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คำนำ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องและ สร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ฝศษ.รร.นร. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือเป็นการสะท้อนคุณภาพการดำเนินการจัด
การศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฝศษ.รร.นร. พ.ศ.2563 ซึ่งสะท้อนคุณภาพ 
การดำเนินงานของ ฝศษ.ฯ จำนวน 6 ด้ าน  ได้แก่  1) การกำกับมาตรฐาน  2) ผู้ สำเร็จการศึกษา  
3) นักเรียนนายเรือ 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ รวมถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  
 ฝศษ.ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนคุณภาพ
การดำเนินงานของตน และเป็นข้อมูลสำหรับ รร.นร. ในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาของ รร.นร. ต่อไป  
 
 
       คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
                     ฝศษ.รร.นร. 
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- คำสั่ง ฝศษ.รร.นร. (เฉพาะ) ที่ 13/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ  
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
  1.1 ภารกิจ 
   มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาทหารเรือ และภาควิชาการชั้นอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีแก่ นนร. 
วิจัยและพัฒนาการฝึกศึกษา ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรของ รร.นร.ให้ทันสมัย 
  1.2 สถานภาพกำลังพล 
   1.2.1 สถานภาพกำลังพล ฝศษ.รร.นร. ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 185 นาย ดังนี้ 
    1) นายทหารสัญญาบัตร จำนวน  121 นาย 
    2) นายทหารประทวน จำนวน 63 นาย 
    3) พนักงานราชการ จำนวน 1 นาย   
   1.2.2 กำลังพล ฝศษ.รร.นร. ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 25 นาย ดังนี้ 
    1) รองศาสตราจารย์ จำนวน 5 นาย 
    2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 20 นาย  
   1.2.3 ข้อมูลอาจารย์ ฝศษ.รร.นร. จำแนกตามระดับการศึกษา สาขาวิชา และการดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ดังนี้  
 

หลักสูตร ประเทภบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี 

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

  
  
  
  

ศาสตราจารย์        
รองศาสตราจารย์ 1     1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3   4 
อาจารย์ 3 4   7 

รวม 5 7  12 
สาขาวิชาวิศวกรรม 

เครือ่งกลเรือ 
  
  
  
  

ศาสตราจารย์        

รองศาสตราจารย์   1   1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   4   4 

อาจารย์ 4 3   7 

รวม 4 8  12 
สาขาวิชาวิศวกรรม

อุทกศาสตร์ 
  
  
  
  

ศาสตราจารย์        

รองศาสตราจารย์   1   1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   1   1 

อาจารย์   7 1 8 

รวม  9 1 10 
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หลักสูตร ประเทภบุคลากร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี 

สาขาวิชา 
บริหารศาสตร์ 

  
  
  

ศาสตราจารย์        

รองศาสตราจารย์        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 1   2 

อาจารย์   4   4 

  รวม 1 5  6 

วิชาพ้ืนฐาน 
  
  
  
  

ศาสตราจารย์        

รองศาสตราจารย์   1 1 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 7   8 

อาจารย์ 1 7   8 
รวม 2 15 1 18 

วิชาชีพทหารเรือ 
  
  
  
  

ศาสตราจารย์        

รองศาสตราจารย์        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์   1   1 

อาจารย์     1 1 
รวม  1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 
  
  
  

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย์ 1 3 1 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 17 0 20 

