ร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวน นดย. ทั้งหมด พบว่ำ มี นดย.  
เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๑๔ นำย  จำกจ ำนวน นดย. ทั้งหมด ๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๑ 
  ๓.  ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับกำรประเมินกำรแสดงดนตรี ≥ ๓.๕๑ พบว่ำ           
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจเท่ำกับ ๔.๐๑ 
  (๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้จัด โครงกำรสนับสนุน
ครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแสดงกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เป็นประจ ำทุกปี ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ 
จนถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ พร้อมกับได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ดย.ฯ และ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙   
  (๔)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ รร.ดย.ฯ    
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนดนตรีแก่หน่วยงำนอ่ืนตำมที่ ร้องขอ สร้ำงเสริม
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนดนตรีให้แก่ครูประจ ำ ฝึกฝนทักษะด้ำนดนตรีให้แก่ นดย. และเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้
ทำงด้ำนดนตรีและสุนทรียศำสตร์แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นกำรช่วยเหลือสังคมในกำรช่วยหำรำยได้บ ำรุง
สภำกำชำดไทย พร้อมกับได้จัดให้มีกำรประเมินของผู้รับบริกำร ๘ รำยกำร คือ ๑) ควำมเหมำะสมของวันและ
เวลำแสดง  ๒) ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดกำรแสดง  ๓) ท่ำนพึงพอใจภำพรวมในกำรจัดแสดง  ๔) พึงพอใจ
ล ำดับขั้นตอนและรูปแบบกำรจัดกำรแสดง  ๕) กำรเตรียมกำรในด้ำนต่ำง ๆ  ๖) กำรแสดงที่จัดสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เพียงใด  ๗) ประโยชน์ที่ได้รับหลังจบกำรแสดง  ๘) ควรที่จะท ำกำรแสดงแบบนี้ไว้ต่อไป โดยผล



๕๖ 
 

กำรประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๑ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำก จึงนับได้ว่ำ
โครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำให้แก่สังคมได้เป็นอย่ำงยิ่ง 
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

 ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๕๗ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดบั 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร
และหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชำติ และหรือ
นำนำชำติ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๐.๐๐ ๖๔.๒๙ ๕ ๒๐ 

๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำรประสำน  
ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร      
ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด 

๔ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๔๐.๐๐ ๓๕.๗๑ ๕ ๒๐ 

๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชำญ/ที่ปรึกษำกรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 
สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกองทัพ/ภำยนอกสถำนศึกษำ        
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๔ ๘.๗๐ ๙๑.๖๗ ๑๐๐ ๕๓.๑๙ ๕ ๒๐ 

๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย 
ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๐ 

๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ     
แก่สังคม 

๔ - - 
 

๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๖ 

รวม ๒๐      ๙๖ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๘๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓  
 ๑. ครู อำจำรย์ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพทำงด้ำนวิชำชีพดนตรีอย่ำงแท้จริง         
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนภำยนอก 
 ๒. มีโครงกำร/กิจกรรมให้บริกำรทำงวิชำชีพ/วิชำกำรท่ีหลำกหลำย 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ ฯ 
สรุป จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ ๓.๒ 
๑. โครงกำรสนับสนุนครูช่วยสอนให้แก่หน่วยงำนภำยนอก     

- ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์พิเศษวิชำดนตรสีำกลแก่
นักเรียนโรงเรียนจิตรลดำ จ ำนวน ๒ นำย คือ  
๑. จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส   
๒. จ.อ.ยศพล  คุ้มจั่น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ร.ร.จติรลดำ       
พระรำชวังดุสติ 
กรุงเทพฯ 

  

๒. โครงกำรสนับสนุนครู และ นดย. เข้ำร่วมกำรแสดง
กำชำดคอนเสริ์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี ๔๑ มีครู    
เข้ำร่วม จ ำนวน ๕ นำย และ นดย. จ ำนวน ๑๔ นำย 
คือ     
๑. ร.ต.วินัย  ศิริเพ็ญ  
๒. ร.ต.สำยันห์  จันทร์มณุี              
๓. ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย   
๔. จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร  
๕. จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์  

๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย 

  

๓. โครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตร ีโดย นดย. บรรเลง
วงดนตรีประเภทต่ำง ๆ เพื่อออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ 
อ.ส. พระรำชวังดุสิต มีครูเป็นผู้ควบคุมกำรบันทึกเสียง 
ณ ห้องบันทึกเสียง ดย.ทร.ฯ จ ำนวน ๘ นำย รวม ๔ 
ครั้ง ดังนี ้

    

๓.๑ ครั้งท่ี ๑ บันทึกเสียงวงดนตรไีทย ออกอำกำศ 
เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗ มคีรู จ ำนวน ๒ นำย คือ  
๑. ร.ท.ณท  เจริญรักษ ์
๒. ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย 

๑๖ - ๒๐ มิ.ย.๕๗ ณ ห้องส่งสถำนีวิทยุ 
อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
กรุงเทพฯ 

  

๓.๒ ครั้งท่ี ๒ บันทึกเสียงวงซิมโฟนิคแบนด์ 
ออกอำกำศ เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๗ มีครู จ ำนวน ๔ นำย คือ                                              
๑. ร.ท.ณท  เจริญรักษ ์
๒. ร.ต.ชำตรี  ภู่เกดิ  
๓. จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส   
๔. จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์ 

๑๕ - ๑๙ ก.ย.๕๗ 
 

ณ ห้องส่งสถำนีวิทยุ 
อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
กรุงเทพฯ 

  

๓.๓ ครั้งท่ี ๓ บันทึกเสียง วงซอวง ออกอำกำศ     
เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗ มีครู จ ำนวน ๓ นำย คือ  
๑. ร.ท.ณท  เจริญรักษ์  
๒. ร.ต.วินัย  ศิริเพ็ญ                
๓. จ.อ.อดิศร  บุญพำ 

๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๕๗ 
 

ณ ห้องส่งสถำนีวิทยุ 
อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
กรุงเทพฯ 

  

 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ ฯ 
สรุป จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ ๓.๒ 
 ๓.๔ ครั้งท่ี ๔ บันทึกเสียงวงหัสดนตรี ออกอำกำศ  

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘ มีครู จ ำนวน ๓ นำย คือ   
๑. ร.ท.ณท  เจริญรักษ์            
๒. ว่ำท่ี ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย  
๓. พ.จ.อ.มำโนช  เหมวรรณ 

๑๖ - ๒๐ มี.ค.๕๘ ณ ห้องส่งสถำนีวิทยุ 
อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
กรุงเทพฯ 

  

๔. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรีสำมเหล่ำทัพ ให้
กำรสนับสนุนครู เป็นวิทยำกร จ ำนวน ๒ นำย คือ  
๑. จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร  
๒ จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์  
มีครูเข้ำร่วม จ ำนวน ๑๐ นำย คือ  
๑. ร.ท.ณท  เจริญรักษ ์
๒. ร.ต.วินัย  ศิริเพ็ญ 
๓. ร.ต.ชำตรี  ภู่เกดิ 
๔. ร.ต.สำยันห์  จันทร์มณุ ี
๕. ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย   
๖. พ.จ.อ.มำโนช  เหมวรรณ  
๗. ๗. จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย 
๘. จ.อ.ยศพล  คุ้มจั่น 
๙. จ.อ.อดิศร  บุญพำ 
๑๐.จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส 

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ   

๕. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแสดงดนตรี  
“BSRU Enjoy Music Interpretation”  
โดยมหำวิทยำลยัรำชภฏับ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำ  
และ รร.ดย.ฯ ให้สนับสนุนครเูป็นวิทยำกร  
จ ำนวน ๒ นำย คือ  
๑. จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์                    
๒. จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย  

๒๙ พ.ค.๕๗ มว.โยธวำทิต  
ดย.ทร.ฯ 

  

รวม ๕ โครงการ/กิจกรรม ๓ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ผนวก ข ท้ำยตำรำงมำตรฐำนท่ี ๓ฯ  
รำยชื่อครู รร.ดย.ฯ ที่ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๑. ร.ท.ณท เจริญรักษ ์ ๑. เป็นผูค้วบคุมกำรบรรเลงดนตร ี  

เพือ่บันทึกเสียงออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ  
อ.ส. พระรำชวังดุสิต ควำมถี่ FM 104 

๑๖ - ๒๐ มิ.ย.๕๗  
๑๕ - ๑๙ ก.ย.๕๗  
๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๕๗  
๑๖ - ๒๐ มี.ค.๕๘ 

ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๒. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ 

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๒. ร.ต.วินัย ศิริเพ็ญ 
 

๑. เป็นผู้ควบคุมวงดนตรี นดย. ร่วมแสดง
ก่อนเวลำกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ            
ครั้งท่ี ๔๑ 

๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย 

๒. เป็นผู้ควบคุมกำรบรรเลงดนตรี วงซอวง 
เพือ่บันทึกเสียงออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. 
พระรำชวังดุสิต ควำมถี่ FM 104 

๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๕๗ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๓. ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗                                      รร.ดย.ฯ 

๓. ร.ต.ชำตรี  ภู่เกิด ๑. เป็นผูค้วบคุมกำรบรรเลงดนตร ี
วงซิมโฟนิคแบนด์ เพ่ือบันทึกเสยีง
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ อ.ส.  
พระรำชวังดุสิต ควำมถี่ FM 104 

๑๕ - ๑๙ ก.ย.๕๗ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๒. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๔. ร.ต.สำยันห์  จันทร์มุณี ๑. เป็นผู้ควบคุมวงดนตรี นดย.ร่วมแสดง
ก่อนเวลำกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ           
ครั้งท่ี ๔๑ 

๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม  
แห่งประเทศไทย 

๒. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๕. ร.ต.อัศวิน  อิงโพธิ์ชัย ๑. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๒. เป็นผู้ควบคุมกำรบรรเลงดนตรี วงดนตรี 
หัสดนตรี เพื่อบันทึกเสียงออกอำกำศทำง
สถำนีวิทยุ  อ.ส. พระรำชวังดุสิต ควำมถี่      
FM 104 

๑๖ - ๒๐ มี.ค.๕๘ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๖. พ.จ.อ.มำโนช  เหมวรรณ ๑. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๒. เป็นผู้ควบคุมกำรบรรเลงดนตรีวงดนตรี        
หัสดนตรี เพื่อบันทึกเสียงออกอำกำศทำง
สถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต ควำมถี่   
FM 104 

๑๖ - ๒๐ มี.ค.๕๘ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

 
 



๖๑ 
 

ผนวก ข ท้ำยตำรำงมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู รร.ดย.ฯ ที่ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๗. จ.อ.กุลธวัช  แก้วสมัคร ๑. ร่วมแสดงกำชำดคอนเสิรต์ 

เฉลิมพระเกียรตฯิ ครั้งท่ี ๔๑ 
๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย 
  ๒. เป็นวิทยำกรโครงกำรประชุม 

เชิงปฏิบัติกำรดนตรสีำมเหลำ่ทัพ 
๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๘. จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย ๑. เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรแสดงดนตรี “BSRU Enjoy  
Music Interpretation”  

๒๙ พ.ค.๕๗ มว.โยธวำทิต 
ดย.ทร.ฯ 

  ๒. ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๙. จ.อ.ยศพล  คุ้มจั่น ๑. เป็นอำจำรย์สอนพิเศษวิชำดนตรีสำกล 
(ไวโอลิน) ให้กับนักเรยีน ร.ร.จิตรลดำ  
ทุกวันพุธ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ร.ร.จติรลดำ
พระรำชวังดุสติ 
กรุงเทพฯ 

๒. ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๑๐. จ.อ.ณฐพล  เพชรประดิษฐ์ ๑. เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรแสดงดนตรี “BSRU Enjoy 
Music Interpretation”  

๒๙ พ.ค.๕๗ มว.โยธวำทิต 
ดย.ทร.ฯ 

๒. เป็นผูค้วบคุมกำรบรรเลงดนตร ี
วงซิมโฟนิคแบนด์ เพ่ือบันทึกเสยีง
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ อ.ส.  
พระรำชวังดุสิต ควำมถี่ FM 104 

๑๕ - ๑๙ ก.ย.๕๗ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๓. ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ  

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๑๑. จ.อ.อดิศร  บุญพำ ๑. เป็นผูค้วบคุมกำรบรรเลงดนตร ีวงซอวง 
เพื่อบันทึกเสียงออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ 
อ.ส. พระรำชวังดุสิต ควำมถี่ FM 104 

๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๕๗ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๒. ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ 

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

๑๒. จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส ๑. เป็นอำจำรย์สอนพิเศษวิชำดนตรีสำกล 
(ไวโอลิน) ให้กับนักเรยีน  รร.จติรลดำ  
ทุกวันพุธ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ร.ร.จติรลดำ
พระรำชวังดุสติ 
กรุงเทพฯ 

๒. เป็นผูค้วบคุมกำรบรรเลงดนตร ี
วงซิมโฟนิคแบนด์ เพ่ือบันทึกเสยีง
ออกอำกำศทำงสถำนีวิทยุ อ.ส.  
พระรำชวังดุสิต ควำมถี่ FM 104 

๑๕ - ๑๙ ก.ย.๕๗ ห้องบันทึกเสียง 
ดย.ทร.ฯ 

๓. ร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรดนตรี 
สำมเหล่ำทัพ 

๑๗ ธ.ค.๕๗ รร.ดย.ฯ 

 รวมจ านวน ๑๒ นาย 
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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 นโยบำยของสถำนศึกษำ/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 ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.ดย.ฯ  ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ          
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับปรัชญำ 
ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. 
และ กห. พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ที่จัดท ำขึ้นโดย
สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบำยสถำบัน และสอดคล้องกับระเบียบ นโยบำย
กำรศึกษำของ ทร. และ กห. โดยมีแผนงำนทั้งหมด ๗ แผนงำน ๒๗ โครงกำร ประกอบด้วย ๑) แผนงำน
พัฒนำคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๒) แผนงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๓) แผนกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ๔) แผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเทิดทูนสถำบันฯ         
๕) แผนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร ๖) แผนบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน และ            
๗) แผนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๒)  มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้แปลง
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  ในรูปของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗                  
มี ๗ แผนงำน ๒๒ โครงกำร ซึ่งมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในทุกแผนงำนและโครงกำร    
รวมทั้งหมด ๓๘ ตัวชี้วัด  
  (๓)  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒๑ โครงกำร จำกทั้งหมด ๒๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๔๕ (ไม่บรรลุ ๑ โครงกำร คือ โครงกำรศึกษำดูงำนสถำบันกำรดนตรี ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ เนื่องจำกไม่ได้รับ 



๖๓ 
 

งป.สนับสนุน) และเมื่อพิจำรณำตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำน พบว่ำ บรรลุต ำมตัวชี้ในแผนปฏิบัติงำน       
จ ำนวน ๓๗ ตัวชี้วัด จำกทั้งหมด ๓๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๖ รำยละเอียดตำมผนวกท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ  
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘        
เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๘ โดยผลด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ๓๗ ตัวชี้วัด จำกทั้งหมด ๓๘ ตัวชี้วัด คิดเป็น  
ร้อยละ ๙๗.๓๖  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ไปปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้น ำมติจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๗ ไปด ำเนินกำรแก้ไข โดยให้ 
รร.ดย.ฯ พิจำรณำก ำหนด “เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ”และคัดเลือก “อัตลักษณ์ของผู้เรียน” เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗ 
พิจำรณำเห็นชอบอัตลักษณ์ ของนักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ คือ นักดนตรีทหำรเรือ และเอกลักษณ์ ของ โรงเรียน
ดุริยำงค์ทหำรเรือ คือ สถำบันผลิตนักดนตรีทหำรเรือที่มีควำมเป็นเลิศในระดับสำกล เสนอรำยงำนให้คงเกณฑ์ 
กำรสอบผ่ำน ALC ไว้เช่นเดิม และปรับปรุงวิชำเรียนภำษำอังกฤษในหลักสูตรให้สอดคล้องกับกำรทดสอบ ALC 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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             
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำทีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
(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 
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ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ ได้ จ ำนวน ๕ ข้อ          
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ        
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผบ.ดย.ทร.ฯ และ ผอ.รร.ดย.ฯ) ปฏิบัติตำมบทบำท
หน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ พิจำรณำจำกกำรสั่งกำรในบันทึกต่ำง ๆ 
และในรำยงำนกำรประชุมต่ำง ๆ ที่มีกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรระบุหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำท่ีด ำรงต ำแหน่งประธำน หรือกรรมกำรในค ำสั่งนั้น ๆ 
  (๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง    
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้เปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ได้มีส่วนร่วม   
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ในกำรประชุมต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม นขต.รร.ดย.ฯ และ      
กำรประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นต้น  
  (๓) มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง พบว่ำ มีกำรประชุม
ชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งหมด ๑๕ ครั้ง โดยจัดให้มีกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ นขต.รร.ดย.ฯ จ ำนวน ๙ ครั้ง (เมื่อ ๒๑ พ.ค.๕๗, ๒๕ มิ.ย.๕๗, ๘ ก.ค.๕๗, ๖ ส.ค.๕๗, ๘ ต.ค.๕๗, 
๒๘ พ.ย.๕๗, ๘ ม.ค.๕๘, ๙ ก.พ.๕๘ และ ๑๒ มี.ค.๕๘) ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ         
จ ำนวน ๒ ครั้ง (เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗ และ ๒๒.ก.ค.๕๘) และประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ 
จ ำนวน ๔ ครั้ง (เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗, ๘ ก.ค.๕๗, ๒๐ พ.ย.๕๗ และ ๕ มี.ค.๕๘) 
  (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปี  อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ               
มีกำรติดตำมงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รวม ๒ ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๘ โดยได้รำยงำนสรุปผล
ปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ทรำบ   
  (๕)  กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร   
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในระบบ HRMISS ปีละ ๒ ครั้ง     
ทุก เม.ย. และ ต.ค. และให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง อีก ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๓ ครั้ง 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)  - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

 

 

 

 



๖๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ   
ในด้ำนวิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยี     
กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ 
ทั้งหมด (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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ   
ด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียวจ ำนวน ๐ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ อย่ำงเดียว (เช่น กำรจัดกำรเรียน      
กำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร) จ ำนวน ๓ นำย และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๒๓ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด 
จ ำนวน ๒๖ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองทั้งหมด ๒๖ นำย (โดยเป็นครูประจ ำวิชำ 
๑๒ นำย ซึ่งในจ ำนวนนี้ เป็นครูปกครองด้วย ๑ นำย และครูปกครอง ๑๔ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
รำยละเอียดตำม ผนวก จ ท้ำยเล่ม 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครอง
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียว จ ำนวน ๒ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอื่น ๆ อย่ำงเดียว จ ำนวน 
๘ นำย และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๖๙ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๗๙ นำย     
จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองทั้งหมด จ ำนวน ๗๙ นำย (โดยเป็นครูประจ ำวิชำ ๔๗ นำย             
ซึ่งในจ ำนวนนี้เป็นครปูกครองด้วย ๓ นำย และครูปกครอง ๓๕ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ  
ทั้งหมด 

๓๑ 
(๒๓+๑๐-๒) 

๒๒ 
(๑๒+๑๐) 

๒๖ 
(๑๒+๑๕-๑) 

๗๙ 
(๔๗+๓๕-๓) 

จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำร
ปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียว 

๐ ๒ ๐ ๒ 

จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำร
ปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำงเดียว 

๕ ๐ ๓ ๘ 

จ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำร
ปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งดำ้นวชิำชีพและวชิำกำร 

๒๖ ๒๐ ๒๓ ๖๙ 

รวมจ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพฒันำทั้งดำ้นวชิำชีพ
และด้ำนวิชำกำรฯ ทั้งหมด 

๓๑ ๒๒ ๒๖ ๗๙ 

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

 



