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สารบัญ 

 

                            หน้า 

รายชื่อสมาชิก           ๓ 

บทนำ            ๔ 

ความหมายของหลักสูตร          ๕  
ความสำคัญของหลักสูตร          ๕ 

องค์ประกอบของหลักสูตร          ๕ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รร.นร.        ๖ 

ผนวก            ๑๕ 

  คำสั่ง รร.นร. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)          ๑๖  
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รายชื่อสมาชิก 
 

คำสั่ง รร.นร. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)  
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๑. บทนำ 
 รร.นร.เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มีหลักสูตร รร.นร. และระเบียบ รร.นร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการศึกษา  โดยหลักสูตร รร.นร. จัดทำภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ และมาตรฐานหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รร.นร.มีเป้าหมายใน 
การผลิต นนร.ให้มีสมรรถนะหลัก ๓ ด้าน คือ ๑) วิชาการอุดมศึกษาและวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี  
๒) วิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ และ ๓) คุณลักษณะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสมรรถนะหลักท้ัง ๓ ด้าน 
นั้นถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดลำดับอาวุโสของ นนร.ในแต่ละปีการศึกษา  รายละเอียดปรากฏ 
ตามแผนภาพที่ ๑ ในอัตราส่วนดังนี้  
 ๑.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคทฤษฎี (อัตราส่วนเท่ากับ ๓) หมายถึง วิชาอุดมศึกษาและวิชาชีพ
ทหารเรือภาคทฤษฎี 
 ๑.๒ ระดับคะแนนการฝึกภาคปฏิบัติในปีการศึกษานั้น (อัตราส่วนเท่ากับ ๒) หมายถึง คะแนนการฝึก
ภาคปฏิบัติกลางปีและปลายปี   
 ๑.๓ คะแนนการอบรมคุณลักษณะผู้นำและคุณธรรมของนายทหาร (อัตราส่วนเท่ากับ ๒) หมายถึง 
คะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร คะแนนความประพฤติ และคะแนนสมรรถภาพทางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ ๑ การจัดลำดับอาวุโสของ นนร.ในแต่ละปีการศึกษา 
 
 ทั้งนี ้สภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้อนุมัติหลักสูตร รร.นร.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) จำนวน 
๔ สาขาวิชา เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๓ โดยจะเริ่มจัดการศึกษาสำหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ค.๖๓) 
เป็นต้นไป ได้แก่  
 ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 ๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)   
 ๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุทกศาสตร์)  
  ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารศาสตร์)  
 
๒. ความหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตร หมายถึง โครงสร้างขององค์ความรู้และเนื้อหาวิชาที่เป็นแนวทางหรือเส้นทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามแผนการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในองค์ความรู้ และทักษะต่าง ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

คะแนนเฉลี่ยสะสมภาคทฤษฎ ี
(อัตราส่วนเท่ากับ 3) 

การจัดลำดับอาวุโสของ นนร. 

คะแนนการฝึกภาคปฏบิัต ิ
(อัตราส่วนเท่ากับ 2) 

คะแนนการอบรมคุณลักษณะผู้นำและ
คุณธรรมของนายทหาร  
(อัตราส่วนเท่ากับ 2) 
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๓. ความสำคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษามีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในภาพรวมและยังมีความสำคัญต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ๓.๑ ความสำคัญต่อการศึกษาในภาพรวม 
       เป็นการนำนโยบายด้านการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และยังเป็นแนวทางในการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรนั้น ๆ  
  ๓.๒ ความสำคัญต่อการเรียนการสอน  
       ๓.๒.๑ เป็นแนวทางให้แก่ผู ้สอนว่าจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอนอย่างไร เช่น การวางแผน 
การสอนอ การประเมินผู้เรียน เป็นต้น  
    ๓.๒.๒ เป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียนทราบว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตร ต้องเตรียมตัวสำหรับการเรียน
อย่างไร และจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากหลักสูตร  

๔. องค์ประกอบของหลักสูตร  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไป  
    เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชื ่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร รูปแบบ
หลักสูตร การอนุมัติหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 ๔.๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
       เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักสูตร และแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย  