๖๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
(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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ         
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้ 
 (๑)  มีระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้น ำระบบงำน       
ด้ำนก ำลังพลของ ทร. (hrmiss.navy.mi.th) ประกอบด้วย ข้อมูลของข้ำรำชกำร มำใช้ในกำรบริหำรงำน       
ที่เกี่ยวกับด้ำนก ำลังพลของหน่วย เช่น กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
กำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับสูง ใช้ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทร. ในกำรรับ - ส่งเอกสำรภำยใน   
(e-office) มีเว็บไซต์ของ รร.ดย.ฯ (http://www.rtnsm.com)  มีกำรน ำระบบฐำนข้อมูลที่ ยศ.ทร. พัฒนำ 
เมื่อ ส.ค.๕๘ มำทดลองใช้งำนใน รร.ดยฯ โดยมีกำรกรอกข้อมูลของ นดย.ชั้นปีที ่๑, ๒, ๕, ๖ จ ำนวน ๗๒ นำย 
ครูผู้สอนภำยนอก จ ำนวน ๙ นำย ครูภำยใน จ ำนวน ๖๐ นำย 
  (๒)  ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ        
ตำมค ำสั่ง ดย.ทร.ฐท.กท. (เฉพำะ) ที่  ๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ รร.ดย.ฯ       
ให้ น.ท.อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ เป็น หน.จนท.เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ดูแลระบบ
สำรสนเทศ รร.ดย.ฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก ำกับดูแลเว็บไซต์ รวมทั้งก ำกับดูแลรักษำควำมปลอดภัย
ระบบสำรสนเทศ และก ำหนดให้ จ.อ.วิทยำ  อุบลพวง และ จ.อ.เตชทัต  ผลอำจ มีหน้ำที่ดูแลซ่อมบ ำรุง
เครื่องจักรค ำนวณ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน และท ำหน้ำที่ก ำหนด UserName และ Password รวมทั้งก ำกับ
ดูแลรักษำควำมปลอดภัยระบบสำรสนเทศของ รร.ดย.ฯ 
  (๓)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 
  (๔)  มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่ เสมอ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรติดตั้ง     
ระบบ LAN ภำยใน รร.ดย.ฯ โดยขอรับกำรสนับสนุน จนท. จำก สสท.ทร. มำด ำเนินกำรติดตั้งให้ และได้น ำ
โปรแกรมฐำนข้อมูลที่ ยศ.ทร. มำใช้งำน ในปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ จ ำนวน ๗๒ นำย ครูผู้สอนภำยนอก       
จ ำนวน ๙ นำย ครูภำยใน จ ำนวน ๖๐ นำย พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์ รร.ดย.ฯ ผ่ำนทำง 
facebook (https://www.facebook.com/navymusicds)  และมี กำรรับสมั ครคั ด เลื อก เป็ น  นดย .         
ด้ ว ย ร ะ บ บ  online ผ่ ำ น ท ำ ง  internet ใช้ โป ร แ ก รม ก ำ ร รั บ ส มั ค ร ข อ ง  บ ริ ษั ท  inet ผ่ ำ น เว็ บ                 
(http:// www.job.rtnsm.com) แล้วให้ผู้สมัครช ำระเงินค่ำสมัครผ่ำนธนำคำรกรุงไทย  

http://www.rtnsm.com/
https://www.facebook.com/navymusicds


๖๗ 
 

  (๕)  มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล นรจ. ครู/อำจำรย์ และระบบเครือข่ำยครอบคลุมภำยใน รร.ดย.ฯ มี Computer Server Dell 
จ ำนวน ๑ ชุดเครื่อง ระบบ LAN (local area network) มีSwitch Hub D-Link 24 Port 10/100/1000 
จ ำนวน ๔ ตัว Switch Hub D-Link HUB 8 Port 10/100/1000 จ ำนวน ๑ ตัว มีระบบ wireless ไร้สำย 
TENDA WH302A Wireless N300 Access Point ๗ เครื่อง TP-Link Wireless CPE210 2.4GHz 300 Mbps 
Outdoor CPE Access Point ปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเช่ำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง fiber optic 3BB 
FTTx ของบริษัททริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ำกัด ควำมเร็ว 30 Mbps/3 Mbps ใช้ภำยใน รร.ดย.ฯ 
  (๖)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มี น.ท.อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ  
รอง ผอ.รร.ดย.ฯ ท ำหน้ำที่เป็น หน.จนท.เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ดูแลระบบสำรสนเทศ
และสำรสนเทศ รร.ดย.ฯ และได้ติดตั้งระบบ Authentication ในกำรระบุตัวตน ก่อนกำรเข้ำใช้งำนระบบ
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง (ADSL ภำยนอก) โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก สสท.ทร. โดยติดตั้ งที่ เครื่อง 
Computer Server Dell ของ รร.ดย.ฯ มีกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัส Nod32 โปรแกรม Microsoft 
Security Essential เพ่ือช่วยป้องกันไวรัส สปำยแวร์ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒ และ ๔ - ๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกรที่ได้รับ     
กำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครองและบุคลำกร ที่ได้รับ     
กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๕๐ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครองและบุคลำกร
ทั้งหมด ๕๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเข้ำร่วมกิจกรรมไหว้ครู วันเข้ำพรรษำ วันแม่แห่งชำติ และ         
วันพ่อแห่งชำติ รำยละเอียดตำมผนวก จ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครองและ
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๑๕๕ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/นำยทหำร
ปกครองและบุคลำกรทั้งหมด ๑๕๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 



๖๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำร
ปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมฯ 

๕๕ ๕๐ ๕๐ ๑๕๕ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด ๕๕ ๕๐ ๕๐ ๑๕๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ 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 ำเนินงำนหรือ 

ต่ ำกว่ำระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ประกอบด้วย 
งบประมำณประจ ำปี งป.รำยรับสถำนศึกษำ งป.ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และงบอ่ืน ๆ) ทั้งหมด จ ำนวน 
๑๙,๕๘๒,๑๗๖ บำท โดยมีเงินเหลือสุทธิ จ ำนวน ๐.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
๖๓,๘๔๕,๓๘๘ บำท โดยมีเงินเหลือจ่ำยที่ต้องน ำส่งคืน เป็นเงิน ๐.๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ รำยละเอียด
ตำมผนวก ฉ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ๐ ๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรรทั้งหมด 

๒๒,๘๗๖,๔๖๔ ๒๑,๓๘๖,๗๔๘ ๑๙,๕๘๒,๑๗๖ ๖๓,๘๔๕,๓๘๘ 

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

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

เกณฑ์ประเมิน 
หมำยเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ 

 
≥ ๓๐ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำนหรือต่ ำ

กว่ำระดับคะแนน ๑  
ให้นับเป็น ๐ 



๖๙ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำรฝึก/
เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท 
จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๓,๙๒๐,๒๕๖ บำท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๖ ซึ่งงบประมำณสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
 (๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ ำนวน       ๐.๐๐ บำท 
 (๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน      ๐.๐๐  บำท  
 (๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน      ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท 
 (๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน      ๐.๐๐ บำท 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ เป็นเงิน 
๓๙๙,๒๓๐บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๑๔,๔๓๖,๕๙๘บำท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๗   
ซึ่งงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ฯ รำยละเอียดตำมผนวก ฉ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ ประกอบด้วย 
 (๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ ำนวน       ๐.๐๐ บำท 
 (๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน      ๑๓,๖๔๐.๐๐  บำท  
 (๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน      ๓๘๕,๕๙๐.๐๐ บำท 
 (๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน      ๐.๐๐ บำท 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๒) เท่ำกับ ๑ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก 
นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ 

๑๔๕,๕๙๐ ๑๓๓,๖๔๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๓๙๙,๒๓๐ 

งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๕,๒๓๒,๒๑๔ ๕,๒๘๔,๑๒๘ ๓,๙๒๐,๒๕๖ ๑๔,๔๓๖,๕๙๘ 
ร้อยละ ๒.๗๘ ๒.๕๓ ๓.๐๖ ๒.๗๗ 
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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึก
ปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๗๐๒,๗๖๘ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๓,๙๒๐,๒๕๖ บำท คิดเป็น     
ร้อยละ ๑๗.๙๓ ซึ่งงบประมำณวัสดุฝึก ประกอบด้วย ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม ค่ำวัสดุสำย พธ. 



๗๐ 
 

(วัสดุสิ้นเปลือง) ค่ำวัสดุสำย สปช. (วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องดนตรี) ค่ำวัสดุสำย อร. (วัสดุฝึกงำน) และวัสดุ
สิ้นเปลือง งป.รำยรับสถำนศึกษำ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๒,๘๑๑,๔๒๔ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำท้ังหมด จ ำนวน 
๑๔,๔๓๖,๕๙๘ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๗ รำยละเอียดตำมผนวก ฉ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๓) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณวัสดุฝึก ๗๓๖,๗๕๓ ๑,๓๗๑,๙๐๓ ๗๐๒,๗๖๘ ๒,๘๑๑,๔๒๔ 
งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๕,๒๓๒,๒๑๔ ๕,๒๘๔,๑๒๘ ๓,๙๒๐,๒๕๖ ๑๔,๔๓๖,๕๙๘ 
ร้อยละ ๑๔.๐๘ ๒๕.๙๖ ๑๗.๙๓ ๑๙.๔๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗*  กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ             
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
(๒) มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำนและติดตำมงำน อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลกำรติดตำม 
(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 ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน 

หรือต่ ำกว่ำระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ         
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
  (๑) มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ           
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ โดยเรียนเชิญ ผบ.ฐท.กท.       
เป็นประธำน และ ผอ.รร.ดย.ฯ เป็นเลขำนุกำรฯ ตำมค ำสั่ง ฐท.กท. (เฉพำะ) ที่ ๑๗๑/๒๕๕๗ ลง ๑๘ เม.ย.๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ซึ่งระบุให้คณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ ก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ติดตำมงำนให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์และแผนงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
รร.ดย.ฯ  
  (๒) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๗ เพ่ือร่วมกันก ำหนดทิศทำง     
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
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  (๓) มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้        
หลักธรรมำภิบำลครบถ้วน (ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำม
โปร่งใส หลักกำรตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักควำมเสมอภำค
และหลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ) พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล โดยให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรบริกำรจัดกำรและควำม 
เสมอภำค พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุมที่ให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือใช้ประกอบกำร
บริหำรงำน พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำน 
  (๔) มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ มีกำรติดตำม
งำนตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒ ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ   
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๘  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป พบว่ำ รร.ดย.ฯ 
ได้น ำมติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๗ ไปด ำเนินกำรแก้ไข 
โดยให้ รร.ดย.ฯ พิจำรณำก ำหนด “เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ” และคัดเลือก “อัตลักษณ์ของผู้เรียน” เสนอ   
ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗           
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗ พิจำรณำเห็นชอบอัตลักษณ์  ของนักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ คือ นักดนตรีทหำรเรือ และ
เอกลักษณ์ ของ โรงเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ คือ สถำบันผลิตนักดนตรีทหำรเรือที่มีควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 
เสนอรำยงำน ให้คงเกณฑ์กำรสอบผ่ำน ALC ไว้เช่นเดิม และปรับปรุงวิชำเรียนภำษำอังกฤษในหลักสูตร           
ให้สอดคล้องกับกำรทดสอบ ALC 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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 
(๕) กำรบริหำรหลักสูตร เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 
(๖) ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำประมวลกำรสอนหรือแผนกำรสอน 
(๑) ระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
(๒) มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอและทันสมัย 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดและ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง           
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ใน ๓ กรณี ดังนี ้

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

- กรณีที่ ๒ ให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้ำหน่วยประเมินผู้บริหำร ร้อยละ ๔๐      
โดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  หรือ 

- กรณีท่ี ๓ ให้ผู้บริหำรสูงสุดประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลประเมินตำมควำมเป็นจริง ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ เลือกประเมินผู้บริหำรตำมกรณีที่ ๑ ตำมที่ปรำกฏในคู่มือ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ ให้ผู้บริหำร ผบ.ดย.ทร.ฯ (น.อ.ณรงค์  แสงบุศย์) และ รอง ผอ.รร.ดย.ฯ          
(น.ท.อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ) ประเมินตนเองตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่งมีผลประเมินตนเองของ ผบ.ดย.ทร.ฯ         
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๙๓ และผลประเมินตนเองของ รอง ผอ.รร.ดย.ฯ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๖ เมื่อน ำมำเฉลี่ยแล้ว 
ไดค้่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล เท่ำกับ ๔.๘๐ 
 และตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร  มีค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๕๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* เท่ำกับ ๔.๖๙ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 
(กรณีท่ี ๑) 

ปี ๒๕๕๖ 
(กรณีท่ี ๑) 

ปี ๒๕๕๗ 
(กรณีท่ี ๑) 

รวม ๓ ปี 

ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. ครั้งที่ ๑ 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

- -  - 

ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. ครั้งที่ ๒ 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

- -  - 

ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. 
(คะแนนเป็นร้อยละ) 

- -  - 

(ปรับเป็น ๕ ระดับคะแนน) - -  - 
ผลประเมิน ผบ.ดย.ทร.ฯ ๔.๕๒ ๔.๕๙ ๔.๙๓  
ผลประเมิน ผอ.รร.ดย.ฯ (ท ำหน้ำที่) ๔.๖๙ ๔.๗๒ ๔.๖๖  
รวม ๙.๒๑ ๙.๓๑ ๙.๕๙  
ผลเฉลี่ยกำรประเมินผู้บริหำร ๔.๖๑ ๔.๖๖ ๔.๘๐ ๑๔.๐๗ 
เฉลี่ยรวม ๓ ปี    ๔.๖๙ 
ผลประเมิน     ๔.๖๙ 
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ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี 

๕๗ 
๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ของ ทร. และนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของ กห. 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ(เกณฑ์ตำมที่กองทัพก ำหนด) 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์
วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
วิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อ
กำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร   
กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

๕   ๕ ใน 
๖ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร 
นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำฯและบุคลำกรทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (๕)       
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร 

๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕ ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๒.๗๘ ๒.๕๓ ๓.๐๖ ๒.๗๗ ๑ ๒ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวสัดฝุึก ต่องบด ำเนนิกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๑๔.๐๘ ๒๕.๙๖ ๑๗.๙๓ ๑๙.๔๗ ๕ ๑๐ 

๔.๗*กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๘*กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

๕ ๔.๖๑ ๔.๖๖ ๔.๘๐ ๔.๖๙ ๔.๖๙ ๒๓.๔๕ 

รวม ๔๐      ๑๘๕.๔๕ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๖๔ 

ระดับคุณภำพ       ดีมาก 

  

 

 



๗๔ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรน ำสถำบันไปสู่มำตรฐำนสำกล และก ำกับติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  ส่งผลให้สถำนศึกษำ         
มีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและ
เป้ำหมำยครบถ้วน ทุกโครงกำร 
 ๓. ครูได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพกำรดนตรี และวิชำกำรอ่ืนอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงทุกนำย 
 ๔. มีควำมพยำยำมในกำรน ำโปรแกรม eqanavy ที่  ยศ.ทร.พัฒนำ เมื่อ ส.ค.๕๘ มำทดลองใช้          
ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลของ นดย. และข้ำรำชกำร  

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ไม่มีกำรสรุปจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี  
 ๒. ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรประเมินโครงกำร          
โดยเพ่ิมเติมหัวข้อ ๑) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย     
ที่ก ำหนด ๒) น ำปัญหำที่ผ่ำนมำไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร และ ๓) สรุปปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ       
เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
 ๒. ในกำรสรุปจ ำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำ ควรเพ่ิมสรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรพัฒนำของครูแต่ละคน       
เพ่ือรองรับกำรประเมินรอบสี่ในปีต่อไป 
 ๓. ควรทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ โดยเพ่ิมเติมให้มีบุคคลภำยนอกที่เอ้ือต่อ      
กำรพัฒนำสถำนศึกษำด้ำนกำรดนตรี เช่น ศิษย์เก่ำ ผู้แทน ดย.เหล่ำทัพ หรือสถำบันดนตรีภำยนอก พร้อมทั้ง
ระบุหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมกับกำรประเมินรอบสี่ เช่น กำรก ำหนดนโยบำย 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถำนศึกษำ ก ำกับติดตำม และสนับสนุน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนด ตลอดจนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร 
 ๔. ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละส่วนของ SAR โดยเฉพำะข้อมูล
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ เนื่องจำกต้องไปใช้อ้ำงอิงในหลำยตัวบ่งชี้ รวมทั้งข้อมูลงบประมำณด้วย 
 ๕. ควรมีกำรสรุปจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับ      
กำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละคนให้ชัดเจน เช่นเดียวกับกำรกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ 
 ๖. ควรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำต่อไป 
 ๗. ควรขอรับกำรสนับสนุน สสท.ทร. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ ทร. และให้พ้ืนที่         
ในกำรจัดท ำเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

 
 

 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ  

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
๑. แผนพัฒนำ
คุณภำพผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

๑.๑ โครงกำรสอบมำตรฐำน
วิชำชีพกำรดุริยำงค ์

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

 มี ๒๐ นำย จำก  
๒๐ นำย คิดเป็น    
ร้อยละ  ๑๐๐ 

  

๑.๒ โครงกำรสอนเสริม ALC 
ให้แก่ นดย.ชั้นปีที่ ๕ - ๖ 
 

คะแนนเฉลีย่ผลสอบ ALC ของ 
นดย. หลังเรียน สูงกว่ำก่อนเรียน  
 

- นดย.ช้ันปีท่ี ๕  
มีผลกำรสอบ post-test 
เท่ำกับ ๓๐.๒๗ และ  
pre-test เท่ำกับ 
๒๙.๑๑  
- นดย.ช้ันปีท่ี ๖ มีผล 
กำรสอบ post-test 
เท่ำกับ ๓๒.๓๐ และ  
pre-test เท่ำกับ 
๓๐.๒๐ 

 
 

 
 
 

รวมแผนงานที่ ๑ ๒ โครงการ ๒ ตัวชี้วัด  ๒ ๐ 
๒. แผนพัฒนำ
นวัตกรรมและกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ 

  ไม่มีโครงกำร/กิจกรรม   

รวมแผนงานที่ ๒ - โครงการ - ตัวชี้วัด  - - 
๓. แผนกำร
ให้บริกำรทำง
วิชำกำร/วิชำชีพ 

๓.๑ โครงกำรบริกำร 
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
ทำงดนตรีให้กับหน่วยงำนอื่น 
 
 
 

จ ำนวนครูประจ ำที่ให้บริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพทำงดนตร ี
แก่หน่วยงำนอ่ืน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕  
ของจ ำนวนครูประจ ำทั้งหมด 

มีครูที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๒ นำย  
จำกจ ำนวนครูประจ ำ
ทั้งหมด ๑๒ นำย  
คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๖๗ (รร.จติรลดำ) 

  

 ๓.๒ โครงกำรสนับสนุน
บุคลำกร/นดย.เข้ำร่วมแสดง
กำชำดคอนเสริ์ต 

๑. จ ำนวนครูที่เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๕  
ของจ ำนวนครูประจ ำทั้งหมด 

มีครูที่เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๔ นำย  
จำกจ ำนวนครูประจ ำ
ทั้งหมด ๑๒ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 

   
 
 

 ๒. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๑๐  
ของจ ำนวน นดย.ทั้งหมด 

 มี นดย. ที่เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน ๑๔ 
นำย จำกจ ำนวน 
นดย.ประจ ำทั้งหมด 
๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๔๑ 

   

 
 
 

๓. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้รับบริกำรกำรแสดง
ดนตรี มีคำ่เฉลีย่ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ  
๔.๐๑    

   



๗๖ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๓.๓ โครงกำรบันทึกเสียง

บรรเลงดนตรีทำงวิทยุ อ.ส. 
พระรำชวังดุสติ ควำมถี่ 
FM.104 

๑. จ ำนวนครั้งของกำรแสดงดนตรี      
ไม่ต่ ำกว่ำ ๒ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

มีกำรบันทึกเสียง
บรรเลงดนตรีทำงวิทยุ 
อ.ส. รวม ๔ ครั้ง ดังนี้ 
วันท่ี ๒๐ มิ.ย.๕๗ 
วันท่ี ๑๙ ก.ย.๕๗  
วันท่ี ๑๙ ธ.ค.๕๗  
วันท่ี ๒๐ มี.ค.๕๘ 

 
 

 

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้รับบริกำรกำรแสดง
ดนตรี มีคำ่เฉลีย่ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ  
๔.๘๐ 

 
 

 

 ๓.๔ โครงกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรดนตร ี
สำมเหล่ำทัพ 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจขอผู้เข้ำร่วมที่มีต่อโครงกำรมี
ค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
๔.๒๔ 

 
 

 

รวมแผนงานที่ ๓ ๔ โครงการ ๗ ตัวชี้วัด  ๗ ๐ 
๔. แผนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
เทิดทูนสถำบันฯ 

๔.๑ กิจกรรมไหว้ครูวิชำกำร ๑. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วม 
จ ำนวน ๕๓ นำย จำก
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
๕๓ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม 
มีค่ำเฉลีย่ ≥ ๓.๕๑  

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
๔.๒๒ 

  

 ๔.๒ กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ ๑. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม  
≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน นดย.
ทั้งหมด 
 

มี นดย. เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน ๕๓ 
นำย จำกจ ำนวน นดย.
ทั้งหมด ๕๓ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม 
มีค่ำเฉลีย่ ≥ ๓.๕๑   
 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
๔.๒๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ๔.๓ กิจกรรมส่งเสริมจติอำสำ
และบ ำเพญ็สำธำรณ 
ประโยชน์ (วัดชิโนรสำรำม) 
 

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

มี นดย. เข้ำร่วมจ ำนวน 
๕๓ นำย จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๕๓ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม 
มีค่ำเฉลีย่ ≥ ๓.๕๑   

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
๔.๓๐ 

 
 

 

 



๗๗ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๔.๔ กิจกรรมเทิดทูนสถำบัน

(วันแม่แห่งชำติ) 
 
 

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

มี นดย. เข้ำร่วมจ ำนวน 
๕๓ นำย จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๕๓ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม 
มีค่ำเฉลีย่ ≥ ๓.๕๑   

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
๔.๖๐  

  

 ๔.๕ กิจกรรมเทิดทูนสถำบัน
(วันพ่อแห่งชำติ) 
 

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

มี นดย. เข้ำร่วมจ ำนวน 
๕๓ นำย จำกจ ำนวน 
นดย.ทั้งหมด ๕๓ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อกิจกรรม 
มีค่ำเฉลีย่ ≥ ๓.๕๑   

ค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 
๔.๔๒ 

  

รวมแผนงานที่ ๔ ๕ โครงการ ๑๐ ตัวชี้วัด  ๑๐ ๐ 
๕. แผนกำรบริหำร
จัดกำรและกำร
พัฒนำองค์กร 

๕.๑ หลักสตูรอำชีพ 
เพื่อเลื่อนฐำนะช้ัน พ.จ.อ.  
พรรค พศ. เหล่ำ ดย. 