๔.๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
      เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบศึกษา (ทวิภาค/ไตรภาค / จตุรภาค) การระบุช่วงเวลาการจัดการเรยีน

การสอนในแต่ละภาคการศึกษา การระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา แผนการรับนักศึกษาในห้วง ๕ ปี โครงสร้าง
หลักสูตร แผนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คำอธิบายรายวิชา อาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตร และการฝึก
ภาคสนาม 

๔.๔ ผลการเรียนรู้ การสอน และการประเมินผล 
      เป็นการกำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียนในแต่ละชั้นปี กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลผู้เรียนในแต่ละรายวิชา แผนที่
กระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชาว่าในแต่ละรายวิชานั้นมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านใดบ้าง   

๔.๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้เรียน       
       เป็นการระบุกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนรายวิชาแก่ผู้เรียน (การกำหนดเกรด) 
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตร  
 ๔.๖ การพัฒนาอาจารย์ 
    เป็นการระบุแนวทางในพัฒนาครูอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศครูอาจารย์ การศึกษา
อบรม และการพัฒนาทักษะของอาจารย์ในด้านต่าง ๆ   
 ๔.๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    เป็นการระบุแนวทางในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่ครอบคลุมมาตรฐาน อย่างน้อย ๖ ด้าน 
ได้แก่ ๑) การกำกับมาตรฐาน ๒) บัณฑิต ๓) นักศึกษา ๔) อาจารย์ ๕) หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน และ ๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รายละเอียดปรากฏตามตามแผนภาพที่ ๒  
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แผนภาพที่ ๒ องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
 ๔.๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
       เป็นการระบปุระสิทธิผลการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร  

๕. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. 
 เป็นการจัดทำหลักสูตรเปิดใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรที่เคยใช้จัดการศึกษามาแล้วให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับสภาวะแวดล้อมทางสังคมและบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน หน่วยผู้ใช้ มาตรฐานสากล และตามวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 
รร.นร. นั้น มีข้ันตอนการขออนุมัติหลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพที่ ๓  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูร 

การกำกับ
มาตรฐาน 

นักศึกษา บัณฑิต 

อาจารย ์
สิ่งสนับสนนุ 

การเรยีนรู ้

หลักสูตร การเรียนการสอน และ 
การประเมินผลผู้เรียน 

ร่างหลักสูตร รร.นร. 

ยุทธศาสตร์ ทร. - ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารฯ 
   (เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ป.ตรี) 
- ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
   (เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ป.ตรี ของ รร.ทหาร) 
- ข้อบังคับสภาวิศวกร 

- ยุทธศาสตร์ชาต ิ
- แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
- ยุทธศาสตร์ รร.นร. 
- นโยบายผู้บังคับบัญชา 
- ความตอ้งการของหนว่ยผู้ใช ้

สภา รร.นร. 
(รับรองหลักสูตร) 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสตูรการศึกษา รร.นร. 
เสธ.ทร. เป็นประธาน (เห็นชอบหลักสูตร) 

ทร.  
(ผบ.ทร.เห็นชอบเสนอขออนุมัติหลักสูตร) 

สภาการศึกษาวิชาการทหาร  
(อนุมัติหลักสูตร) 

รร.นร. เสนอ สกอ. 
(พิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตร) 

สกอ.เสนอ สนง.กพ. 
(รับรองหลักสูตร) 

รร.นร. เสนอสภาวิศวกร  
เมื่อ สกอ.พิจารณาหลักสูตรแลว้ 

เพื่อรับรองปริญญา 

รร.นร. ใช้หลักสูตร 

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตร รร.นร. 
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  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รร.นร.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ปรากฏ
ดังแผนภาพที่ ๔     
    ขั้นตอน      กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. 
 
 โดยในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รร.นร.แต่ละขั้นมีรายละเอียดการปฏิบัติ ข้อควรระวัง เทคนิค และ
ประสบการณ์และข้อผิดพลาดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้   
 ขั้นที ่๑ การศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
           เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา วิธีการจัดการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในขั้นตอนนี้มีกระบวนการย่อยท่ีสำคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ  
   ๑.๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. ตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย ๕ คน/หลักสูตร ในจำนวนนี้
ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน 
 

ขั้นที่ ๑ 

การศึกษาและวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร รร.นร. 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกีย่วข้อง 

- การวิเคราะห์ศักยภาพของ รร.นร. 

ขั้นที่ ๒ 

การร่างหลักสูตร 

- จัดทำร่างหลักสูตร 

- วิพากษ์หลักสูตร 

- รับรองร่างหลักสูตร 

- การเห็นชอบเสนอขออนุมัติหลักสูตร 

ขั้นที่ ๓ 

การตรวจสอบคณุภาพ อนุมัติ และ 

รับรองหลักสูตร 

- การตรวจสอบร่างหลักสูตรจากคลินิกหลักสูตร (สกอ.) 
- การพิจารณาจากกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

- การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจาก สกอ. 
- การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจากสภาวิศวกร 

ขั้นที่ ๔ 

การนำหลักสูตรไปใช้ 

ขั้นที่ ๕ 

การประเมินหลักสตูร 

- รร.นร.นำหลักสตูรไปใช้จัดการศกึษาสำหรับ นนร. 
 

- การประเมินในระหว่างการใช้หลกัสูตร  
- การประเมินหลังการใช้หลักสตูรครบวงรอบหลักสูตร (5 ปี)  
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      ๑.๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
    ๑) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป้าหมายการพัฒนาการเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ในเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ คือ จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล คุณภาพและมาตรฐานในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื ่อการสอน รวมถึงมาตรฐานครูอาจารย์ในหลักสูตร และยุทธศาสตร์ที ่ ๕ การจัดการศึกษา 
เพื ่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่เน้นการศึกษาศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม และ
จริยธรรมของผู้เรียน 
    ๒) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  
    ๓) ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๖๒  
    ๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘  
    ๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓  
    ๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  
    ๗) ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร  
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๔  
    ๘) ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร 
 ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  
    ๙) ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์        
องค์ความรู้พื ้นฐานวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๖๒  
    ๑๐) แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  
    ๑๑) สมรรถนะของบัณฑิตตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้ในกองทัพเรือ (ทร.) ได้แก่ 
กร. นย. อร. อล.ทร. พธ.ทร. และ อศ.  
    ๑๒) ข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยผู้ใช้/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจาก
งานวิจัยการประเมินหลักสูตร รร.นร. การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. และ        
การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างบุคลากรของ รร.นร. และหน่วยผู้ใช้   
    ๑๓) แผนกลยุทธ์ รร.นร.พ.ศ.๒๕๕๘ ภารกิจของ นนร. ในหน้าที่ของทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์    
    ๑๔) วิสัยทัศน์ ทร. นโยบาย ผบ.ทร. รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
    ๑.๑.๓ การวิเคราะห์ศักยภาพของ รร.นร. ในประเด็นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์/สื่อต่าง ๆ 
อาคารสถานที่ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เป็นต้น  
   ๑.๒ ข้อควรระวัง 
    ๑.๒.๑ ควรศึกษาและทำความเข้าใจมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ คือ หลักเกณฑ์
ของ สกอ. ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร และหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร เพื่อให้การจัดทำหลักสูตร
สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด 
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     ๑.๒.๒ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรต้องมีความทันสมัย และถูกต้อง เช่น รูปแบบ 
ส่วนประกอบ หลักการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) เป็นต้น หากพบว่ามีความผิดพลาดในภายหลัง 
จะต้องเสียเวลาในการจัดทำหรือพิจารณาหลักสูตรใหม่ ดังนั้น จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมให้รอบด้าน และขอรับคำปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
    ๑.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี 
ก่อนที่หลักสูตรเดิมจะครบวงรอบการปรับปรุง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ฯ ให้สอดคล้องตามท่ี สกอ. กำหนด 
    ๑.๒.๔ การแต่งตั ้งผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เชี ่ยวชาญในสาขา ควรเป็นผู้ที ่มีองค์ความรู้  และ
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีความคุ้นเคยกับการจัดการศึกษา และควรเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจใน
ระดับนโยบาย  
    ๑.๒.๕ มาตรฐานหลักสูตรจากองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จึงควรติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การจัดทำหลักสูตรมีความถูกต้องตามมาตรฐานที่
กำหนด 
    ๑.๒.๖ รร.นร.เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น การผลิต นนร. จึงควรให้ความสำคัญ
กับการผลิตบัณฑิตเพ่ือปฏิบัติงานใน ทร. เป็นหลัก 
    ๑.๒.๗ ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฯ กำหนด    
   ๑.๓ เทคนิค 
    ๑.๓.๑ หากมีข้อสงสัยและไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรให้
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ของ สกอ. (ผ่านคลินิกหลักสูตร) หรือเจ้าหน้าที่ของ
สภาวิศวกร เพ่ือความชัดเจนในการดำเนินงานและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างการจัดทำหลักสูตร  
    ๑.๓.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จะต้องกำหนดแผนงานการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบการจัดทำเอกสาร มคอ.๒ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือให้ทุกหลักสูตร
มีแนวปฏิบัติทีส่อดคล้องกัน  
   ๑.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
    ๑.๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. มีความล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจาก 
มีการแต่งตั ้งคณะทำงานในการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว แต่องค์ประกอบของคณะกรรมการยังไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ท่ี สกอ.กำหนด ส่งผลให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. ชุดใหม่    
    ๑.๔.๒ การจัดทำหลักสูตร รร.นร. ปฏิบัติตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติ กันมาในอดีต ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรของคณะผู้จัดทำยังไม่ทันสมัย ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนบาง
ประการ และเสียเวลาในการแก้ไขเอกสารหลักสูตร 
    ๑.๔.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบางท่านไม่มีผลงานทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด ในระหว่างกระบวนการจัดทำหลักสูตร  
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 ขั้นที ่๒ การจัดทำร่างหลักสูตร 
  ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำร่างหลักสูตร ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กำหนด
รายวิชาและเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แผนการศึกษา 
กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ การกำหนดวิธีและประเมินผลผู้เรียน การกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด นโยบาย ทร. ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ รร.นร. ความต้องการของหน่วยผู้ใช้ใน ทร. ตลอดจนสภาวะแวดล้อมและบริบททางการศึกษา  
ในปัจจุบันและแนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีขั้นตอนในการจัดทำร่างหลักสูตร รร.นร. รายละเอียด
ปรากฏดังแผนภาพที่ ๕ 
 