๑. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินหลักสูตรตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมของ ทร. อยู่ในระดับ ๓ 

ผลประเมินหลักสูตร 
อยู่ในระดับ ๓ 

  

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม มีค่ำเฉลี่ย  
≥ ๓.๕๑ 
   

ผลประเมินควำม 
พึงพอใจของหน่วยต้น
สังกัดที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรฝึกอบรม มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๔ 

  

 ๕.๒ หลักสตูรอำชีพ 
เพื่อเลื่อนฐำนะช้ัน จ.อ.  
พรรค พศ. เหล่ำ ดย. 

๑. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินหลักสูตรตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมของ ทร. อยู่ในระดับ ๓ 

ผลประเมินหลักสูตร 
อยู่ในระดับ ๓ 

  
 
 

   ๒. ค่ำเฉลีย่ผลกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัดที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรม มีค่ำเฉลี่ย  
≥ ๓.๕๑  
 

ผลประเมินควำม 
พึงพอใจของหน่วย 
ต้นสังกัดที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรฝึกอบรม มีค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๔.๖๔ 

  

 ๕.๓ โครงกำรศึกษำดูงำน
สถำบันกำรดนตร ี
ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร ์

ได้รับควำมรู้ เพิม่พูนประสบกำรณ ์ 
และสำมำรถน ำมำปรบัใช้ในกำร
เรียนกำรสอนได ้

ไม่ได้รับงบประมำณ
สนับสนุน  

   

 ๕.๔ โครงกำรสัมมนำกำร
พัฒนำและประกันคุณภำพ
ภำยใน รร.ดย.ฯ 

มีแผนกำรบริหำรจัดกำรภำยในท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

จัดสัมมนำกำรพัฒนำ
และประกันคุณภำพ
ภำยใน รร.ดย.ฯ เมื่อ 
๑๓ - ๑๕ ส.ค.๕๗ 

  

รวมแผนงานที่ ๕ ๔ โครงการ ๖ ตัวชี้วัด  ๕ ๑ 



๗๘ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๖. แผนบริหำร
หลักสูตรและกำร
เรียนกำรสอน 

๖.๑ โครงกำรฝึกภำคสนำม 
นดย. 

๑. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน นดย. 
ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วม ๕๓ นำย 
จำกจ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

   

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้รับ บริกำรกำร
แสดงดนตรี มีค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑   

ผลประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรกำรแสดง
ดนตรี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๗๐  

  

 ๖.๒ โครงกำรฝึกเสริมสรำ้ง
ภำวะผู้น ำทำงทหำร  

๑. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม ≥ ร้อยละ ๙๐ ของ
จ ำนวน นดย.ทั้งหมด 

มี นดย. เข้ำร่วม ๕๓ นำย 
จำกจ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

  
 
 

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม มคี่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑   

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม
พึงพอใจ เท่ำกับ ๔.๑๖   

  

 ๖.๓ โครงกำรทัศนศึกษำ 
(ทำงทะเล) 
 
 

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

มี นดย. เข้ำร่วม ๕๓ นำย 
จำกจ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

  
 
 

  ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม มคี่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม
พึงพอใจ เท่ำกับ ๔.๑๕ 

  

 ๖.๔ โครงกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรดนตรีและ 
กำรแสดงคอนเสิรต์ 
 

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

มี นดย. เข้ำร่วม ๕๓ นำย 
จำกจ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐  

  

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม มคี่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑   

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม
พึงพอใจ เท่ำกับ ๔.๐๘ 

  

 ๖.๕ โครงกำรทัศนศึกษำ
แหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี 

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

มี นดย. เข้ำร่วม ๕๓ นำย 
จำกจ ำนวน นดย.ทั้งหมด 
๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

 ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม 
พึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรม มคี่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑   

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำม
พึงพอใจ เท่ำกับ ๔.๒๗ 

  

รวมแผนงานที่ ๖ ๕ โครงการ ๑๐ ตัวชี้วัด  ๑๐ ๐ 
 
 



๗๙ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๗. แผนพัฒนำ
ระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ทบทวนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

มีกำรประชุม จ ำนวน  
๑ ครั้ง เมื่อ ๑๙ ส.ค.๕๗ 

  

๒. ประชุมแผนจัดท ำรำยงำน
ประเมินตนเอง (๔ ครั้ง) 

๑. มีกำรรำยงำนประเมินตนเอง
(ย่อย) ของทุกหน่วยงำน 

มีรำยงำนประเมินตนเอง 
ของทุกหน่วยงำนย่อย 
 รวม ๔ ฉบับ  

  

 ๒. มีรำยงำนประเมินตนเองของ
สถำบัน 

มีรำยงำนประเมินตนเอง
ของสถำบันประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน 
๑ ฉบับ   

  

รวมแผนงานที่ ๗ ๒ โครงการ ๓ ตัวชี้วัด  ๒ ๑ 
รวมทั้งหมด ๒๒ โครงการ ๓๘ ตัวชี้วัด  ๓๗ ๑ 

ร้อยละ    ๙๗.๓๖ ๒.๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
(๒)  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(๓)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
(๔)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร   
(๕)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
(๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหลักสูตร 
(๗)  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร พบว่ำ รร.ดย.ฯ แต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร          
กำรดุริยำงค์ ตำมค ำสั่ง ดย.ทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร        
กำรดุริยำงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  โดยมี น.ท.อภิเชษฐ์  พยนต์เลิศ เป็นประธำนฯ และ ร.ต.สำยัณห์  
จันทร์มุณี เป็นเลขำนุกำรฯ มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรบริหำรและพัฒนำ 
ระบบกำรเรียนกำรสอน ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรงตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ           
ของโรงเรียน ตลอดจนสอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  (๒)  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ      
ได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ใหม่ทดแทนค ำสั่งฯ เดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ     
กำรพัฒนำ รร.ดย.ฯ โดยมี ผบ.ฐท.กท. เป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ และมีผู้แทนจำกหน่วยงำน        
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐท.กท. ยศ.ทร. และ กพ.ทร. ร่วมเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ด้วย เพ่ือเข้ำร่วมประชุม
พัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๗ ที่ประชุมมีมติให้ รร.ดย.ฯ พิจำรณำหำหนทำงให้ นดย. 
ศึกษำค้นคว้ำทำงด้ำนภำษำอังกฤษด้วยตนเองให้มำกขึ้น ซี่ง รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรโดยจัดท ำมุมภำษำอังกฤษ
ไว้ในห้องสมุด จัดหำอุปกรณ์แท็บเล็ตพร้อมแอพลิเคชั่นที่ เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง            
ให้นักเรียนที่สนใจเรียนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง สำมำรถยืมใช้ได้ในบริเวณห้องสมุด โดยแอพลิเคชั่นที่ลงไว้ 
ได้แก่ ภำษำอำเซียน ABC Phonics แปลภำษำ Grammaropolls Learn English Quick Speaking SpeakEnglish 
และ ThaiDict  
  (๓)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๒ ก.ย.๕๗      



๘๑ 
 

เพ่ือชี้แจงหน้ำที่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ตรงตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ รร.ดย.ฯ และมีควำมสอดคล้องกับงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  
  (๔)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร 
พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้จัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และตำรำงสอนภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และด้ำนกำรทหำร เป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตรกำรดุริยำงค์ฯ ซึ่งในส่วน
ของภำคปฏิบัตินั้น รร.ดย.ฯ ได้น ำ นดย. ไปท ำกำรฝึกเสริมสร้ำงสมรรถนะและภำวะผู้น ำ นดย. เมื่อ ๒๑ - ๒๒ 
ก.พ.๕๘ ที่ พัน.ลว.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  และกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ บริเวณพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  (๕)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พบว่ำ 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ได้มอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินหลักสูตร 
เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงหลักสูตร โดย ๑) ส ำรวจควำมคิดเห็นของครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ รร.ดย.ฯ 
ที่มีต่อคุณลักษณะของ นดย. และ ๒) ส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยผู้รับบรรจุและผู้ร่วมงำนที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
  (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้น ำผลกำรประเมินหลักสูตร          
ในรำยกำรที่มีคะแนนต่ ำมำปรับปรุง คือ ด้ำนบุคลิกภำพ/คุณธรรม  จริยธรรม โดยทุกเช้ำวันพฤหัสบดี            
ครูปกครอง จะตรวจวินัยบุคคล และฝึกบุคคลท่ำมือเปล่ำ ให้แก่ นดย. อย่ำงเข้มงวด   
  (๗)  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ รร.ดย.ฯ น ำผล
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้รับบรรจุและผู้ร่วมงำน ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
ในด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ด้ำนวิชำกำร มำปรับปรุงโดยกำรเน้นให้ นดย. ได้ฝึกทักษะด้ำนวิชำกำรดนตรี     
ผ่ำนทำงกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ จ ำนวน ๗ โครงกำร/กิจกรรม 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๗ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละ
ประเภทวิชำ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชำ 

      ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชำ 

     ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๖๐  

ทุกประเภทวิชำ 

      ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๘๐  

ทุกประเภทวิชำ 

       ≤ ๓๕ 
ในทุกประเภท

วิชำ 

ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 

 



๘๒ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้ เข้ำรับกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ สำขำวิชำ คือ สำขำ           
กำรดุริยำงค์ โดยมีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละ
ประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๑ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได ้ดังนี้ 
 - สำขำกำรดุริยำงค์ มี นดย.ฯ จ ำนวน ๕๓ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน ๑๒ นำย 
คิดเป็นอัตรำส่วน นดย. ๔.๔๑ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๓ สำขำวิชำ จำกจ ำนวน
สำขำวิชำทั้งหมด ๓ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได ้ดังนี้ 
 - สำขำกำรดุริยำงค์ มี นดย. จ ำนวน ๑๗๙ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพจ ำนวน ๔๗ นำย 
คิดเป็นอัตรำส่วน นดย. ๓.๘๑ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
ดุริยำงค ์ ดุริยำงค ์ ดุริยำงค ์ ดุริยำงค ์

จ ำนวนผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชำ ๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ    
ในแต่ละประเภทวิชำ 

๒๓ ๑๒ ๑๒ ๔๗ 

อัตรำส่วนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/ 
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน 

๓.๑๓ : ๑ ๔.๕๐ : ๑ ๔.๔๑ : ๑ ๓.๘๑ : ๑ 

จ ำนวนสำขำวิชำทั้งหมด ๑ ๑ ๑ ๑ 
จ ำนวนสำขำวิชำที่มีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อ
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ≤ ๓๕ : ๑ 

๑ ๑ ๑ ๑ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำชีพที่สอนต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำ  
ที่สอน (ครูสำขำกำรดุริยำงค์) จ ำนวน ๑๒ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๒ นำย คิดเป็น      
ร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิ        
ทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำที่สอน (ครูสำขำกำรดุริยำงค์) จ ำนวน ๔๗ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด ๔๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๘๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำ ๒๓ ๑๒ ๑๒ ๔๗ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๒๓ ๑๒ ๑๒ ๔๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนครู/อำจำรย์   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/อำจำรย์ 
(๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู/อำจำรย์   
(๓)  มีกำรปฐมนิเทศ ครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพี่เลี้ยง      
(๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของครู/อำจำรย์    
(๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.ดย.ฯ โดยบรรจุโครงกำรศึกษำดูงำนสถำบันกำรดนตรี ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของ รร.ดย.ฯ  และโครงกำรสัมมนำกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน รร.ดย.ฯ       
ในหัวข้อเรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำระบบ e-learning” ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
บริหำรจัดกำร รร.ดย.ฯ และเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ไว้ในแผนงำนที่ ๕ แผนกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
  (๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรก ำหนดหน้ำที่และ     
ภำระงำนของครู/อำจำรย์ ตำมอัตรำเฉพำะกิจ ๒๓๔๐ และตำมค ำสั่ง ดย.ทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง 
แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ และครูประจ ำชั้น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  (๓)  มีกำรปฐมนิเทศ ครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพ่ีเลี้ยง พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรประชุมครู/ครูช่วยสอน 
ภำคต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อ ๘ พ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ดย.ทร.ฯ (อำคำร ๔) 
และภำคปลำย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๓ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ดย.ทร.ฯ (อำคำร ๔) เพ่ือชี้แจงนโยบำย 
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนกำรวัดและประเมินผล รวมทั้งให้ครู/  
ครูช่วยสอน จัดท ำแผนกำรสอนตำมรูปแบบที่ก ำหนดให้ครบทุกรำยวิชำ  
  (๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ให้ นดย. ประเมินผลกำรสอนของ
ครู/อำจำรย์ ในทุกรำยวิชำหลังเสร็จสิ้นกำรสอนในภำคปลำยของทุกปี เพ่ือน ำผลไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียน   



๘๔ 
 

กำรสอนต่อไป โดยมีรำยละเอียดหัวข้อกำรประเมิน จ ำนวน ๑๗ ข้อ อำทิ ควำมตรงต่อเวลำ  เทคนิคและ
วิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้  คุณสมบัติของผู้สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียน
กำรสอน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ประจ ำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน   
(๒)  มีกำรก ำหนดรูปแบบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
(๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
(๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
(๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน พบว่ำ รร.ดย.ฯ   
ได้มอบหมำยให้หมวดศึกษำฯ รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน ตำมค ำสั่ง 
ดย.ทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๓๐/๒๕๕๗ ลง ๒๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรกำรดุริยำงค์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
  (๒)  มีกำรก ำหนดรูปแบบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน พบว่ำ มีกำรชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรกำรดุริยำงค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ว่ำหมวดศึกษำฯ มีกำรจัดท ำตัวอย่ำงแบบฟอร์มแผนกำรสอน 
ส ำหรับให้ครู/ครูช่วยสอน ใช้เป็นแนวทำงในกำรน ำไปปฏิบัติ โดยแยกแผนกำรสอนออกเป็น ๒ แบบ คือ 
แผนกำรสอนส ำหรับวิชำทฤษฎี และแผนกำรสอนส ำหรับวิชำปฏิบัติ (กลุ่มดนตรี) ซึ่งแบบฟอร์มแผนกำรสอนนี้ 
ได้จำกกำรสรุปผลกำรสัมมนำเกี่ยวกับแผนกำรสอน เมื่อปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔  
  (๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดเก็บ
แผนกำรสอนแยกตำมหมวดวิชำ ได้แก่ หมวดวิชำสำมัญ  วิชำทฤษฏีดนตรี และวิชำปฏิบัติเครื่องมือดนตรี    
โดยจัดเก็บในรูปแบบของเอกสำร  



๘๕ 
 

  (๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย  
พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย  
พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๓) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำง
วิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
 (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน  กำรวัดและประเมินผล   
(๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึงทุกประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ 
(๔)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ
อย่ำงชัดเจน 
(๕)  มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับสถำนศึกษำอ่ืน 
(๖)  มีระบบกำรประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๖ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)   มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง 
ได้แก่ กำรฝึกเสริมสร้ำงสมรรถนะและภำวะผู้น ำ นดย. เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๕๘  ที่ พัน.ลว.พล.นย. อ.สัตหีบ 
จว.ชลบุรี และกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ บริเวณพ้ืนที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรี     



๘๖ 
 

ซังรกออร์เคสตรำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี เมื่อ ๒๕ - ๓๐ ส.ค.๕๗ ณ ดย.ทร.ฯ และโรงละครแห่งชำติ      
เป็นต้น 
  (๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน กำรวัดและประเมินผล    
พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดกำรบรรยำยเพ่ิมควำมรู้ให้ข้ำรำชกำร ในหัวข้อเรื่อง “แนวทำงกำรพัฒนำระบบ       
e-learning” เพ่ือเสริมประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ หอดุริยำงค์ 
ดย.ทร.ฯ โดยมีกำรจัดท ำแบบประเมิน และรำยงำนผลกำรจัดกำรบรรยำยให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ หลังกำรจัดกำร
บรรยำยเสร็จสิ้น 
  (๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึงทุกประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๑ สำขำวิชำ คือ สำขำกำรดุริยำงค์ ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึง เช่น โครงกำรฝึกภำคสนำม นดย. โครงกำรฝึกภำวะผู้น ำ
ทำงทหำร  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตรำ 
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  ประจ ำปี  งป.๕๗ โครงกำรบันทึกเสียงกำรบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ              
อ.ส. พระรำชวังดุสิต  กิจกรรมกำรแสดงวงโยธวำทิตก่อนพิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และ     
มีกำรเชิญวิทยำกรจำกภำยนอกที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรดนตรีมำบรรยำย เป็นต้น           
ซึ่งโครงกำรดังกล่ำว เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะควำมช ำนำญผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
  (๔)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและก ำหนดทิศทำงในกำร
พัฒนำอย่ำงชัดเจน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดท ำแผนกำรสอนทุกรำยวิชำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  มีกำรจัด
ประชุมครู/ครูช่วยสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย เพ่ือชี้แจงนโยบำยและ          
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำรวัดผลประเมินผลที่เน้นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ซึ่งมีกำร
พัฒนำกิจกรรม/วิธีกำรในกำรสอนและกำรประเมิน เช่น เพลงในกำรฝึกเพ่ือสอบในแต่ละปีโดยเลือกเพลง      
ที่หลำกหลำยและทนัสมัย นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำให้กับ นดย. เพ่ือพัฒนำภำวะผู้น ำ
ปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมจำกกำรเรียนวิชำภำวะผู้น ำ 
 (๕)  มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับ
สถำนศึกษำอ่ืน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรให้กำรสนับสนุนครูสอนวิชำดนตรีแก่สถำนศึกษำอ่ืน ได้แก่ สนับสนุนครู   
ไปสอนวิชำไวโอลินแก่โรงเรียนจิตรลดำ จ ำนวน ๒ นำย คือ จ.อ.หญิง นฤมล  โพธิเวส และ จ.อ.ยศพล คุ้มจั่น  
 (๖)  มีระบบกำรประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดท ำแบบประเมินให้ 
นดย. มีส่วนร่วมในกำรประเมินครูผู้สอนในทุกรำยวิชำ หลังเสร็จสิ้นกำรสอนในภำคปลำยของทุกปี เพ่ือส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของ นดย. เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู/ครูช่วยสอน เพื่อน ำไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของ รร.ดย.ฯ ต่อไป โดยมีรำยละเอียดหัวข้อกำรประเมินจ ำนวน ๑๗ ข้อ เช่น ควำมตรงต่อเวลำ 
เทคนิคและวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้  คุณสมบัติของผู้สอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงมี
เหตุผล เป็นต้น โดยมีผลกำรประเมินกำรสอนของครูในภำคต้น มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ เท่ำกับ ๔.๕๙ และในภำคปลำย 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๐ รวมทั้งสองภำค มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๙ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 



๘๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ร้อยละของจ ำนวนสำขำวิชำชีพที่มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้
แก่ผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ ต่อจ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด(จ ำนวนคน -ชั่วโมง : Man-hour ของผู้เชี่ยวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มำบรรยำยให้ผู้เรียน) (วิทยำกรภำยนอกมำบรรยำยคนละไม่ต่ ำกว่ำ ๒ ชม. ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน/
ภำคกำรศึกษำ) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ 
ของสำขำ 

≤ ๖๕ 
ของสำขำ 

≤ ๗๐ 
ของสำขำ 

≤ ๗๕ 
ของสำขำ 

ทุกสำขำ
วิชำชีพ 

ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดกำรศึกษำออกเป็น ๑ สำขำวิชำ คือ สำขำกำรดุริยำงค ์  
ซึ่งได้มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ ครบทั้งภำคต้น
และภำคปลำย จ ำนวน ๑ สำขำวิชำชีพ จำกจ ำนวนสำขำท้ังหมด ๑ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กล่ำวคือ   
 - ภำคต้น ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำอบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ต เมื่อ ๒๕ - ๓๐ ส.ค.๕๗ 
ณ ดย.ทร.ฐท.กท. และโรงละครแห่งชำติ จ ำนวน ๙ นำย นำยละ ๓ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ๑. SEON JINYEONG นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Oboe (๓ ชั่วโมง)  
  ๒. SON A RON นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Bassoon (๓ ชั่วโมง)  
 ๓. KIM MIJA  นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Cello (๓ ชั่วโมง)  
 ๔. SON YONG RYONG นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Clarinet      
(๓ ชั่วโมง)  
  ๕. LEE SOOYOUN นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Flute (๓ ชั่วโมง)  
  ๖. KIM SUNG นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Euphonium/Tuba      
(๓ ชั่วโมง)  
  ๗. CHOI JEONG PIL นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Trumpet         
(๓ ชั่วโมง)  
  ๘. KIM SUN-DUK นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Viola (๓ ชั่วโมง)  
  ๙. Cho DANIAL นักดนตรีวงซังรกออเครสตร้ำ อบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีฯ Violin (๓ ชั่วโมง)  
 - ภำคปลำย ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำย เรื่อง กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงดนตรี  เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๗         
ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฐท.กท. จ ำนวน ๒ นำย อบรมกำรปฏิบัตินำยละ ๓ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ๑. อำจำรย์ ด ำริห์  บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยำงคศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร บรรยำย เรื่อง 
กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงดนตรี (๓ ชั่วโมง) 
  ๒. อำจำรย์ ยรรยงค์  พันธ์สวัสดิ์ อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร บรรยำย เรื่อง กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงดนตรี (๓ ชั่วโมง) 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรจัดกำรศึกษำออกเป็น ๓ สำขำวิชำ  
ซึ่งได้มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ ครบทั้งภำคต้น
และภำคปลำย จ ำนวน ๒ สำขำวิชำ จำกจ ำนวนสำขำท้ังหมด ๓ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
 
 



๘๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนสำขำวิชำชีพที่มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน 

๐ สำขำ ๑ สำขำ ๑ สำขำ ๒ สำขำ 

จ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด ๑ สำขำ ๑ สำขำ ๑ สำขำ ๓ สำขำ 
ร้อยละ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๖.๖๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ประสิทธิภำพของระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
(๒)  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่อถือ เชื่อมั่น
ได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓)  มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
(๔)  มีกำรก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำรสอบ
คัดเลือกผู้เรียน 
(๕)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน 
(๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
(๗)  ระบบกำรคัดเลือกโปร่งใส  มีกำรตรวจสอบได้ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเปน็ ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน  
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จึงงดรับสมัคร นดย. ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่เปิดรับสมัคร จึงไม่มีกำรแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
กำรสอบคัดเลือก คณะท ำงำนฯ จึงอนุโลม 
  (๒)  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่อถือ 
เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ โดย รร.ดย.ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ จึงงดรับสมัคร นดย. 
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่เปิดรับสมัคร จึงไม่มีกำรปรับปรุง
แนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือก คณะท ำงำนฯ จึงอนุโลม 
  (๓)  มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ  มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับสมัครและสอบคัดเลือก ค ำสั่ง ฐท.กท. (เฉพำะ) ที่ ๑๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร



๘๙ 
 

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งในค ำสั่งฯ ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรสอบภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ส ำหรับคะแนนภำคทฤษฎี (วิชำกำร) ที่ประชุมมีมติให้ใช้ผลคะแนน 
O-NET ส่วนคะแนนภำคปฏิบัติ (ภำคควำมถนัดทำงเครื่องมือดนตรี) สำมำรถปฏิบัติเครื่องมือดนตรีได้ไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ เกรด ๔ มำตรฐำนสำกล  
  (๔)  มีกำรก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำร
สอบคัดเลือกผู้เรียน พบว่ำ มีค ำสั่ง ฐท.กท. (เฉพำะ) ที่ ๑๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครและ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  มีกำรก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ต่ำง ๆ  และเนื่องจำก รร.ดย.ฯ ใช้ผลกำรสอบ O-NET ซ่ึงเป็นข้อสอบมำตรฐำนระดับประเทศ ที่มีกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บควำมลับของกำรทดสอบ ไม่ให้เกิดควำมรั่วไหลหรือสูญหำยระหว่ำงกำรสอบ     
เป็นคะแนนภำควิชำกำรในกำรสอบคัดเลือก ดังนั้น จึงถือว่ำในกำรสอบคัดเลือก นดย . มีกำรด ำเนินงำนกำร
รักษำควำมลับของชุดข้อสอบแล้ว 
  (๕)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน พบว่ำ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้ท ำบันทึกขอรำยงำนผล
กำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ถึง ผบ.ฐท.กท. โดยมีรำยละเอียด
ตั้งแต่กระบวนกำรสมัครสอบ จนถึงกระบวนกำรสอบ และผลกำรสอบ รวมถึงปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ   
  (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม  
พบว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๘ เลขำนุกำรฯ ได้ชี้แจงปัญหำเกี่ยวกับกำรรับสมัครฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ พร้อมทั้งน ำข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำแก้ไข
ปัญหำดังกล่ำวทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรรับสมัครฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เช่น วิธีกำร
ประชำสัมพันธ์ที่ทั่วถึง วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรรับสมัคร และกำรใช้คะแนนภำควิชำกำรที่เหมำะสมเพ่ือขจัด
ปัญหำกำรเปิดรับสมัครล่ำช้ำกว่ำเหล่ำทัพอ่ืน 
   (๗)  ระบบกำรคัดเลือกโปร่งใส  มีกำรตรวจสอบได้ พบว่ำ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรรับสมัครและ   
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้ท ำบันทึกขอรำยงำนผลกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ถึง ผบ.ฐท.กท. โดยมีกำรบรรยำยรำยละเอียด
ตั้งแต่กระบวนกำรสมัครสอบ จนถึงกระบวนกำรสอบ และผลกำรสอบ รวมถึงปัญหำและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๗ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

 

 



๙๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ใน
เกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละปี ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด (พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยรวม) 
เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๒.๕๑ และเกณฑ์ดีมำก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๕๐ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำร
ฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๒๒ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๓๑ นำย รวมมีผู้เรียนที่มี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด จ ำนวน ๕๓ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๘๒ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๙๗ นำย 
รวมมีผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๗๙ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๗๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๓๙ ๒๑ ๒๒ ๘๒ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๓๓ ๓๓ ๓๑ ๙๗ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก 
(นำย) 

๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน  
ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 
(๒)  มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล 
(๓)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และบุคลิกภำพ 
(๔)  มีระบบกำรวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๕)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ  



๙๑ 
 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียน  
กำรสอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรวัดและประเมินผลโดยยึดระเบียบของ ยศ.ทร.   
มำเป็นหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล ได้แก่ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งหลักเกณฑ์กำรวัดและ
ประเมินผลตำมวิธีกำร มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร   
  (๒)  มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและ
ประเมินผล โดยใช้ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ ยศ.ทร.       
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนชั้น กำรจบหลักสูตร และ
กำรพ้นสภำพผู้เรียน ที่เป็นตัวชี้วัดกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน  
  (๓)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำเจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภำพ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดเก็บคะแนนสอบควำมรู้ภำคทฤษฎีทั้งภำคต้นและ
ภำคปลำย มีกำรให้คะแนนกำรฝึกภำคปฏิบัติตำมสำขำอำชีพ และกำรให้คะแนนควำมประพฤติ คะแนน    
ควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร โดยมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ที่ครอบคลุม           
ด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและบุคลิกภำพ รวมทั้งจัดให้มีกำรสอบทำงทฤษฎี และเสนอ
ผลกำรสอบควำมรู้ นดย. (แบบ ยศ.๕) เสนอ ยศ.ทร. เพ่ือตัดสินผลกำรศึกษำ 
  (๔)  มีระบบกำรวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบควำมรู้ นดย.ชั้นปีที่ ๑ (หลักสูตรใหม่) ชั้นปีที่ ๕ และ ๖ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
และได้ระบุหน้ำที่ของกรรมกำรสอบควำมรู้แต่ละด้ำนไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุมห้องสอบและ
เจ้ำหน้ำที่รับกระดำษสอบ คณะกรรมกำรสอบวิชำปฏิบัติเครื่องมือ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบควำมรู้
และเสนอผลกำรสอบควำมรู้ของ นดย. (แบบ ยศ.๕) ให้ ยศ.ทร. เพ่ือตัดสินผล และมีกำรปิดประกำศ          
ผลกำรสอบให้ นดย. ทรำบ  
  (๕)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- -  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง 
(๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
(๓)  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ 
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
กำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน 
(๕)  มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย   
(๖)  มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
(๗)  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 
(๘)  มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน 
(๙)  มีกำรประเมินผลกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
(๑๐) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มี ๗ - ๘ข้อ มี ๙ - ๑๐ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๑๐ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๑๐ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง  พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีแผนก
สนับสนุน ดย.ทร.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง เพ่ือรับผิดชอบ    
ในกำรจัดหำและด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  มีหมวดเครื่องช่วยกำรศึกษำฯ ให้กำร
สนับสนุนเครื่องช่วยฝึกประจ ำตัว นดย. รวมทั้งจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในกำรฝึกปฏิบัติและฝึกภำคสนำม 
  (๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่  และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.)       
ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน พบว่ำ มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอำคำร 
กรำบพัก นดย.ชำย ปรับปรุงประตูห้องเรียนให้มีแสงสว่ำงมำกขึ้น ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือดนตรี (คลังดนตรี 
รร.ดย.ฯ) 
  (๓)  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อย    
ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของ
อำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยมีกำรมอบหมำยให้แผนกสนับสนุน ดย.ทร.ฐท.กท. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำน ชย.ทร. ในกำรซ่อมบ ำรุงในส่วนของระบบประปำ ไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ
ของ รร.ดย.ฯ ส ำหรับระบบก ำจัดของเสียและกำรก ำจัดขยะได้ใช้บริกำรจำก กทม. ในกำรเก็บขยะมูลฝอยและ
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สิ่งปฏิกูลทุกสัปดำห์ (สัปดำห์ละ ๒ ครั้ง) มีกำรติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร รร.ดย.ฯ 
ตำมจุดต่ำง ๆ โดยมีกำรติดตั้งถังดับเพลิง (CO2) จ ำนวน ๓ ถัง บริเวณชั้น ๒ หน้ำห้องคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง
ถังดับเพลิง (CO2) จ ำนวน ๓ ถัง ไว้บริเวณใต้บันไดชั้น ๑ หน้ำห้องเรียนชั้นปีที่ ๑ และติดตั้งเครื่องมือช่วย     
ในกำรดับเพลิง เช่น ขวำนดับเพลิง ชะแลง ในบริเวณที่เห็นเด่นชัด (บริเวณชั้น ๑) รวมทั้งมีกำรตรวจสุขำภิบำลบก
ประจ ำทุกเดือน 
  (๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีกำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน พบว่ำ ห้องสมุด รร.ดย.ฯ ได้จัดซื้อหนังสือวิชำกำร ต ำรำเรียน โน้ตเพลง 
เพ่ิมเติม ซึ่งได้รับ งป.จำก ยศ.ทร. จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บำท จัดหำ ipad จ ำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้สืบค้นข้อมูล 
ด้ำนระบบสำรสนเทศได้ติดตั้งระบบ internet ควำมเร็วสูง (ADSL) ไว้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง นดย. สำมำรถใช้
นอกเวลำเรียนในช่วง ๑๘๐๐ - ๒๐๐๐ 
  (๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย  พบว่ำ รร.ดย.ฯ       
มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกเดี่ยว ห้องฝึกรวมวง และมีอุปกรณ์กำรฝึกงำน (เครื่องดนตรี) ในแต่ละประเภทที่มี
ควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่งจัดเป็นสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำน        
ที่หลำกหลำยส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
  (๖)  มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้  พบว่ำ รร.ดย.ฯ 
ได้มอบหมำยให้หมวดเครื่องช่วยกำรศึกษำฯ เป็นหน่วยผู้รับผิดชอบ และก ำกับดูแลในกำรให้บริกำรกำรใช้
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ รวมทั้งในหมวดต่ำง ๆ ได้มีกำรจัดท ำป้ำยบอกประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท  
(ทั้งเครื่องสมัยเก่ำและเครื่องสมัยใหม่) รวมทั้งมีกำรท ำสถิติกำรใช้ (กำรเบิก  - ยืมต ำรำ กำรเข้ำใช้ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์) และมีทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีควำมพร้อมใช้งำนส ำหรับกำรฝึกในชุดวิชำต่ำงๆ เพ่ือเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริกำร  
  (๗)  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำรกำรกีฬำ และ     
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีห้องพยำบำล และได้รับกำรสนับสนุนกำรบริกำรอนำมัย และ     
กำรรักษำพยำบำลให้กับ นดย. จำกศูนย์สุขภำพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ 
รร.ดย.ฯ รวมทั้งจัดให้มีตู้ยำสำมัญประจ ำหน่วย มีกำรจัดกำรบริกำรด้ำนอำหำร โดยกองกิจกำรพิเศษ ฐท.กท.  
เป็นหน่วยรับผิดชอบกำรจัดเลี้ยง ซึ่งได้มีกำรจัดอำหำรที่ถูกต้องตำมหลักอนำมัยให้กับ นดย. มีโรงครัว         
โรงเลี้ยงส ำหรับประกอบอำหำร ที่สะอำดและถูกสุขลักษณะ และมีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงทุกเดือนเพ่ือควำม
ปลอดภัยของผู้เรียนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
  (๘)  มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน  พบว่ำ รร.ดย.ฯ       
ได้ติดตั้ งระบบ internet ควำมเร็วสูง (ADSL) ที่ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือสืบค้นข้อมูล รวมถึงมี เว็บไซต์ 
www.rtnsm.com และ Facebook : navymusicaids เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ
เครือข่ำย อีกทั้งมีกำรร่วมกิจกรรมของผู้เรียน เช่น โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงดนตรี และกำรแสดง
คอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้ำ สำธำรณรัฐเกำหลี โครงกำรบรรเลงดนตรีบันทึกเสียงรำยกำรวิทยุ  อ.ส.
พระรำชวังดุสิต ทำงคลื่นวิทยุ FM ๑๐๔ กำรฝึกภำคสนำมของ นดย. เป็นต้น 
  (๑๐) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ รร.ดย.ฯ น ำข้อมูลจำก     
ผลกำรประเมิน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ด้ำนกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์มำพัฒนำระบบสำรสนเทศ โดยขอรับ
สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ สสท.ทร. เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบและวำงระบบเครือข่ำย ซึ่งใช้งบประมำณจำกบัญชี
รำยรับสถำนศึกษำ จ ำนวน ๗๘,๐๖๔ บำท 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 

http://www.rtnsm.com/


๙๔ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๑๐ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๑๐ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๑๐) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกจำกในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนในแต่ละปี 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง (ที่เป็นหน่วยงำนเกี่ยวข้องด้ำนกฎหมำยหรือกำรปกครอง
โดยตรง)   
(๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ 
(๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้จัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ 
โดยจัดดนตรีน ำขบวนแห่เทียนพรรษำ เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๗ ณ วัดชิโนรสำรำม เขตบำงกอกน้อย กทม. 
  (๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พบว่ำ รร.ดย.ฯ        
พำ นดย. ไปทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๗ ณ อ.คลองหลวง จว.ปทุมธำนี 
 (๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง พบว่ำ รร.ดย.ฯ พำ นดย. เข้ำร่วมฟังบรรยำย   
เรื่อง กำรปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ จำกนำยอ ำเภอ อ.อุทุมพรพิสัย จว.ศรีสะเกษ เมื่อ ๒๒ มี.ค.๕๘ 
ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
  (๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ พำ นดย.     
ไปทัศนศึกษำอุทยำนประวัติศำสตร์ปรำสำทหินพนมรุ้ง จว.บุรีรัมย์ เมื่อ ๒๓ มี.ค.๕๘ ในกำรฝึกภำคสนำมของ 
นดย.ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร พบว่ำ รร.ดย.ฯ พำ นดย. ไปทัศนศึกษำ นรข.เขตอุบลรำชธำนี          
สน.เรือโขงเจียม เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘ ในกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๙๕ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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  ๕.๑๓ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และโครงกำร
พระรำชด ำริ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมโครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
โครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน ๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม คิดเป็น    
ร้อยละ ๑๒.๕๐ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชินีนำถ เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗    
ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ  
 ๒. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗    
ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมโครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน ๗ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๕๗ 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ 

๓ ๒ ๒ ๗ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ๒๑ ๑๖ ๕๗ 
ร้อยละ ๑๕.๐๐ ๙.๕๒ ๑๒.๕๐ ๑๒.๒๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 

 



๙๖ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนวกำรใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนว
กำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ประกอบด้วย 
 ๑. กำรแข่งขันกีฬำสัปดำห์กีฬำนำวี ประจ ำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ - ๑๘ พ.ย.๕๗ ณ สนำมกีฬำรำชนำวี สัตหีบ 
อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
 ๒. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคีระหว่ำง รร.ดย.สำมเหล่ำทัพ  เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗                
ณ รร.ดย.ฯ  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี  รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ           
(รวมยำเสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๘ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๕๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำ
เสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๓ ๓ ๒ ๘ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ๒๑ ๑๖ ๕๗ 
ร้อยละ ๑๕.๐๐ ๑๔.๒๙ ๑๒.๕๐ ๑๔.๐๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์      
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และ