                 ขั้นตอน     ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕ การจัดทำร่างหลักสูตร รร.นร. 
 

  ๒.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ 
   ๒.๑.๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. จัดประชุมเพื ่อชี้แจงและ 
ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร รร.นร.  
   ๒.๑.๒ กองวิชาจัดประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร รร.นร.ระดับรายวิชาที่กองรับผิดชอบ  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. 
รอง ผบ.รร.นร. (๑) เป็นประธาน 

จัดทำร่างหลักสูตร รร.นร. 
• ประชุมระดับกองวิชา (เพื่อปรับปรุงรายวิชาที่กองรับผิดชอบสอน) 
• ประชุมระดับสาขาวิชา 
• การประชุมสภาการศึกษา รร.นร. (หน.ฝศษ.รร.นร.เป็นประธาน)  
• การประชุมระดับคณะกรรมการพฒันาหลักสตูร รร.นร. 
• การสัมมนาร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และหน่วยผูใ้ช้ 

 

สภา รร.นร. 
(ผบ.รร.นร. เป็นประธาน) 

เห็นชอบร่างหลักสูตร รร.นร. 
 

คณะกรรมการพิจารณาหลักสตูร
การศึกษา รร.นร. 

(เสธ.ทร. เป็นประธาน) 
 

เห็นชอบร่างหลักสูตร รร.นร. 
 

                   ทร. 
 

ผบ.ทร. ให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตร รร.นร.  
เพื่อเสนอสภาการศึกษาวิชาการทหาร บรรจุในวาระการประชุม 
สภาการศึกษาวิชาการทหาร ในการขออนุมัติร่างหลักสตูร รร.นร. 
 