๙๗ 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมไหว้ครูวิชำกำร เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๕๗ ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 
 ๒. กิจกรรมส่งเสริมจิตอำสำและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ในวันเข้ำพรรษำ เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๗               
ณ วัดชิโนรสำรำม เขตบำงกอกน้อย กทม. 
  ๓. กิจกรรมส่งเสริมจิตอำสำและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๗ ณ วัดชิโนรสำรำม        
เขตบำงกอกน้อย กทม. 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมจริยธรรม         
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๑๐ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๕๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม กำร
บ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร 

๓ ๔ ๓ ๑๐ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ๒๑ ๑๖ ๕๗ 
ร้อยละ ๑๕.๐๐ ๑๙.๐๕ ๑๘.๗๕ ๑๗.๕๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๒๐ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ จ ำนวน        
๗ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ประกอบด้วย 
        ๑. โครงกำรบรรเลงดนตรีบันทึกเสียงรำยกำรวิทยุ อ .ส. พระรำชวังดุสิต ทำงคลื่นวิทยุ FM 104         
เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗, ๑๙ ก.ย.๕๗, ๑๙ ธ.ค.๕๗ และ ๒๐ มี.ค.๕๘ 
        ๒. กำรแสดงกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๔๑ เมื่อ ๒๘ - ๓๐ ก.ค.๕๗ ณ ศูนย์วัฒนธรรม    
แห่งประเทศไทย 
        ๓. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงดนตรี และกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซักรกออร์เคสตร้ำ 
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี เมื่อ ๒๕ - ๓๐ ส.ค.๕๗ ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 



๙๘ 
 

       ๔. กิจกรรมกำรแสดงดนตรีสนำมก่อนพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เมื่อ ๑๕ และ          
๑๘ ม.ค.๕๘ ณ ลำนเอนกประสงค์ สอ.รฝ. 
       ๕. กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดวงดนตรี Thailand Jazz Competition 2015 เมื่อ ๑๙ ม.ค.๕๘  
ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ 
       ๖. กิจกรรมกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       ๗. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ALC ตลอดปีกำรศึกษำ ณ รร.ดย.ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมวิชำกำรและทักษะ
วิชำชีพ จ ำนวน ๒๔ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๕๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะ
วิชำชีพ 

๘ ๙ ๗ ๒๔ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ๒๑ ๑๖ ๕๗ 
ร้อยละ ๔๐.๐๐ ๔๒.๘๖ ๔๓.๗๕ ๔๒.๑๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่  
หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึกทักษะ       
ทำงดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงทหำร และภำวะผู้น ำทำงทหำร จ ำนวน ๒ กิจกรรม 
จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมกำรฝึกเสริมสร้ำงสมรรถนะและภำวะผู้น ำของ นดย. เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๕๘ ณ พัน.ลว.
พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 
 ๒. กำรไปทัศนศึกษำทำงเรือ เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘ ณ ร.ล.อ่ำงทอง 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรฝึกภำคสนำม/
กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร   
จ ำนวน ๘ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๕๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 



๙๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึก
ทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่  หรือกิจกรรมที่
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร 

๓ ๓ ๒ ๘ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ๒๑ ๑๖ ๕๗ 
ร้อยละ ๑๕.๐๐ ๑๔.๒๙ ๑๒.๕๐ ๑๔.๐๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA   
(๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  
(๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ
ของสถำนศึกษำต่อสังคม 
(๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
(๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA  พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้บรรจุโครงกำรฝึกภำคสนำม นดย. ไว้ใน
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติงำน รร.ดย.ฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยขออนุมัติจัดโครงกำรศึกษำ อบรม ประชุมและสัมมนำของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร.
ประจ ำปี งป.๕๘ กำรด ำเนินงำน (D) ซึ่งมีกำรประชุมเตรียมกำรฝึก รร.ดย.ฯ ท ำกำรฝึกนอกที่ตั้งและเคลื่อนย้ำย
ก ำลังพลข้ำรำชกำร และ นดย.จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐๓ นำย โดยในบริเวณพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
จว.บุรีรัมย์ จว.มหำสำรคำม จว.อุบลรำชธำนี และ จว.ศรีสะเกษ เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ และกำรฝึกภำคสนำม
ดังกล่ำว ได้จัดให้มีกำรแสดงผู้ชนะสิบทิศ เพ่ือให้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของกำรดนตรี ฝึกกำรเรียนรู้
วิธีกำรท ำงำนแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี รร.ดย.ฯ กำรประเมินผล (C) ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ชมต่อ
กำรแสดงของ นดย. จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ชม ครั้งละ ๕๐ รำย จ ำนวน ๖ วัน รวมเป็น ๓๐๐ คน มีค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๗๐ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด พร้อมทั้งได้น ำข้อเสนอแนะในปีที่
ผ่ำนมำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ไปปรับปรุง คือ  ๑) ขำดกำรประชำสัมพันธ์ : ได้ท ำหนังสือติดต่อประสำนงำน
ตำมหน่วยงำนรำชกำร ให้มีกำรประชำสัมพันธ์ทุกครั้งที่ท ำกำรแสดง  ๒) ควรมีกำรแสดงที่หลำกหลำย : ให้มี



๑๐๐ 
 

กำรแสดงที่หลำกหลำย อำทิ น ำโน๊ตเพลงของพลสัญญำณแตรเดี่ยวมำเรียบเรียงเสียงประสำนเป็นบทเพลง
สยำมบ้ำนเดียวกัน ๓) ควรจัดกำรฝึกภำคสนำมทำงดนตรีให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรฝึกภำคสนำม นดย. 
ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ ๒ ตัวชี้วัด สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ดังนี้ 
  ๑. นดย.ชั้นปีที่ ๑, ๕ และ ๖ ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๕๓ นำย จำกจ ำนวน นดย.ชั้นปีที่ ๑, ๕ 
และ ๖ ทั้งหมด ๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ≥ ร้อยละ ๙๐) 
  ๒. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อกำรแสดงของ นดย. มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในภำพรวม
เท่ำกับ ๔.๗๐ (ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
  (๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องหรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ     
สร้ำงคุณค่ำของสถำนศึกษำต่อสังคม พบว่ำ รร.ดย.ฯ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชำติ โดยก ำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรปลูกฝังให้มีควำมรู้ และตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้มีกำรน ำวงดนตรีไทยและสำกล ตลอดจนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยและนำฏศิลป์ประยุกต์ ไปแสดงใน
กำรฝึกภำคสนำม นดย. เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น สู่สำธำรณชนผ่ำนกำร
แสดงบนเวทีอันเป็นประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม ตลอดจนเป็นกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงชื่อเสียงให้กับ 
ทร. อีกทั้งยังมีกิจกรรมไหว้ครูวิชำกำร กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติและกิจกรรม
วันแม่แห่งชำติ ซึ่งล้วนเป็นกำรส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของชำวไทยและชำวพุทธ 
  (๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่ำ รร.ดย.ฯ 
ได้ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ชมต่อกำรแสดงของ นดย. จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ชม ครั้งละ ๕๐ คน จ ำนวน ๖ วัน 
รวมเป็น ๓๐๐ คน โดยในหัวข้อกำรประเมินกำรแสดงของ นดย. ท ำให้เห็นคุณค่ำในศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น มีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพหรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน มีเพียงแต่ผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ชม ซึ่งยังไม่ถือว่ำได้รับ
กำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔)  

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๕.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 

๔ - - ๗ ใน  
๗ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ     
๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพใน
แต่ละสำขำวิชำชีพที่สอนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนครู/อำจำรย์   ๓ - - ๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๒ 

๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ประจ ำปรับปรุง
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

๓ - - ๓ ใน 
๕ ข้อ 

- ๓ ๙ 

๕.๖ สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำร 
ปฏิบัติจริง 

๔ - - ๖ ใน 
๖ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๗ ร้อยละของจ ำนวนสำขำวิชำชีพท่ีมีกำรเชิญผู้เช่ียวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละ
สำขำวิชำ ต่อจ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด 

๑ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๖.๖๗ ๓ ๓ 

๕.๘ ประสิทธิภำพของระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน ๓ - - ๗ ใน 
๗ ข้อ 

- ๕ ๑๕ 

๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก 
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละปี ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๑๐ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน ๓ - - ๔ ใน 
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๒ 

๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   ๔ - - ๑๐ ใน 
๑๐ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๑๒ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกจำกในสถำนศึกษำ/
ห้องเรียนในแต่ละป ี

๒ - - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๐ 

๕.๑๓ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์  และโครงกำรพระรำชด ำริ ต่อจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๕.๐๐ ๙.๕๒ ๑๒.๕๐ ๑๒.๒๘ ๕ ๑๐ 

๕.๑๔ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริม
สุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด 

๒ ๑๕.๐๐ ๑๔.๒๙ ๑๒.๕๐ ๑๔.๐๔ ๕ ๑๐ 

๕.๑๕ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม 
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์
ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ต่อจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๕.๐๐ ๑๙.๐๕ ๑๘.๗๕ ๑๗.๕๔ ๕ ๑๐ 



๑๐๒ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๕.๑๖ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำร
และทักษะวิชำชีพ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด 

๒ ๔๐.๐๐ ๔๒.๘๖ ๔๓.๗๕ ๔๒.๑๑ ๕ ๑๐ 

๕.๑๗ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึก
ภำคสนำม/กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่  หรือกิจกรรม
ที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร ต่อ
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๕.๐๐ ๑๔.๒๙ ๑๒.๕๐ ๑๔.๐๔ ๕ ๑๐ 

๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ๕ - - ๔ ใน 
๕ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

รวม ๔๕      ๒๐๖ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๕๘ 

ระดับคุณภำพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. รร.ดย.ฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีกับวงดนตรีต่ำงชำติในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงกำรดนตรีและ
ได้เรียนรู้เทคนิคกำรดนตรีในระดับมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะช่วยสร้ำงเสริมศักยภำพ วิสัยทัศน์ และประสบกำณ์
ทำงกำรดนตรีให้ข้ำรำชกำรและ นดย. เพ่ิมพูนมำกขึ้น และเป็นกำรประสำนควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศิลปะกำรดนตรี
ของทั้งสองประเทศ 
 ๒. รร.ดย.ฯ มีสื่อกำรสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 
 ๓. รร.ดย.ฯ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และฝึกทักษะ
ตำมสำขำวิชำชีพ 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. หัวข้อค ำถำมในแบบประเมินหลักสูตรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสูตร 
 ๒. ขำดข้อมูลในกำรน ำผลกำรประเมินหลักสูตร หรือควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำใช้ในกำรปรับปรุง
หลักสูตร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ๓.  ยังไม่ได้น ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียน
กำรสอน        
 ๔.  ไม่มีกำรอนุมัติแบบฟอร์มแผนกำรสอน และที่ผ่ำนมำเป็นกำรท ำแบบฟอร์มแผนกำรสอนในเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
 ๕. ไม่มีกำรปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำ 
 ๖. ไม่มีระบบกำรสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และระบบ e-learning     
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. ควรปรับเพ่ิมหัวข้อค ำถำมในแบบประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
หลักสูตร โดยเพ่ิมหัวข้อค ำถำม เช่น หัวข้อค ำถำมที่เก่ียวกับวิชำหรือเนื้อหำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน
ชั่วโมงเรียน หรือกิจกรรมในหลักสูตร เป็นต้น 



๑๐๓ 
 

  ๒.  ควรมีอนุมัติสั่งกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรและชัดเจนว่ำ ให้มีกำรปฏิบัติใด ๆ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร/
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนนั้น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรประเมินหลักสูตร หรือจำกกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่ได้คะแนนต่ ำ 
 ๓. ควรแจ้งผลกำรประเมินกำรสอนให้ครูผู้สอนทรำบ เพ่ือให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรสอนต่อไป 
  ๔. ควรปรับปรุงแผนกำรสอน โดยกำร 
     ๔.๑ อนุมัติแบบฟอร์มแผนกำรสอน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนกำรสอนอยู่ในรูปแบบที่ก ำหนด และ    
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
     ๔.๒ เสนอขออนุมัติแผนกำรสอนก่อนน ำไปใช้ทุกรำยวิชำ                
 ๕.  ควรมีกำรจัดท ำประมวลกำรสอน และเสนอขออนุมัติทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้ทรำบรำยละเอียดของ
วิชำนั้น ๆ เกี่ยวกับชื่อวิชำ ผู้สอน ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์กำรเรียน ลักษณะกำรเรียนรู้  คะแนนเก็บ   
ส่วนต่ำง ๆ และที่ส ำคัญมีรำยละเอียดของสิ่งที่จะเรียน และกิจกรรมที่จะท ำในแต่ละครั้ง ระบุไว้เป็นแนวทำง   
ในกำรเรียน 
 ๖.  หมวดศึกษำ รร.ดย.ฯ ควรพิจำรณำรำยวิชำที่ควรปรับปรุง วิธีกำรวัดและประเมินผล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 ๗. ควรพัฒนำระบบกำรสืบค้นในห้องสมุด และระบบ e-learning เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ    
ด้วยตนเอง อันน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนยิ่งขึ้น 
 ๘. ควรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน (วีดิทัศน์) เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ นดย.           
ที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนในชั่วโมงได้ โดยบันทึกลง tablet หรือ computer   
 ๙. ควรปรับปรุงห้องฝึกเดี่ยว (ฝ้ำเพดำน ระบบเสียง) และห้องฝึกซ้อมรวมวง (ระบบเสียง ฝ้ำเพดำน   
พ้ืนห้อง) ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ ฯ 
สรุป จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
 ด้ำนกำรเทดิทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และโครงกำรพระรำชด ำริ   

๑. กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ        
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

๘ ส.ค.๕๗     หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 

๒. กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

๔ ธ.ค.๕๗     หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 

 รวม ๒ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด)   

๑. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสัปดำห์กีฬำนำวี ประจ ำปี ๒๕๕๗ ๑๗ - ๑๘ พ.ย.๕๗ สนำมกีฬำรำชนำวี สัตหีบ  
อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี

๒. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคครีะหวำ่ง รร.ดย.สำมเหลำ่ทัพ ๑๗ ธ.ค.๕๗                 รร.ดย.ฯ 
 รวม ๒ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ฯ   

๑. กิจกรรมไหว้ครูวิชำกำร ๒๗ มิ.ย.๕๗ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมจติอำสำและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ 

วันเข้ำพรรษำ 
๑๐ ก.ค.๕๗               วัดชิโนรสำรำม  

เขตบำงกอกน้อย กทม. 
๓. กิจกรรมส่งเสริมจติอำสำและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ๑๔ ส.ค.๕๗ วัดชิโนรสำรำม       

เขตบำงกอกน้อย กทม. 
 รวม ๓ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ   

๑. โครงกำรบรรเลงดนตรีบันทึกเสียงรำยกำรวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
ทำงคลื่นวิทยุ FM 104          

๒๐ มิ.ย.๕๗, ๑๙ 
ก.ย.๕๗, ๑๙ ธ.ค.๕๗ 
และ ๒๐ มี.ค.๕๘ 

พระรำชวังดุสติ 

๒. กำรแสดงกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๔๑ ๒๘ - ๓๐ ก.ค.๕๗ ศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย 

๓. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรทำงดนตรี และกำรแสดงคอนเสิรต์
ร่วมกับวงซักรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหล ี

๒๕ - ๓๐ ส.ค.๕๗ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ 

๔. กิจกรรมกำรแสดงดนตรสีนำมก่อนพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตน 
ต่อธงชัยเฉลิมพล 

๑๕ และ ๑๘  
ม.ค.๕๘         

ลำนเอนกประสงค์ สอ.รฝ. 

๕. กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดวงดนตรี Thailand Jazz 
Competition ๒๐๑๕ 

๑๙ ม.ค.๕๘ เอเชียทีค  
เดอะรเิวอร์ฟร้อนท์ 

๖. กิจกรรมกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ บริเวณพื้นที่ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๗. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ALC ตลอดปีกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ 
 รวม ๗ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรฝึกภำคสนำมฯ หรือกิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู้ทำงทหำร   

๑. กิจกรรมกำรฝึกเสริมสร้ำงสมรรถนะและภำวะผู้น ำของ นดย. ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๕๘ พัน.ลว.พล.นย.  
อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี

๒. กำรไปทัศนศึกษำทำงเรือ ๔ ก.พ.๕๘ ร.ล.อ่ำงทอง 
 รวม ๒ กิจกรรม   
 รวมท้ังหมด ๑๖ กิจกรรม   



๑๐๕ 
 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ร้อยละของจ ำนวนชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติและ
ภำคสนำม ต่อจ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 

เกณฑป์ระเมิน 
ส ำหรับ รร.ชุมพล ฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ  

หมำยเหตุ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๓ ≥ ๒๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  

หรือต่ ำกวำ่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

เกณฑป์ระเมิน ส ำหรับ รร.ดย.ฯ และ รร.นวก.ฯ  

๑ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ≥ ๑๕ ≥ ๑๗ ≥ ๒๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึก
ภำคปฏิบัติ และภำคสนำม จ ำนวน ๒,๔๐๐ ชั่วโมง จำกจ ำนวนที่ใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๖,๖๐๐ ชั่วโมง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรม   
ทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ และภำคสนำม จ ำนวน ๗,๗๒๐ ชั่วโมง จำกจ ำนวนที่ใช้ในกำรศึกษำตลอด
หลักสูตร ๑๗,๔๐๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๗ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร 
กำรฝึกภำคปฏิบัติและภำคสนำม 

๒,๙๘๐ ๒,๓๔๐ ๒,๔๐๐ ๗,๗๒๐ 

จ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๖,๐๐๐ ๔,๘๐๐ ๖,๖๐๐ ๑๗,๔๐๐ 
ร้อยละ ๔๙.๖๗ ๔๘.๗๕ ๓๖.๓๖ ๔๔.๓๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์ปกครอง/
นำยทหำรปกครอง ๑ คน 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๑๒ :๑ < ๑๒ : ๑ < ๑๐ : ๑ < ๙ : ๑ < ๘ : ๑ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๕๓ นำย  มีอำจำรย์วิชำทหำร        
ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร จ ำนวน ๓ นำย และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง อีก ๑๕ นำย         



๑๐๖ 
 

รวมเป็นอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครองทั้งหมด จ ำนวน 
๑๘ นำย คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์
ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๒.๙๔ : ๑   
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๑๗๙ นำย        
มีอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร จ ำนวน ๗ นำย และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
อีก ๓๖ นำย รวมเป็นอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
ทั้งหมด จ ำนวน ๔๓ นำย คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และ
ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๔.๑๖ : ๑   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 
จ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร  ครูทหำร/ครูฝึก  ๓ ๑ ๓ ๗ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑๐ ๑๑ ๑๕ ๓๖ 
รวมอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกและ
นำยทหำรปกครองทั้งหมด 

๑๓ ๑๒ ๑๘ ๔๓ 

อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ฯ  
๑ คน 

๕.๕๔ : ๑ ๔.๕๐ : ๑ ๒.๙๔ : ๑ ๔.๑๖ : ๑ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - -  ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ
และกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพในแต่ละปี  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒ ๓ ๔ ๕ - ๖ ≥ ๗ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน หรือกิจกรรม
เสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๗ ครั้ง ประกอบด้วย 
 ๑. กำรฝึกควำมเป็นผู้น ำและควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ของ นดย. 
 ๒. กำรฝึกเข้ำเวรยำมรักษำควำมปลอดภัยพื้นที่โรงเรียน 
 ๓. กำรฝึกเสริมสร้ำงสมรรถนะและภำวะผู้น ำ ณ พัน.ลว.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๒๑ - ๒๒ 
ก.พ.๕๘ 
 ๔. กำรฝึกทัศนศึกษำทำงเรือ ณ ร.ล.อ่ำงทอง ท่ำเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘ 
 ๕. กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ นดย.ชั้นปีที่  ๑ และพิธีประดับเครื่องหมำยเลื่อนชั้นกำรศึกษำ             
ณ รร.ดย.ฯ เมื่อ ๒๓ พ.ค. - ๒๗ มิ.ย.๕๘ 
 ๖. กำรแสดงก่อนเวลำพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ ำปี ๒๕๕๘ ณ ลำนเอนกประสงค ์
สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อ ๑๕ และ ๑๘ ม.ค.๕๘  



๑๐๗ 
 

 ๗. กำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ณ พ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่   
จว.บุรีรัมย์ จว.มหำสำรคำม จว.อุบลรำชธำนี และ จว.ศรีสะเกษ เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน
หรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๒๒ ครั้ง เฉลี่ยรวม 
จ ำนวน ๗.๓๓ ครั้ง 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน
หรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำร
ปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ 

๗ ครั้ง ๘ ครั้ง ๗ ครั้ง ๒๒ ครั้ง 

ผลเฉลี่ยรวม ๓ ปี  - -  ๗.๓๓ ครั้ง 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และ
หรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียน โดยที่เกณฑ์ดี : 
คะแนนวิชำกำรฝึกทำงทหำร/กำรฝึกปฏิบัติ ≥ ร้อยละ ๘๐ หรือ ๒.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๔ และเกณฑ์ดีมำก : 
คะแนนวิชำกำรฝึกทำงทหำร/กำรฝึกปฏิบัติ ≥ ร้อยละ ๙๐ หรือ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติ
ทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี  จ ำนวน ๒๖ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน  
๒๗ นำย รวมผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพและหรือกำรฝึกอบรม
ทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๕๓ นำย จำกผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน       
๕๓ นำย (พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยคะแนนผลกำรฝึกตลอดปี คะแนนควำมประพฤติ  และคะแนนควำมเหมำะสม 
น้ ำหนัก ๒ : ๑ : ๑ ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึก  
ทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ด ีจ ำนวน ๔๑ นำย และอยู่ใน
เกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๓๘ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๗๙ นำย         
จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๗๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร 
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำง
ทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี

- ๑๕ ๒๖ ๔๑ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร 
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำง
ทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

๗๒ ๓๙ ๒๗ ๑๓๘ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร 
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำง
ทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก 

๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด โดยที่  

- เกณฑ์ดี : คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร ≥ ร้อยละ ๘๐ 
- เกณฑ์ดีมำก : คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร ≥ 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร    
อยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๐ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๕๓ นำย รวมมีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๕๓ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด ๕๓ นำย (พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมประพฤติและคะแนนควำมเหมำะสม) คิดเป็น     
ร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ดย.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน         
ค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๒ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๗๗ นำย รวมมีผู้เรียน
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน     
๑๗๙ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๗๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี

๒ ๐ ๐ ๒ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑดี์มำก 

๗๐ ๕๔ ๕๓ ๑๗๗ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก 

๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๒ ๕๔ ๕๓ ๑๗๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน เฉลีย่  
๓ ปี 

 

คะแนน 
ที่ได ้
(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๖.๑ ร้ อยละของจ ำนวนช่ั วโมงด้ ำนวิ ชำทหำร         
กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบั ติ และ
ภำคสนำม ต่อจ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ในกำรศึกษำตลอด
หลักสูตร 

๒ ๔๙.๖๗ ๔๘.๗๕ ๓๖.๓๖ ๔๔.๓๗ ๕ ๑๐ 

๖.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้ เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์     
วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์ปกครอง/
นำยทหำรปกครอง ๑ คน 

๒ ๕.๕๔ 
: ๑ 

๔.๕๐ 
: ๑ 

๒.๙๔ 
: ๑ 

๔.๑๖ 
: ๑ 

๕ ๑๐ 

๖.๓ จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำร
ดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำร
ปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพในแต่ละปี 

๒ ๗ 
ครั้ง 

๘ 
ครั้ง 

๗  
ครั้ง 

๗.๓๓ 
ครั้ง 

๕ ๑๐ 

๖.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
กำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือ
กำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๐ 

๖.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ เรียนที่ ผ่ ำนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก 
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๐ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และมีคุณลักษณะทำงทหำร    
อยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก ทุกนำย 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน (ตัวบ่งชี้ที่ 13 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ 
(๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรเป็น
ประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๖)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (ก่อนเริ่มปี
กำรศึกษำใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพและมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง 
ทร.และกองทัพ 
(๘)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบสำมปี 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 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 ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ (รำชกิจจำนุเบกษำ 
เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก) คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถำนศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) จัดท ำโดยส ำนักงำนรับรองมำตรำฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ   
ของกองทัพ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๔ จัดท ำโดย สปท. และคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) 
พ.ศ.๒๕๕๕ จัดท ำโดย ยศ.ทร. ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน 
  (๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ พบว่ำ 
รร.ดย.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติ ติดตำมกำรประเมินผล และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และแต่งตั้งคณะท ำงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ (เฉพำะ)      
ที่ ๙๕/๒๕๕๗ ลง ๒๗ พ.ค.๕๗ โดยคณะท ำงำนฯ แต่งตั้งมำจำกข้ำรำชกำรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ 



๑๑๒ 
 

รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในทุกสิ้นปีกำรศึกษำ   
พร้อมแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     (๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ รร.ดย.ฯ      
มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำรทุกภำคส่วน ของ รร.ดย.ฯ     
ให้ควำมร่วมมือเป็นคณะท ำงำนฯ และเข้ำร่วมประชุมก ำหนดนโยบำย ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ติดตำมกำร
ประเมินผลและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับด้ำนผู้เรียนมีกำร
สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และประเมินผลทุกโครงกำรที่เข้ำร่วม เช่น       
กำรอบรมกำรปฏิบัติกำรดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ จำกประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหลี ณ ดย.ทร.ฯ และโรงละครแห่งชำติ เมื่อ ๒๕ - ๓๐ ส.ค.๕๗ โดยจัด นดย. เข้ำเรียนรู้เทคนิค
ทำงกำรดนตรีระดับสำกลกับครูผู้สอนงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ  กำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ บริเวณพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘  กำรฝึกเสริมสร้ำงสมรรถนะและภำวะ
ผู้น ำ นดย. เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ก.พ.๕๘ ณ พัน.ลว.พล.นย. จว.ชลบุรี  กำรน ำข้ำรำชกำร และ นดย. ไปทัศนศึกษำ
ทำงเรือ เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘ ณ ร.ล.อ่ำงทอง เป็นต้น 
    (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ก ำหนดมำตรฐำน ตัวชี้วัด ตำมที่ สมศ. กองทัพ และ ยศ.ทร. และ
ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๗ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ ของ นดย. 
และเอกลักษณข์องสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของสถำบัน  
  (๕) มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร     
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรน ำ
ข้อมูลจำกผลประเมินที่ผ่ำนมำวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผน มีกำรเสนองบประมำณประกัน
คุณภำพกำรศึกษำไว้ใน งป.โครงกำรศึกษำ อบรมฯ ประจ ำทุกปี ได้แปลงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำร
ปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมี ๗ แผนงำน ๒๒ โครงกำร ซึ่งมีกำรก ำหนด   
ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในทุกแผนงำนและโครงกำร รวมทั้งหมด ๓๘ ตัวชี้วัด มีกำรประเมินผลในทุก
โครงกำร และสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
  (๖)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำร      
ส่งข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑ นำย เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” ประจ ำปี 
พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ และส่ง
ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๑ นำย เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ (ระดับนำยทหำรชั้นสัญญำบัตร) รุ่นที่ ๗  เมื่อ ๑๖ - ๒๔ ธ.ค.๕๗  และส่ง
ข้ำรำชกำรจ ำนวน ๒ นำย เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ (ระดับนำยทหำรชั้นประทวน) รุ่นที่ ๒ ใน ๔ - ๑๒ พ.ย.๕๗  
  (๗) มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (ก่อนเริ่ม      
ปีกำรศึกษำใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง 
ทร. และกองทัพ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วย รำยงำนกำรประเมินตนเองของ ธุรกำร หมวดศึกษำ หมวดปกครอง เครื่องช่วยกำรศึกษำฯ และ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ หลังจำกนั้นจึงจัดท ำเป็นรำยงำนประเมินตนเองของสถำบัน (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๑๑) และมีกำรรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
จนถึง ทร. และกองทัพ  



๑๑๓ 
 

  (๘)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ จำก สปท. เมื่อ ๒๐ - ๒๒ มิ.ย.๕๕ ผลประเมินระดับสถำบัน ๔.๓๙ ระดับคุณภำพ
ระดับดี และได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ จำก ยศ.ทร.        
เมื่อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘ ผลประเมินระดับสถำบัน ๔.๗๔ ระดับคุณภำพ ระดับดมีำก 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน(ตัวบ่งชี้ที่ 14 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น
ประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 
(๔) มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอก 
(๕) มีหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยตนเอง 

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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ครบทุกหน่วยภำยใน รร.ดย.ฯ รวม ๕ เล่ม ประกอบด้วย รำยงำนกำรประเมินตนเองของ ธุรกำร  หมวดศึกษำ  
หมวดปกครอง  เครื่องช่วยกำรศึกษำฯ และส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ประจ ำทุกปี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำร



๑๑๔ 
 

ประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดยฯ ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี         
(ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๗ แผนงำน ๒๗ โครงกำร และสถำนศึกษำได้จัดท ำเป็น
แผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มี ๗ แผนงำน ๒๒ โครงกำร ๓๘ ตัวชี้วัด 
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ  พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมกำรน ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยก ำหนดให้หมวดต่ำง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบติดตำม        
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงำน 
โครงกำร/กิจกรรมของสถำนศึกษำ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น มอบหมำยให้หมวดศึกษำฯ รับผิดชอบ
และติดตำมแผนพัฒนำคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ แผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และแผน    
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ หมวดปกครองฯ รับผิดชอบและติดตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม และเทิดทูนสถำบัน เป็นต้น 
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำก      
กำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของ
หน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก เช่น  กำรจัดอบรม    
กำรปฏิบัติกำรดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ จำกประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 
เมื่อ ๒๕ - ๓๐ ส.ค.๕๗  ณ ดย.ทร.ฯ และโรงละครแห่งชำติ กำรทบทวนควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดและ       
ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ บริเวณพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ    
เมื่อ ๑๖ - ๒๕ มี.ค.๕๘ กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในทุกโครงกำร และรำยงำนผลโครงกำร พร้อมทั้งก ำหนด
ตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร เป็นต้น  
  (๕)  มีหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้      
โดยตนเอง พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้รับ งป. สนับสนุนจำก โครงกำรศึกษำ อบรม ประชุม และสัมมนำของหน่วยต่ำง ๆ     
ใน ทร. ในกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงซังรกออร์เคสตร้ำ  
โครงกำรฝึกภำคสนำม นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โครงกำรฝึกทัศนศึกษำทำงเรือ โครงกำรฝึกเสริมสร้ำง
ภำวะผู้น ำ เป็นต้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓  ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน ๑๕ - - ๘ ใน 

๘ ข้อ 
- ๕ ๗๕ 

๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

๑๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๗๕ 

รวม ๓๐      ๑๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗  
 มีกำรประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ใน SAR อธิบำยผลกำรด ำเนินตำมเกณฑ์พิจำรณำไม่ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ควรอธิบำยเพ่ิมควำมชัดเจนว่ำในแต่ละตัวบ่งชี้ /      
เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีผลกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงไร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน และหรือตำมจุดเน้น
จุดเด่นของสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)   มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  
(๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
(๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือตำม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน 
(๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ 
(๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 

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 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เรื่องที่ ๑  :  โครงการฝึกภาคสนามของ นดย. 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “นักดนตรีทหำรเรือ”      
โดย รร.ดย.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. เพ่ือตอบสนองต่อ อัตลักษณ์ของ รร.ดย.ฯ            
ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติ เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๘ และด ำเนินกำร       
ตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้   

 (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรบรรจุโครงกำรฝึกภำคสนำมของ 
นดย. ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และ  
แผนปฏิบัติงำน รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) 
พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้เสนอขออนุมัติจัดกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. โดยเสนอขออนุมัติท ำกำรฝึกนอกที่ตั้ง และ
เคลื่อนย้ำยก ำลังพล เพ่ือฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๘ และได้รับอนุมัติ
จำก ผบ.ฐท.กท. เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๘ รวมทั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเตรียมกำรกิจกรรมกำรแสดง โครงกำร      
ฝึกภำคสนำม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กำรด ำเนินงำน (D) พบว่ำ 
รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. เมื่ อ ๑๖ - ๒๗ มี .ค.๕๘ รวม ๑๐ วัน ณ พ้ืนที่ ฝึก                
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จว.บุรีรัมย์  จว.มหำสำรคำม  จว.อุบลรำชธำนี และ จว.ศรีสะเกษ  เพ่ือฝึกอบรม
ให้ นดย.ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖ ได้ฝึกกำรเรียนรู้วิธีกำรท ำงำน กำรแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี
ของ นดย.ในรูปแบบต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำชนกับ ทร. และเป็นกำร
เผยแพร่ชื่อเสียงของ รร.ดย.ฯ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร
ฝึกภำคสนำมของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  โดยมีรำยกำรประเมิน ๖ รำยกำร คือ (๑) ท่ำนมีควำม    
พึงพอใจในกำรแสดงดนตรีของนักเรียนดุริยำงค์ (๒) นักเรียนดุริยำงค์มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน
ดนตรี (๓) นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีควำมเป็นทหำร (๔) กำรแสดงเป็นประโยชน์ สร้ำงสรรค์คุณค่ำต่อ     
ตัวท่ำนและชุมชน (๕) กำรแสดงของนักเรียนท ำให้เกิด/เห็นคุณค่ำในศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และ (๖) กำรแสดงของนักเรียนดุริยำงค์ก่อให้เกิดควำมภูมิใจในชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และ        



๑๑๗ 
 

ได้แจกจ่ำยแบบประเมินให้ผู้เข้ำชมกำรแสดงดนตรีของ นดย. ท ำกำรประเมินฯ ในทุกพ้ืนที่ที่จัดกำรแสดง 
จ ำนวน ๓๐๐ ชุด (จัดแสดง ๖ พ้ืนที่ พื้นที่ละ ๕๐ ชุด) ได้รับกลับคืนมำ ๓๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๗๐ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ส่วนกำร
น ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ซึ่งมี  ๓ ข้อ มำปรับปรุงแก้ไข คือ 
   ๑. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ในพ้ืนที่กำรแสดงอย่ำงทั่วถึง : รร.ดย.ฯ ได้มีกำรแก้ไข โดยท ำหนังสือ
ติดต่อประสำนงำนตำมหน่วยงำนรำชกำรให้มีกำรประชำสัมพันธ์ทุกที่ที่ท ำกำรแสดง จัดส่งแผ่นพับ และแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD) ให้สถำนีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ที่มีกำรจัดแสดง รวมทั้งประสำนหน่วยงำนรำชกำรในจังหวัดที่มี 
กำรจัดแสดง เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนและประชำชนทั่วไปได้รับทรำบข้อมูลเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งจำกเดิม               
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ได้มีกำรจัดส่งแผ่นพับประชำสัมพันธ์ แจกจ่ำยเพียงอย่ำงเดียว 
   ๒. ชุดกำรแสดงควรมีควำมหลำกหลำย : รร.ดย.ฯ ได้มีกำรแก้ไข โดยจัดให้มีกำรแสดงที่หลำกหลำย 
อำทิ กำรน ำโน้ตเพลงของพลสัญญำณแตรเดี่ยวมำเรียบเรียงประสำนเป็นบทเพลงขึ้นใหม่ และได้มีกำรเรียบเรียง
เพลงพื้นเมืองของแต่ละภำคน ำมำประกอบกำรแสดงในชุดสยำมบ้ำนเดียวกัน นอกเหนือจำกที่มีกำรแสดงละคร
เพลง เรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ กำรบรรเลงเพลง กำรแสดงตลก กำรสัมภำษณ์นักแสดงและนักดนตรี กำรแสดงดนตรี
ลูกทุ่ง กำรแสดงดนตรีแนวป๊อป  
   ๓. ควรจัดกำรฝึกภำคสนำมของดนตรีให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง : ปัจจุบัน รร.ดย.ฯ ยังคงมีกำรจัด
โครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ฝึกภำคสนำมของ นดย. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จำก ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ คือ  
   ๒.๑ จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน นดย.ทั้งหมด พบว่ำ ในปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ มี นดย. ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖ รวมจ ำนวน ๕๓ นำย เข้ำร่วมกิจกรรม 
จำกจ ำนวน นดย. ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖ ทั้งหมด จ ำนวน ๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
        ๒.๒ ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ผู้ชม) ที่มีต่องำนแสดงของ นดย. มีค่ำเฉลี่ย 
≥ ๓.๕๑ พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ผู้ชม) ที่มีต่อกำรแสดงของ นดย. มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๗๐ 
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีภำรกิจในกำรด ำเนินกำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรม นดย. 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพกำรดุริยำงค์ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ ตลอดจนให้กำรศึกษำ และอบรม
ทหำรเหล่ำดุริยำงค์ และทหำรเหล่ำสัญญำณแตรเดี่ยว ซึ่ง รร.ดย.ฯ ได้ก ำหนดปรัชญำไว้ว่ำ “เก่งดนตรี มีวินัย   
ใฝ่ควำมรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งรำชนำวี” โดยมีกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำกำร
ดุริยำงค์ ประเภทวิชำศิลปกรรม รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงหลักสูตรมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะ คือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในด้ำนกำรดุริยำงค์
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบอำชีพ หรือเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับ
กำรศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีกิจนิสัย       
ใฝ่เรียนรู้และศึกษำค้นคว้ำ สำมำรถสร้ำงอำชีพและพัฒนำวิชำชีพกำรดุริยำงค์ให้มีควำมทันสมัย และทันต่อ
ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เคำรพในสิทธิ
และหน้ำที่ของตนเองและผู้อ่ืน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะหรือท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่ำงดี และเพ่ือให้สุขภำพร่ำงกำยมีควำมสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภำพและสุขอนำมัยที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง 
อดทน และมีระเบียบวินัย เป็นคนดีของสังคมและประเทศชำติ รู้จักเสียสละ และตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม       