- ๑๑ - 
 

   ๒.๒.๓ กองสาขาวิชา (กววศ. กววร. กววอ. และ กวบว.) จัดประชุมเพื่อเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตร รร.นร. โดยใช้ข ้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) และรายงานผล 
การดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เป็นข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร รร.นร. 
   ๒.๓.๔ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. จัดทำร่างหลักสูตร ผ่านการประชุมย่อย และ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยผู ้ใช้ใน ทร. ได้แก่ กร. นย. อร. อล.ทร. พธ.ทร. และ อศ.โดยมี 
สภาการศึกษา รร.นร. ช่วยในการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงหลักสูตร รร.นร. 
   ๒.๓.๔ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รร.นร. เสนอร่างหลักสูตร รร.นร. ต่อสภา รร.นร. 
เพื่อให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตร ฯ และเสนอร่างหลักสูตรฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการศึกษา 
รร.นร. (เสธ.ทร.เป็นประธาน)  
   ๒.๓.๕ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รร.นร. ประสาน เสธ.ทร.  
เพ่ือขออนุมัติเปิดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการศึกษา รร.นร. เพ่ือขอความเห็นชอบร่างหลักสูตร รร.นร.  
   ๒.๓.๖ เสนอร่างหลักสูตร ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
การศึกษา รร.นร. ต่อ ทร. เพ่ือขอความเห็นชอบในการเสนอร่างหลักกสูตร ฯ ต่อสภาการศึกษาวิชาการทหาร ในการ
บรรจุในวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร (รมว.กห. เป็นประธานการประชุม)  
เพ่ือขออนุมัตหิลักสูตร รร.นร. และใช้จัดการศึกษาสำหรับ นนร.ต่อไป    
   ๒.๒ ข้อควรระวัง 
    ๒.๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รร.นร. ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การปรับปรุงหลักสูตรให้รอบด้าน จนนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและประเด็นสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน  และในขั้นตอนนี้ควรให้ผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจของ รร.นร. ร่วมในกระบวนการนี้ เพ่ือให้การตกลงใจมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
    ๒.๒.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ควรประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
กับคณะทำงาน ให้ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน 
    ๒.๒.๓ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ศึกษาและติดตามการกำหนด
มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลประกอบการจัดทำหลักสูตร 
    ๒.๒.๔ ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรให้ถูกต้อง เช่น จำนวนหน่วยกิต ชื่อวิชา 
การสะกดคำ คำศัพท์ ความสอดคล้องกัน ตลอดจนระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหางาน
ด้านธุรการในระหว่างการเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อผู้บังคับบัญชา    
   ๒.๓ เทคนิค 
    ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รร.นร.  ขอรับคำปรึกษาจาก
เจ้าหน้าที่ของ สกอ. ตั้งแต่ขั้นเริ่มทำ ระหว่างการจัดทำ และนำร่างหลักสูตร รร.นร. ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ 
ให้ สกอ. ช่วยพิจารณา เพื ่อความชัดเจนและความถูกต้องในการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ ่งวิธีการดังกล่าว 
เป็นการปฏิบัติงานในลักษณะคู่ขนาน เพื่อให้มั ่นใจได้ว่าหลักสูตรถูกตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ควบคุม
มาตรฐานหลักสูตรโดยตรงในระหว่างกระบวนการจัดทำหลักสูตร    
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  ๒.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
   ๒.๔.๑ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของ รร.นร.เข้าร่วมในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระยะเริ่มต้นค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ทิศทางในการดำเนินงานไม่ชัดเจน   
   ๒.๔.๒ ในระหว่างการจัดทำหลักสูตร มีการแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
หลักสูตร เช่น ข้อบังคับสภาวิศวกร ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ 
   ๒.๔.๓ รายละเอียดหลักสูตรมีข้อผิดพลาดในระหว่างการเสนอร่างหลักสูตร รร.นร. ต่อ ทร. 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา  
 ขั้นที ่๓ การตรวจสอบคุณภาพ อนุมัติ และรับรองหลักสูตร/รับรองปริญญา 
  เป็นการพิจารณาความสอดคล้องของรายละเอียดหลักสูตรกับมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ลำดับขั้นในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร รายละเอียดปรากฏดังแผนภาพที่ ๖  
                 ขั้นตอน         ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖ การตรวจสอบคุณภาพ อนุมัติ และรับรองหลักสูตร/รับรองปริญญา 

ขอรับคำปรึกษาเกีย่วกับรายละเอยีด
หลักสตูรจากเจ้าหน้าท่ีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 

• ความถูกต้อง สมบูรณ์ของรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ก่อนเข้าสู่   
การประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
(ห้วง ม.ค. หรือ มิ.ย. ของทุกปี) 

• ที่ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.๒)  

• ที่ประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร อนุมัติหลักสตูร รร.นร. 

รร.นร. ส่งหลักสูตร รร.นร.            
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสตูรอุดมศึกษา ผ่านระบบ  

CHE Curriculum Online: CHECO 
ภายใน 30 วัน หลังจาก รมว.กห./

ประธานสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
อนุมัติรายงานการประชุม 

สภาการศึกษาวิชาการทหาร    

• สกอ.พิจารณาว่าหลักสูตร รร.นร. สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด หรอื
ให้ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขรายละเอียดหลักสตูร จนหลักสตูรไดร้ับ  
การพิจารณาจาก สกอ.ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด 

• สกอ.ฯ จะแจ้งสำนักงานข้าราชการพลเรือน (สนง.ก.พ.) และสำนักงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สนง.ก.ค.ศ.) เพื่อรับรอง
คุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนต่อไป 

รร.นร. เสนอหลักสตูรต่อสภาวิศวกร 
เพื่อให้การรับรองปรญิญา   

•  รร.นร. เสนอเอกสารขอรับรองปริญญาต่อสภาวิศวกร เฉพาะ 
 - หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 - หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 

       (เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

•  สภาวิศวกรตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยมสถาบัน  
•  สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา 
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  ๓.๑ รายละเอียดการปฏิบัติ 
    ๓.๑.๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รร.นร.  นำร่างหลักสูตร 
รร.นร. ให้ สกอ. ช่วยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอ ทร. เพื่อขอความเห็นชอบเสนอสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
ในการอนุมัติร่างหลักสูตร รร.นร.   
    ๓.๑.๒ สภาการศึกษาวิชาการทหารพิจารณาหลักสูตร รร.นร. ซึ่งการประชุมจะจัดปีละ ๒ ครั้ง 
(ห้วง ม.ค. และ มิ.ย.) ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติหลักสูตร และอาจมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงและ
แก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
    ๓.๑.๓ รร.นร.ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาการศึกษาวิชาการทหาร (ถ้ามี)  
  ๓.๑.๔ รร.นร. เสนอหลักสูตร รร.นร. ที ่สภาการศึกษาวิชาการทหารอนุมัติและแก้ไข
รายละเอียดตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ต่อ สกอ. เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรอุดมศึกษา 
ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: CHECO ภายใน ๓๐ วัน หลังจาก รมว.กห./ประธานสภาการศึกษา
วิชาการทหาร อนุมัติรายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร หากมีการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร 
รร.นร.จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อแนะนำของ สกอ. และส่งหลักสูตรให้ สกอ.พิจารณาอีกครั้งจนกว่าจะ
ได้ร ับการรับรองจาก สกอ. (หาก สกอ. ไม่ร ับรอง รร.นร. ก็ยังสามารถจัดการศึกษาต่อไป เนื ่องจาก 
สภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้อนุมัติหลักสูตร รร.นร. เรียบร้อยแล้ว แต่หลักสูตรจะไม่ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานข้าราชการพลเรือน (สนง.ก.พ.))  
  ๓.๑.๕ สกอ.พิจารณาว่าหลักสูตรตามข้อ ๓.๑.๔ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนด จากนั้น สกอ. จะแจ้ง สนง.ก.พ. และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สนง.ก.ค.ศ.)  
เพ่ือรับรองคณุวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนต่อไป 
  ๓.๑.๖ รร.นร. เสนอหลักสูตรต่อสภาวิศวกร เพ่ือให้การรับรองปริญญา  โดย รร.นร. จะต้อง
เสนอเอกสารขอรับรองปริญญาต่อสภาวิศวกร จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่
กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้เป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพนี้
จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) โดยจะต้องส่งเอกสารที่สำคัญ ได้แก่ ๑) หนังสือนำ  