๑๑๘ 
 

มีเจตคติที่ดีในวิชำชีพ และกำรเป็นทหำรเรือที่ดี อีกทั้งเพ่ือให้มีควำมรู้ และตระหนักรู้ในกำรมีส่วนร่วมกับกำร
แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศ มีควำมรู้เท่ำทันในโลกปัจจุบัน            
มีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงนับได้ว่ำโครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. มีกำรด ำเนินที่
สอดคล้องปรัชญำที่ก ำหนดไว้ว่ำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ   
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ โครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย.      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกกำรเรียนรู้วิธีกำรท ำงำน กำรแสดงควำมสำมำรถทำงดนตรีของ นดย. ในรูปแบบต่ำง ๆ 
รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประชำชนกับ ทร. และเป็นกำรเผยแพร่ชื่อเสียงของ รร.ดย.ฯ  
ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ประกอบกับทำงส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีหนังสือ
เรียน ผบ.ทร. ขออนุญำตให้ก ำลังพล ทร. (ดย.ทร.ฐท.กท.) ซึ่งมีสถำนะเป็นสมำชิกวงดนตรีร่วมสมัยรุ่นที่ ๓ 
จ ำนวน ๕ นำย (ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๓ นำย และ นดย.ชั้นปีที่ ๖ จ ำนวน ๒ นำย) เป็นตัวแทนเยำวชนไทยไป
แสดงในเทศกำล Stellar Jam Festival ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ ๑๒ - ๑๖ ก.ย.๕๗ และได้จัด
ข้ำรำชกำร และ นดย. รวม ๒๓ นำย (ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๙ นำย นดย.ชั้นปีที่ ๕ จ ำนวน ๕ นำย และ นดย. 
ชั้นปีที่ ๖ จ ำนวน ๙ นำย) เข้ำร่วมแสดงกำชำดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๔๑ เมื่อ ๒๘ - ๒๙ ก.ค.๕๗  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้ให้ นดย. จ ำนวน ๕ นำย (นดย.ชั้นปีที่ ๕ จ ำนวน ๔ นำย และ 
นดย.ชั้นปีที่ ๖ จ ำนวน ๑ นำย) เข้ำร่วมฝึกซ้อมและแสดงกับวงดุริยำงค์เยำวชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้ำ
พ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินรินทร์ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ช่วงเดือน ม.ค. - ธ.ค.๕๘ 
ตำมตำรำงกำรฝึกซ้อมที่ก ำหนด และจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
รร.ดย.ฯ และผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีรำยกำรประเมิน รวม ๔ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจ   
ในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๔๔ อยู่ในระดับพึงพอใจมำก (ผลประเมินจำกผู้บังคับบัญชำมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๖๔ 
และผลประเมินจำกผู้ร่วมงำนมีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๒๔) แสดงให้เห็นว่ำ นดย. มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และ
ประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพ มีบุคลิกภำพ และลักษณะนิสัยที่จะเป็นนักดนตรี และนักแสดงที่ดี รวมทั้งมี          
จิตสำธำรณะ มีระเบียบวินัย และมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ตลอดจนเรียนรู้แบบธรรมเนียมของนักดนตรีและนักแสดงที่ดี และรู้ถึงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปด ำรงชีวิตต่อกำร
ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้ ท ำให้ ทร. มีก ำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนระดับนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำที่มี
ประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฝึกภำคสนำมของ นดย. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ
แก่กองทัพ   
    (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ  พบว่ำ    
รร.ดย.ฯ ได้รับอนุมัติจำก ผบ.ฐท.กท. ลง ๒๖ ธ.ค.๕๗ อนุญำตให้ ดย.ทร.ฯ (โดย รร.ดย.ฯ) น ำข้ำรำชกำร และ 
นดย.ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖ รวมจ ำนวน ๒๐ นำย (ข้ำรำชกำร ๓ นำย นดย.ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน       
๒ นำย ชั้นปีที่ ๕ จ ำนวน ๗ นำย และชั้นปีที่ ๖ จ ำนวน ๘ นำย) เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดวงดนตรี 
Thailand Jazz Compettition 2015 เมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๘ รำงวัลถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ครั้งที่ ๑๐ โดย นดย. ได้น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนกำรสอน ไปประยุกต์ใช้ในกำรแข่งขันจนประสบผลส ำเร็จ 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ พร้อมเกียรติบัตรจำก คณะดุริยำงค์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จึงนับว่ำ
ได้รับกำรยกย่องเทียบเท่ำระดับกองทัพ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 

 
 
 



๑๑๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์เรื่องที่ ๒  : โครงการอบรมการปฏิบัติการทางดนตรีและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรี
ซังรกออร์เคสตร้า ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “นักดนตรีทหำรเรือ”        
โดย รร.ดย.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรอบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรก
ออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี เพ่ือตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของ รร.ดย.ฯ ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๘  และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ 
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้    
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีกำรบรรจุ โครงกำรอบรม              
กำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ต ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติงำน รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอน           
กำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรอบรมกำรปฏิบัติกำร
ทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๕ ก.ค.๕๗ และได้รับอนุมัติจำก ผบ.ฐท.กท. เมื่อ ๒๒ ก.ค.๕๗ รวมทั้งได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดอบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ 
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และคณะกรรมกำรฯ มีกำรประชุมเตรียมกำรฯ เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เมื่อ ๑๓ ส.ค.๕๗ โดยมี ผอ.รร.ดย.ฯ เป็นประธำนในกำรประชุม  
กำรด ำเนินงำน (D) รร.ดย.ฯ ได้จัดให้มีกำรอบรมปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรี
ซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี โดยมีกำรซ้อมและเรียนรู้กำรบรรเลงเพลงคลำสสิคร่วมกัน
ระหว่ำงนักดนตรีจำกวงดุริยำงค์รำชนำวี ดย.ทร.ฯ และนักดนตรีของวงซังรกออร์เคสตร้ำ จำกประเทศ
สำธำรณรัฐเกำหลี และได้จัด นดย. ร่วมเข้ำเรียนรู้เทคนิคทำงกำรดนตรีระดับสำกลกับครูผู้สอนจำกวงดนตรี  
ซักรกออร์เคสตร้ำ เมื่อ ๒๕ - ๒๙ ส.ค.๕๗ ณ หอดุริยำงค์ ดย.ทร.ฯ และแสดงคอนเสิร์ตร่วมกัน เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๗ 
ณ โรงละครแห่งชำติ เพ่ือให้ข้ำรำชกำร ดย.ทร.ฯ และ นดย. ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงกำรดนตรีและได้
เรียนรู้เทคนิคกำรดนตรีในระดับมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพ วิสัยทัศน์ และประสบกำรณ์  
ทำงดนตรีให้เพ่ิมพูนมำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรประสำนควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศิลปะกำรดนตรีของทั้งสองประเทศ
อีกด้วย กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและ 
กำรแสดงคอนเสิร์ตฯ ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ โดยมี
รำยกำรประเมิน ๔ ด้ำน ๑๔ รำยกำร คือ (๑) ด้ำนวัตถุประสงค์ มี ๓ รำยกำร (๒) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ มี ๔ 
รำยกำร (๓) ด้ำนวำทยกร/วิทยำกร มี ๓ รำยกำร และ (๔) ด้ำนปัจจัยเกื้อหนุน มี ๔ รำยกำร และได้แจกจ่ำย
แบบประเมินให้ นดย. ท ำกำรประเมิน จ ำนวน ๕๓ ชุด (๕๓ นำย) ได้รับกลับคืนมำ ๕๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๐๖ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก 
และได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของวิทยำกรจำกวงซังรกออร์เคสตร้ำ ที่มีต่อโครงกำรอบรม          



๑๒๐ 
 

กำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตฯ โดยมีรำยกำรประเมิน ๑๐ รำยกำร คือ (๑) ผู้ให้บริกำร     
มีควำมสุภำพอ่อนโยนและบริกำรด้วยควำมเต็มใจ (๒) กำรจัดเตรียมข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำร
ให้บริกำรเป็นที่พอใจ (๓) กำรเข้ำถึงสถำนที่และควำมสะดวกสบำยในกำรสื่อสำรเป็นที่ยอมรับ (๔) โครงกำรนี้
ถูกด ำเนินกำรในช่วงเวลำที่เหมำะสม (๕) มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรในภำพรวม (๖) บริกำรและคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับ (๗) วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบควำมส ำเร็จ (๘) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำร
ด ำเนินโครงกำร  (๙) ควำมพึงพอใจกับกิจกรรมของโครงกำร และ (๑๐) กำรเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้มีควำม
เหมำะสมและคุ้มค่ำโดยภำพรวม และได้แจกจ่ำยแบบประเมินให้วิทยำกรจำกวงซังรกออร์เคสตร้ำ ท ำกำร
ประเมิน จ ำนวน ๑๐ ชุด (๑๐ นำย) ได้รับกลับคืนมำ ๑๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๙๙ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ส่วนกำรน ำผลประเมินไป
ปรับปรุง (A) พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรอบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรี
และกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 
ซึ่งมี ๒ ข้อ มำปรับปรุงแก้ไข คือ 
   ๑. ควรเพ่ิมระยะเวลำในกำรจัดโครงกำรให้มำกกว่ำนี้  : เนื่องจำกในกำรเพ่ิมระยะเวลำในกำรจัด
โครงกำรฯ ให้มำกกว่ำ ๗ วัน จะมีปัญหำข้อขัดข้องในเรื่องของครูจำกสำธำรณรัฐเกำหลีจะติดภำระกำรสอน
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบกับงบประมำณที่ ทร. อนุมัติมีจ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถขยำยระยะเวล ำกำรจัด
โครงกำรฯ มำกกว่ำ ๗ วันได้ จึงนับได้ว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มคีวำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำนี้แล้ว 
   ๒. ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีควำมเร็วเพ่ิมขึ้น : รร.ดย.ฯ ได้มีกำรแก้ไขปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มีควำมเร็วเพ่ิมขึ้น โดยได้เพ่ิมควำมเร็วของอินเตอร์เน็ตจำก ๑๐ Mb. เป็น ๓๐ Mb.   
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
อบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จำก ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ คือ  
        ๑. จ ำนวน นดย. ที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน นดย. ทั้งหมด พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ รร.ดย.ฯ มี นดย.ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖ รวมจ ำนวน ๕๓ นำย เข้ำร่วมกิจกรรม จำกจ ำนวน 
นดย.ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖ ทั้งหมดจ ำนวน ๕๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ๒. ค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อโครงกำรฯ ≥ ๓.๕๑ พบว่ำ ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๔.๐๖ 
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีภำรกิจในกำรด ำเนินกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรม นดย. 
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพกำรดุริยำงค์ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตลอดจนให้กำรศึกษำและอบรม
ทหำรเหล่ำดุริยำงค์ และทหำรเหล่ำสัญญำณแตรเดี่ยว ซึ่ง รร.ดย.ฯ ได้ก ำหนดปรัชญำไว้ว่ำ “เก่งดนตรี มีวินัย  
ใฝ่ควำมรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งรำชนำวี” โดยมีกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำวิชำกำร
ดุริยำงค์ ประเภทวิชำศิลปกรรม รร.ดย.ฯ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซ่ึงหลักสูตรมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะ คือ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในด้ำนกำรดุริยำงค์
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ประกอบอำชีพ หรือเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรศึกษำ
ต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีกิจนิสัยใฝ่เรียนรู้และศึกษำ
ค้นคว้ำ สำมำรถสร้ำงอำชีพและพัฒนำวิชำชีพกำรดุริยำงค์ให้มีควำมทันสมัย และทันต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำกำรอยู่เสมอ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เคำรพในสิทธิและหน้ำที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถท ำงำนเป็นหมู่คณะหรือท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี และเพ่ือให้
สุขภำพร่ำงกำยมีควำมสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภำพและสุขอนำมัยที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน และมีระเบียบวินัย 



๑๒๑ 
 

เป็นคนดีของสังคมและประเทศชำติ  รู้จักเสียสละ  และตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม มีเจตคติที่ดีในวิชำชีพ 
และกำรเป็นทหำรเรือที่ดี อีกทั้งเพ่ือให้มีควำมรู้ และตระหนักรู้ในกำรมีส่วนร่วมกับกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ    
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศ มีควำมรู้เท่ำทันในโลกปัจจุบัน มีควำมส ำนึกในควำม      
เป็นไทย มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงนับได้ว่ำโครงกำรอบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสริ์ตร่วมกบั
วงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี มีกำรด ำเนินที่สอดคล้องกับปรัชญำที่ก ำหนดไว้ว่ำ และ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ   
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ โครงกำรอบรมกำรปฏิบัติกำร      
ทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำชีพ และน ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และเป็นกำร
พัฒนำทักษะทำงด้ำนดนตรีของ นดย. รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่ำงนักดนตรี ดย.ทร.        
กับนักดนตรีวงดนตรีซักรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  และจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ     
ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.ดย.ฯ และผู้ร่วมงำนในกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยกำรประเมิน 
รวม ๔ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๔๔ อยู่ในระดับพึงพอใจมำก (ผลประเมิน
จำกผู้บังคับบัญชำมีค่ำเฉลี่ยรวม เท่ำกับ ๔.๖๔ และผลประเมินจำกผู้ร่วมงำนมีค่ำเฉลี่ยรวม เท่ำกับ ๔.๒๔)  
แสดงให้เห็นว่ำ นดย. มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพมำกขึ้น รวมทั้งเป็นกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำง
ประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี และเป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงให้กับ ดย.ทร. และ ทร. รวมทั้งให้รู้ถึง
กำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปด ำรงชีวิตต่อกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้ ท ำให้ ทร.มีก ำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงำน
ระดับนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำที่มีประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรอบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรี
และกำรแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ   
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ 
รร.ดย.ฯ ได้รับหนังสือตอบขอบคุณจำก SANGROK ORCHESTRA ในควำมร่วมมือด ำเนินกำรโครงกำรอบรม
กำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ตฯ แสดงให้เห็นถึงกำรสร้ำงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่ำง ดย.ทร. 
กับ นักดนตรีวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ซึ่งเป็นวงดนตรีออร์เคสตร้ำชั้นน ำที่มีชื่อเสียงของประเทศสำธำรณรัฐ
เกำหลี และได้เลือก รร.ดย.ฯ เป็นสถำนศึกษำส ำหรับกำรฝึกฝนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนดนตรีระหว่ำง
ประเทศ จึงนับได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงชื่อเสียงให้กับ ดย.ทร.ฯ และ ทร. ให้เป็นที่รู้จักในประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี 
สำมำรถเทียบเคียงได้ว่ำ “ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ”   
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑. อัตลักษณ์ ประเด็นที่ ๑ 

(ค.ฝึกภำคสนำมของ นดย.) 
๕   ๕ ใน 

๕ ข้อ 
 ๕ ๒๕ 

๒. อัตลักษณ์ ประเด็นที่ ๒ 
(ค.อบรมกำรปฏิบัติกำรทำงดนตรีและกำรแสดงคอนเสิร์ต
ร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้ำ ประเทศสำธำรณรัฐ
เกำหลี) 

๕   ๕ ใน 
๕ ข้อ 

 ๕ ๒๕ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์  (ทั้ งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้  นดย. มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตนและ
สมรรถนะวิชำชีพของ นดย. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร.  
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ผลกำรชี้น ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำโดยผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบ ุ
(๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
(๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 
(๕)  ได้รับประกำศนียบัตร/รำงวัล/กำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค 
(๖)  ได้รับประกำศนียบัตร/รำงวัล/กำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๑ : โครงการบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ  รร.ดย.ฯ มีแผนงำนกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำในด้ำน
กำรเสริมสร้ำงและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยจัดท ำโครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรี
ทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต บรรจุไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติงำน รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกฝนทักษะด้ำน
กำรบรรเลงดนตรีให้แก่ นดย. และส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนดนตรี
และสุนทรียศำสตร์แก่บุคคลทั่วไป ซึ่งโครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. ได้รับกำรอนุมัติ
เห็นชอบโดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๘   
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มอบหมำยให้ หมวดศึกษำ รร.ดย.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำร โดยมีกำรจัดท ำแผนกำรฝึกซ้อมและบันทึกเสียงกำรบรรเลงดนตรี พร้อมทั้งคัดเลือกรำยชื่อเพลง
ที่ใช้ส ำหรับกำรบันทึกเสียงบรรเลงในรำยกำรดนตรีนักเรียน ณ ห้องส่งวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต ทำงคลื่นวิทยุ 
FM 104 ตำมตำรำงกำรออกอำกำศ จ ำนวน ๔ ครั้ง คือ  
   ๑. จัดวงดนตรีไทย บรรเลงบทเพลง จ ำนวน ๔ เพลง คือ ตับวิวำห์พระสมุทร เพลงโสมส่องแสง (เถำ) 
เพลงแขกสำหร่ำย และพันธุ์ฝรั่ง (๓ ชั้น) โดยมีข้ำรำชกำร และ นดย. รวม ๑๗ นำย (ผู้ควบคุม ๑ นำย และ นดย. 
๑๖ นำย) เข้ำบันทึกเสียง ณ สถำนีวิทยุ อ.ส.พระรำชวังดุสิต เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗ 
   ๒. จัดวงดนตรีซิมโฟนิคแบนด์ บรรเลงบทเพลง จ ำนวน ๗ เพลง คือ เพลง Beauty and the beast  
เพลง Colors of the wind  เพลง Clarinet candy เพลง Hungarian dance  เพลง Fanfare and ceremonial 
เพลง Fantasy on a bell carol และเพลง Der traum des oenghus  โดยมีข้ำรำชกำร และ นดย. รวม ๓๕ นำย   
(ผู้ควบคุม ๑ นำย และ นดย. ๓๔ นำย) เข้ำบันทึกเสียง ณ สถำนีวิทยุ อ.ส.พระรำชวังดุสิต เมื่อ ๑๙ ก.ย.๕๗ 

๓. จัดซอวง บรรเลงบทเพลง จ ำนวน ๘ เพลง คือ  เพลงสำยฝน  เพลงรำชนำวิกโยธิน เดี่ยวฮำร์ป        
บทเพลงค้ำงคำวกินกล้วย  เพลง Corona by Mozart  เพลง Romanian Folk dance เดี่ยวฮำร์ป บทเพลง 



๑๒๔ 
 

Concertino no 3  เพลง Eine kleine Nachtmusik K525 by Mozart  และเพลง พรปีใหม่ โดยมีข้ำรำชกำร และ 
นดย. รวม ๑๕ นำย (ผู้ควบคุม ๑ นำย และ นดย. ๑๔ นำย) เข้ำบันทึกเสียง ณ สถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต             
เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗  
   ๔. จัดวงหัสดนตรี บรรเลงบทเพลง จ ำนวน ๘ เพลง คือ เพลงโสมส่องแสง  เพลง Love for sale   
เพลง Mambo เพลง The way we were เพลง As it is เพลงนักร้องบ้ำนนอก เพลงสำวนำสั่งแฟน และเพลง 
Soul vaccination โดยมีข้ำรำชกำร และ นดย. รวม ๒๑ นำย (ผู้ควบคุม ๓ นำย และ นดย. ๑๘ นำย)            
เข้ำบันทึกเสียง ณ สถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต เมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘ 
 (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด

โครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. เป็นโครงกำรที่ เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนดนตรีและ
สุนทรียศำสตร์แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นกำรฝึกฝนทักษะด้ำนกำรบรรเลงดนตรีให้แก่ นดย. และส่งเสริม   
กำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต    
ที่มีต่อโครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๔.๖๙ อยู่ในระดับ
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. สำมำรถท ำให้ 
นดย. เกิดควำมภำคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกำรส่งควำมสุขให้แก่ผู้ที่ฟังรำยกำรทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต 
และยังเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงดนตรีให้ผู้ที่ฟังรำยกำรได้มีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นเกี่ยวกับดนตรีไทย บทเพลง
พระรำชนิพนธ์ บทเพลงไทยเดิม บทเพลงทหำรเรือ เป็นต้น และยังได้ทรำบถึงพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำ
สำมำรถทำงด้ำนดนตรีของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จึ งจัดได้ว่ำโครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรี        
ทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. เป็นโครงกำรฯ ที่เป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนดนตรีให้ประชำชนทั่วไปได้รับฟัง 
ท ำให้ผู้ฟังเกิดสุนทรีย์ทำงอำรมณ์ มีจิตใจที่อ่อนไหว มีควำมสงบสุขในจิตใจ ท ำให้มองโลกในแง่ดี รวมทั้งท ำให้ 
นดย. ได้มีกำรฝึกทักษะ และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ด้ำนกำรบรรเลงดนตรี และรู้จักวิธีกำรท ำงำนร่วมกันเป็น
หมู่คณะ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี เป็นผู้มีสุขภำพจิตที่สมบูรณ์        
มีควำมสงบสุขในชีวิต ท ำให้สังคมเกิดควำมสุข อันจะน ำไปสู่ควำมเข็มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
 (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.ดย.ฯ 

ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. โดยมี
รำยกำรประเมิน ๕ ข้อ คือ ๑) ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรบรรเลงดนตรีของนักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือ         
๒) นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือมีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนดนตรี  ๓) นักเรียนดุริยำงค์ทหำรเรือมีระเบียบ
วินัย และตรงต่อเวลำ ๔) กำรบันทึกเสียงรำยกำรดนตรีนักเรียนทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. เป็นกำรให้บริกำรทำง
วิชำชีพดนตรีที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สังคมและชุมชน และ ๕) กำรบันทึกเสียงรำยกำรดนตรีนักเรียน
ทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. เป็นกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ศิลปะทำงดนตรีให้แก่สังคมและชุมชน  และได้ให้เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำสถำนีวิทยุ อส. พระรำชวังดุสิต จ ำนวน ๔ นำย ท ำกำรประเมินโครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรี     
ทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. จ ำนวน ๔ ครั้ง โดยแจกจ่ำยแบบประเมินรวมจ ำนวน ๑๖ ชุด (ครั้งละ ๔ ชุด) ได้รับกลับคืนมำ 
จ ำนวน ๑๖ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๖๙ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด (ผลประเมินฯ ครั้งที่ ๑ วงดนตรีไทย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๘๐  
ครั้งที่ ๒ วงซิมโฟนิคแบนด์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๗๐ ครั้งที่ ๓ ซอวง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๗๐ และครั้งที่ ๔      
วงหัสดนตรี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๕) แต่เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ โครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรี      
ทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. ผลประเมินโครงกำรฯ ไม่มีข้อเสนอแนะ แต่จำกกำรสัมภำษณ์ พ.จ.อ.ศักดิ์เทวำ แสงสว่ำง       
ครูดนตรี ซึ่งเป็นผู้ควบคุม นดย. ไปท ำกำรบันทึกเสียง ณ สถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มีกำร
ปรับเวลำในกำรออกเดินทำงไปส ำนักงำนสถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต ให้เร็วขึ้นกว่ำเดิม โดย เผื่อเวลำ
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ส ำหรับกำรเดินทำงเพ่ือให้เดินทำงไปถึงก่อนก ำหนดเวลำนัดหมำยเพียงเล็กน้อย โดยมีช่วงเวลำที่เหลือมีเวลำ
พอดีส ำหรับให้ นดย. ได้มีกำรเตรียมตัวให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำนได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค พบว่ำ โครงกำรบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทำงสถำนีวิทยุ 

อ.ส. พระรำชวังดุสิต เป็นโครงกำรที่ได้รับควำมไว้ว ำงใจจำกส ำนักพระรำชวัง และได้รับกำรคัดเลือก          
จำกสถำนศึกษำทั่วประเทศเหลือเพียง ๑๓ สถำนศึกษำ เพ่ือให้วงดนตรีนักเรียนเข้ำร่วมบันทึกเสียงรำยกำร
ดนตรีนักเรียน โดย รร.ดย.ฯ จัดเป็น ๑ ใน ๒ สถำนศึกษำระดับต่ ำกว่ำอุดมศึกษำ และจัดเป็น ๑ ใน ๑๓ 
สถำนศึกษำที่ทำงส ำนักพระรำชวังได้แจ้งให้วงดนตรีนักเรียนเข้ำมำบันทึกเสียง (ซึ่งใน ๑๓ สถำนศึกษำ 
ประกอบด้วย สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน ๑๑ สถำนศึกษำ และสถำนศึกษำระดับต่ ำกว่ำอุดมศึกษำ 
จ ำนวน ๒ สถำนศึกษำ คือ รร.ดย. และ ร.ร.วชิรำวุธวิทยำลัย) เพ่ือเผยแพร่บทเพลงพระรำชนิพนธ์ เพลง     
พระนิพนธ์ เพลงไทยเดิม และเพลงทหำรเรือ เป็นต้น ให้บุคคลทั่วไปที่ได้ฟังรำยกำรกได้มีควำมรู้ทำงด้ำนดนตรี
เพ่ิมมำกขึ้น รวมทั้งได้รับทรำบถึงพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว     
อีกทำงหนึ่ง ประกอบกับทำงสถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต ได้มีหนังสือตอบขอบคุณ รร.ดย.ฯ ที่ได้ให้ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดี และเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนดนตรีซึ่งกันและกันระหว่ำงสถำบัน นับได้ว่ำ เป็นกำร
สร้ำงชื่อเสียงให้กับ ดย.ทร.ฯ และ ทร. ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงได้ว่ำ “ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ”   
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๒ : กิจกรรมจ าหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้)  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ดย.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ รร.ดย.ฯ มีแผนกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำในด้ำน     
กำรส่งเสริมจิตอำสำและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ โดยจัดท ำโครงกำรกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตอำสำและบ ำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ บรรจุไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ และแผน
ปฏิบัติงำน รร.ดย.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกำรจัดท ำโครงกำรฯ ในภำพรวมที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่
ส่งเสริมจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ นดย. มีจิตส ำนึกในกำรช่วยเหลือสังคม และ
บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยที่กิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้ )         
เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ นดย. มีจิตอำสำที่จะบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ต่อสังคม และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตำมที่มูลนิธิสงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก ได้มีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ นดย. พร้อมผู้ควบคุม และ
พำหนะรับ - ส่ง เพ่ือช่วยจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้) เป็นกำรหำรำยได้สมทบกองทุน
สงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก ซึ่งมีกำรด ำเนินกำรเช่นนี้มำอย่ำงต่อเนื่อง  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ดย.ฯ ได้มอบหมำยให้หมวดปกครอง รร.ดย.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้) ตำมช่วงวันเวลำที่ทำงมูลนิธิ



๑๒๖ 
 

สงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึกก ำหนด โดยจัดผู้ควบคุม จ ำนวน ๒ นำย และ นดย. จ ำนวน ๕๓ นำย เพ่ือไป
จ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกฯ เมื่อ ๓ ก.พ.๕๘ ณ สนำมเสือป่ำ  
  (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด
กิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้) เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ นดย.มีจิตสำธำรณะ   
ที่จะบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยกำรสนับสนุนให้ นดย. มีส่วนร่วมในกำรจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำร
ผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นกำรหำรำยได้สมทบกองทุนสงเครำะห์ครอบครัวทหำรผ่ำนศึก 
ตำมที่มูลนิธิครอบครัวทหำรผ่ำนศึกขอรับกำรสนับสนุน และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของ นดย. ที่มีต่อ
กิจกรรมฯ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๔.๐๗ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนิน
กิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้) สำมำรถปลูกฝังให้ นดย. มีจิตสำธำรณะที่จะ
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ง นดย. จัดเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
ภำยนอก เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น ได้รับกำรตอบรับจำกประชำชนทั่วไปเป็นอย่ำงดี อันจะน ำไปสู่ควำมเข็มแข็ง
ของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก  
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.ดย.ฯ 
ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้) 
โดยมีรำยกำรประเมิน ๗ รำยกำร คือ ๑) ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรจ ำหน่ำย  ๒) ควำมเหมำะสมของ
ระยะเวลำในกำรจ ำหน่ำย  ๓) ช่วงวันในกำรจัด  ๔) กำรเตรียมกำรในด้ำนต่ำง ๆ  ๕) กำรประชำสัมพันธ์             
๖) กำรตอบรับของประชำชน และ ๗) ประโยชน์ที่ได้รับ และได้ให้ นดย.ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๕ และชั้นปีที่ ๖  
จ ำนวน ๕๓ นำย ท ำกำรประเมินกิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อปปี้)  โดยแจกจ่ำย
แบบประเมินรวมจ ำนวน ๕๓ ชุด ได้รับกลับคืนมำ ๕๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยผลประเมินควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อกิจกรรมฯ ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๗ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก  ส่วนกำรน ำผลประเมินไป
ปรับปรุง (A) เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ กำรจัดกิจกรรมจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก (ดอกป๊อป) 
ผลประเมินโครงกำรฯ ไม่มีข้อเสนอแนะ แต่จำกกำรสัมภำษณ์ จ.อ.วิทยำ  อุบลพวง ครูผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ควบคุม 
นดย. ไปจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก พบว่ำ ในปีที่ผ่ำนมำมีข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรจัดอำหำร
เลี้ยง นดย. ที่ทำงมูลนิธิทหำรผ่ำนศึกจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนทุกสถำนศึกษำท่ีไปช่วยจ ำหน่ำยดอกไม้ในวันทหำร
ผ่ำนศึกมีจ ำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีกำรจัดชุด นดย. ออกไปจ ำหน่ำยดอกป๊อปปี้จ ำนวนหลำยชุด และ นดย. 
ชุดที่ออกไปจ ำหน่ำยดอกป๊อปปี้กลับมำสถำนที่ตั้งไม่พร้อมกัน ท ำให้ นดย. ชุดที่กลับมำภำยหลังจำกเสร็จสิ้น
กำรจ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกชุดหลัง ๆ ไม่มีอำหำรรับประทำน ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ทำงผู้ควบคุม          
ได้แก้ปัญหำโดยให้ นดย. ชุดที่กลับมำสถำนที่ตั้งชุดแรกที่มำถึงก่อน ให้ไปรับอำหำรที่ทำงมูลนิธิทหำรผ่ำนศึก
จัดเตรียมไว้ให้น ำมำเผื่อเพ่ือน นดย. ชุดที่จะกลับมำภำยหลังท ำให้ นดย. มีอำหำรรับประทำน ครบทุกนำย  
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 
 



๑๒๗ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 
ผลประเมิน   ผล 

เฉลีย่  
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๔ 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
 ๑.  มำตรกำรส่งเสริม ประเด็นที่ ๑ 
      (ค.บันทึกเสียงบรรเลงดนตรทีำงสถำนีวิทยุ อ.ส.     

พระรำชวังดุสติ) 

๕ - - ๔ ใน  
๖ ข้อ 

 

- ๕ ๒๕ 

 ๒.  มำตรกำรส่งเสรมิ ประเด็นท่ี ๒  
      (ก.จ ำหน่ำยดอกไม้ที่ระลึกวันทหำรผ่ำนศึก  
      “ดอกป๊อปปี”๊)  

๕ - - ๔ ใน  
๖ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

รวม ๑๐      ๔๕ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรสง่เสริม       ๔.๕๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้ งสองโครงกำร เป็นโครงกำรที่ปลูกฝังให้  นดย.                  
มีจิตสำธำรณะในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเปิดโอกำสให้ นดย. ได้มีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคมร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก และเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 

  จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มำตรฐำน น้ ำหนัก ผลประเมินปี ๒๕๕๖ ผลประเมินปี ๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

๑. คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๔๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
๒. นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๑๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๔.๘๐ ดีมำก 
๓. กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ๒๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๔.๘๐ ดีมำก 
๔. กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ๔๐ ๔.๔๙ ดี ๔.๖๔ ดีมำก 
๕. กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๔๕ ๔.๔๕ ดี ๔.๕๘ ดีมำก 
๖. กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
๗. กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
 ผลการประเมิน ม.๑ - ม.๗  ๑๙๕ ๔.๗๔ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
 ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๔.๕๐ ดี ๔.๕๐ ดี 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน ๒๑๕ ๔.๗๔ ดีมาก ๔.๗๙ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น   
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียน ด้ำนควำมประพฤติ  มีคุณลักษณะทำงทหำร          
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
 ผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียน มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริงโดยจัดแสดงในกำรฝึกภำคสนำม
ของ นดย. 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. ครู อำจำรย์ บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพทำงด้ำนวิชำชีพดนตรีอย่ำงแท้จริงเป็นที่
ยอมรับของหน่วยงำนภำยนอก 
 ๒. มีโครงกำร/กิจกรรมให้บริกำรทำงวิชำชีพ/วิชำกำรท่ีหลำกหลำย 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔ 
 ๑. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ในกำรน ำสถำบันไปสู่มำตรฐำนสำกล และก ำกับติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกรอบ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย
ครบถ้วน ทุกโครงกำร 
 ๓. ครูได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพกำรดนตรี และวิชำกำรอ่ืนอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึงทุกนำย 
 ๔. มีควำมพยำยำมในกำรน ำโปรแกรม eqanavy ที่ ยศ.ทร. พัฒนำ เมื่อ ส.ค.๕๘ มำทดลองใช้ในกำร
จัดเก็บฐำนข้อมูลของ นดย. และข้ำรำชกำร 
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 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. รร.ดย.ฯ มีควำมสัมพันธ์อันดีกับวงดนตรีต่ำงชำติในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงกำรดนตรีและ
ได้เรียนรู้เทคนิคกำรดนตรีในระดับมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะช่วยสร้ำงเสริมศักยภำพ วิสัยทัศน์ และประสบกำณ์
ทำงกำรดนตรีให้ข้ำรำชกำรและ นดย. เพ่ิมพูนมำกขึ้น และเป็นกำรประสำนควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศิลปะ    
กำรดนตรีของทั้งสองประเทศ 
 ๒. รร.ดย.ฯ มีสื่อกำรสอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตำมหลักสูตรที่ก ำหนด 
 ๓. รร.ดย.ฯ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม และฝึกทักษะ
ตำมสำขำวิชำชีพ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และมีคุณลักษณะทำงทหำร    
อยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก ทุกนำย 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 มีกำรประชุมคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์  (ทั้ งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้  นดย. มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตนและ
สมรรถนะวิชำชีพของ นดย. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้ งสองโครงกำร เป็นโครงกำรที่ปลูกฝังให้  นดย.                  
มีจิตสำธำรณะในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเปิดโอกำสให้ นดย. ได้มีส่วนในกำรช่วยเหลือสังคมร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก และเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
  คะแนนผลกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง มีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ไม่มีกำรสรุปจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี  
 ๒. ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล  
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. หัวข้อค ำถำมในแบบประเมินหลักสูตรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสูตร 
 ๒. ขำดควำมชัดเจนในกำรน ำผลกำรประเมินหลักสูตร หรือควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ๓.  ยังไม่ได้น ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียน
กำรสอน        
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 ๔.  ไม่มีกำรอนุมัติแบบฟอร์มแผนกำรสอน และที่ผ่ำนมำเป็นกำรท ำแบบฟอร์มแผนกำรสอนในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 ๕. ไม่มีกำรปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำ 
 ๖. ไม่มีระบบกำรสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด และระบบ e-learning     
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ใน SAR อธิบำยผลกำรด ำเนินตำมเกณฑ์พิจำรณำไม่ชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

  จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ควรหำมำตรกำรส่งเสริมควำมรู้เพื่อกระตุ้นให้คะแนนสอบมำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง 
ให้เพ่ิมข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ๑. ในแผนงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ทุกปีกำรศึกษำ ต้องมีโครงกำร/กิจกรรมรองรับ 
เพ่ือให้กำรพัฒนำนวัตกรรมฯ มีควำมต่อเนื่อง และรองรับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒. เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่  ควรให้ ครู/อำจำรย์ประจ ำ จัดท ำผลงำนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ทีค่รอบคลุมกระบวนกำรต่อไปนี้  
  ๒.๑ มีกำรระบุปัญหำ หรือที่มำ  
  ๒.๒ มีเป้ำหมำย 
  ๒.๓ มีกำรด ำเนินงำน  
  ๒.๔ มีกำรเก็บและบันทึกข้อมูล  
  ๒.๕ มีกำรวิเครำะห์ และสรุปผลควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรประเมินโครงกำร          
โดยเพ่ิมเติมหัวข้อ ๑) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย     
ที่ก ำหนด ๒) น ำปัญหำที่ผ่ำนมำไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร และ ๓) สรุปปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ       
เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป  
 ๒. ในกำรสรุปจ ำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำ ควรเพ่ิมสรุปจ ำนวนชั่วโมงกำรพัฒนำของครูแต่ละคน       
เพ่ือรองรับกำรประเมินรอบสี่ในปีต่อไป 
 ๓. ควรทบทวนค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ โดยเพ่ิมเติมให้มีบุคคลภำยนอกที่ เอ้ือต่อกำร
พัฒนำสถำนศึกษำด้ำนกำรดนตรี เช่น ศิษย์เก่ำ ผู้แทน ดย.เหล่ำทัพ หรือสถำบันดนตรีภำยนอก พร้อมทั้งระบุ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมกับกำรประเมินรอบสี่ เช่น กำรก ำหนดนโยบำย 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถำนศึกษำ ก ำกับติดตำม และสนับสนุน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนด ตลอดจนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร 
 ๔. ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละส่วนของ SAR โดยเฉพำะข้อมูล
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ เนื่องจำกต้องไปใช้อ้ำงอิงในหลำยตัวบ่งชี้  รวมทั้งข้อมูลงบประมำณด้วย 
 ๕. ควรมีกำรสรุปจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของแต่ละคนให้ชัดเจน เช่นเดียวกับกำรกำรพัฒนำครู/อำจำรย ์
 ๖. ควรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำต่อไป 
 ๗. ควรขอรับกำรสนับสนุน สสท.ทร. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ ทร. และให้พ้ืนที่ในกำร
จัดท ำเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. ควรปรับเพ่ิมหัวข้อค ำถำมในแบบประเมินหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
หลักสูตร โดยเพ่ิมหัวข้อค ำถำม เช่น หัวข้อค ำถำมที่เก่ียวกับวิชำหรือเนื้อหำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน
ชั่วโมงเรียน หรือกิจกรรมในหลักสูตร เป็นต้น 
  ๒.  ควรมีอนุมัติสั่งกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรและชัดเจนว่ำ ให้มีกำรปฏิบัติใด ๆ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร/
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนนั้น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรประเมินหลักสูตร หรือจำกกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่ได้คะแนนต่ ำ 
 ๓. ควรแจ้งผลกำรประเมินกำรสอนให้ครูผู้สอนทรำบ เพ่ือให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรสอนต่อไป 
  ๔. ควรปรับปรุงแผนกำรสอน โดยกำร 
     ๔.๑ อนุมัติก ำหนดแบบฟอร์มแผนกำรสอน และแจกจ่ำยแก่ครูผู้สอนอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือให้กำร
จัดท ำแผนกำรสอนอยู่ในรูปแบบที่ก ำหนด และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
     ๔.๒ เสนอขออนุมัติแผนกำรสอนก่อนน ำไปใช้ทุกรำยวิชำ                
 ๕.  ควรมีกำรจัดท ำประมวลกำรสอน และเสนอขออนุมัติทุกครั้ง เพ่ือให้นักเรียนได้ทรำบรำยละเอียดของ
วิชำนั้นๆ เกี่ยวกับชื่อวิชำ ผู้สอน ค ำอธิบำยรำยวิชำ วัตถุประสงค์กำรเรียน ลักษณะกำรเรียนรู้  คะแนนเก็บ   
ส่วนต่ำงๆ และที่ส ำคัญมีรำยละเอียดของสิ่งที่จะเรียน และกิจกรรมที่จะท ำในแต่ละครั้ง  ระบุไว้เป็นแนวทำง   
ในกำรเรียน 
 ๖.  หมวดศึกษำ รร.ดย.ฯ ควรพิจำรณำรำยวิชำที่ควรปรับปรุง วิธีกำรวัดและประเมินผล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
 ๗. ควรพัฒนำระบบกำรสืบค้นในห้องสมุด และระบบ e-learning เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วย
ตนเอง อันน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนยิ่งขึ้น 
 ๘. ควรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน (วีดิทัศน์) เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ นดย. ที่ไม่
สำมำรถเข้ำเรียนในชั่วโมงได้ โดยบันทึกลง tablet หรือ computer   
 ๙. ควรปรับปรุงห้องฝึกเดี่ยว (ฝ้ำเพดำน ระบบเสียง) และห้องฝึกซ้อมรวมวง (ระบบเสียง ฝ้ำเพดำน   
พ้ืนห้อง) ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำน   
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ในกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ควรอธิบำยเพ่ิมควำมชัดเจนว่ำในแต่ละตัวบ่งชี้/เกณฑ์
กำรพิจำรณำ มีผลกำรด ำเนินกำรเป็นอย่ำงไร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  



๑๓๒ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ในแผนงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ทุกปีกำรศึกษำ ต้องมีโครงกำร/กิจกรรมรองรับ 
เพ่ือให้กำรพัฒนำนวัตกรรมฯ มีควำมต่อเนื่อง และรองรับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒. ควรขอรับกำรสนับสนุน สสท.ทร. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ ทร. และให้พ้ืนที่ในกำร
จัดท ำเว็บไซต์ รร.ดย.ฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. ควรพัฒนำระบบกำรสืบค้นในห้องสมุด และระบบ e-learning เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ  
ด้วยตนเอง อันน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนยิ่งขึ้น 
 ๔. ควรปรับปรุงห้องฝึกเดี่ยว (ฝ้ำเพดำน ระบบเสียง) และห้องฝึกซ้อมรวมวง (ระบบเสียง ฝ้ำเพดำน   
พ้ืนห้อง) ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำน   
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