๒) เอกสารขอรับรองปริญญา จำนวน ๕ ชุด และ ๓) เล่มเอกสารหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. 
จำนวน ๒ ชุด จากนั้นสภาวิศวกรจะตรวจสอบเอกสาร ตรวจเยี่ยมสถาบัน และพิจารณาให้การรับรองปริญญา/
ไม่รับรองปริญญา ต่อไป  
   ๓.๒ ข้อควรระวัง 
    ๓.๒.๑ การจัดทำร่างหลักสูตร รร.นร. ควรดำเนินการเสร็จสิ ้นก่อนการเปิดประชุม 
สภาการศึกษาวิชาการทหาร อย่างน้อย ๓ เดือน เพื่อให้ รร.นร. มีเวลาในการปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักสูตร 
รร.นร. ตามข้อเสนอแนะของ สกอ. (ขอรับการปรึกษา สกอ.ผ่านคลินิกหลักสูตร) 
    ๓.๒.๒ คาดคะเนคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหลักสูตร รร.นร. พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการตอบคำถามของ 
ผบ.รร.นร.  
    ๓.๒.๓ บรรยายสรุปให้ ผบ.รร.นร. ก่อนการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
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    ๓.๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้อง Power Point ที่จะนำเสนอในที่ประชุมสภาการศึกษาวิชาการ
ทหารกับฝ่ายเลขานุการสภาการทหาร ก่อนการประชุมจะเริ่ม  
   ๓.๓ เทคนิค 
    ๓.๓.๑ ประสานฝ่ายเลขาสภาการศึกษาวิชาการทหาร ในประเด็นข้อคำถามที่พบบ่อย
เกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ ที่เคยเสนอขออนุมัติหลักสูตร  
    ๓.๓.๒ ในระหว่างการรอรายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ให้ดำเนินการกรอก
ข้อมูลหลักสูตร รร.นร. ในระบบ CHE Curriculum Online: CHECO เพื่อไม่ให้เสียเวลา หลังจากที่รายงาน
การประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร อนุมัติจึงดำเนินการแนบเอกสารในระบบ CHECO ได้ทันที (หลักฐาน
การอนุมัติหลักสูตร รร.นร.)  
  ๓.๔ ประสบการณ์และข้อผิดพลาด 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อหลักสูตร และรหัสหลักสูตรที่ได้รับจาก สกอ. เนื่องจาก สกอ.
เคยพิมพ์ชื่อหลักสูตร รร.นร. ในระบบผิดพลาดจาก วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
 
 ขั้นที่ ๔ การนำหลักสูตรไปใช้  
  เป็นการนำหลักสูตร รร.นร. ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาการทหาร การพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดจาก สกอ. และได้รับการรับรองปริญญาจาก  
สภาวิศวกร ไปใช้ในการจัดการศึกษาสำหรับ นนร. โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร จะต้อง
กำกับติดตามและบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดระยะเวลาในการใช้หลักสูตร   
  
 ขั้นที ่๕ การประเมินหลักสูตร 
     การประเมินหลักสูตรเป็นการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องในระหว่างการใช้
หลักสูตร เพื่อการตัดสินคุณภาพหลักสูตร และเป็นข้อมูลสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร โดยการประเมิน
หลักสูตรสามารถจำแนกได้เป็น ๒ ระยะ ดังนี้  
  ๕.๑ การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร 
     เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการใช้หลักสูตร โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค รวมถึงข้อขัดข้องในระหว่างการใช้หลักสูตร เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลทุกปีการศึกษาผ่านการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) หรืออาจจัดทำการวิจัยประเมินหลักสูตร   
  ๕.๒ การประเมินหลังการใช้หลักสูตร 
    เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการใช้หลักสูตรครบ ๕ ปี แล้ว (มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร) โดยมีความมุ่งหมายเพื่อจะยุติหรือใช้หลักสูตรต่อไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำวิจัยเพื่อประเมิน
หลักสูตร และนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป   
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ผนวก 
คำสั่ง รร.นร. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)  
 
 
 

 