อาจารย์ 8 25 2 35 
 รวม 12 45 3 60 

 
    1.2.4 ข้อมูลอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
     1) อาจารย์ประจำ จำนวน 60 นาย ดังนี้ 
     1.1) พล.ร.ต.อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ ์
     1.2) น.อ.สมมาตร์  เนียมนิล 
     1.3) น.อ.หญิง รศ.ขนิษนาฏ  รัตนพฤกษ์ 
     1.4) น.อ. รศ.อมรเทพ  แกล้วกสิกรรม 
     1.5) น.อ.หญิง รศ.ศิริรัตน์  บุญโสภา 
     1.6) น.อ.พินัย   จินชัย 
     1.7) น.อ. ผศ.ปิยะ  ลิ้มสกุล 
     1.8) น.อ. ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ 
     1.9) น.อ. ผศ.ชัยรัตน์  นภาศักดิ์ศรี 
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 1.10) น.อ.สิทธิรักษ์ พรมณีย์ 
     1.11) น.อ. รศ. ไกรสิทธิ์   มหิวรรณ 
     1.12) น.อ. ผศ.วัฒนา  น้อยทอง 
 1.13) น.อ. ผศ.ไพรัช ทัตตะทองคำ 
     1.14) น.อ. ผศ.ศุภสิทธิ์ คงด ี

     1.15) น.อ.นาวิน  ฐิตยานุวัฒน์ 
     1.16) น.อ. รศ.ประเสริฐ  แป้นหยูรัตน์ 
     1.17) น.อ.สมาน  ได้รายรัมย์ 
     1.18) น.อ.คมสันติ์  มณีพันธ์ 
     1.19) น.อ. ผศ.จิตติ  สัมภัตตะกุล 
     1.20) น.อ. ผศ.วินัย  เศรษฐโชตินันท์ 
     1.21) น.อ.ฉลาด  รุ่งเจริญ 
     1.22) น.อ.พิทยา  มณีกาญจน์ 
     1.23) น.อ. ผศ.วีระ  บุญผุด 
     1.24) น.อ.สานนท์  รักหนู 
     1.25) น.อ.หญิง มธุกร  ลิ้มสกุล 
     1.26) น.ท. ผศ.อนุชา  ม่วงใหญ่ 
     1.27) น.ท. ผศ.พีระพงษ ์ พรมจันทร์ 
     1.28) น.ท.หญิง สายฝน  เกียวสัมพันธ์ 
     1.29) น.ท.สิทธิศักดิ์  อรัณยะปาล 
     1.30) น.ท.หญิง ผศ.ฤชา  รตันศีล 

     1.31) น.ท.พิพัฒพงษ์  คำพรัด 
     1.32) น.ท.สุทธิภูมิ  เยาว์วิวัฒน์ 
     1.33) น.ท.พงศ์พัฒน์  อิศรกุล 
     1.34) น.ท.สุทธิพงษ์  ภาคสุทธิผล 
     1.35) น.ท. ผศ.ปิจิราวุช  เวียงจันดา 
     1.36) น.ท.ฤทธิรงค ์ อริยธนพล 
     1.37) น.ท.พิศณ ุ คูมีชัย 
     1.38) น.ท.อัศนัย  ไทรบุญจันทร์ 
     1.39) น.ท.ธีรพงศ์  โอฬารกิจอนันต์ 
     1.40) น.ท.ศิริศักดิ์  ธูปทอง 
     1.41) น.ท. ผศ.พงศิษฏ์  ทวิชพงศ์ธร 
     1.42) น.ท. ผศ.อริยพล  ธีระชุติกุล 
     1.43) น.ท.ศราวุธ  ศรีนาแก้ว 
     1.44) น.ท.ณัฐวุฒิ  สุชาโต 
     1.45) น.ท.จักรพันธุ์  นิลชาติ 
     1.46) น.ท.ภาณุกร วัฒนจัง 
     1.47) น.ท. ผศ.สันติ  งามเสริฐ 
     1.48) น.ท. ผศ.ธนพน ภิรมย์พลัด      
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     1.49) น.ต.ณัฐกิต การสมวรรณ์ 
     1.50) น.ต.กุศลิน  สุนทรศารทูล 
     1.51) น.ต.ธวัชชัย  เทียนบุญส่ง 
     1.52) น.ต.หญิง ปรียะดา  แสนประสิทธิ์ 
     1.53) น.ต.อานนท์  เดชะศิริพงษ์ 
     1.54) น.ต.หญิง ผศ.ศศิธร  คงอุดมทรัพย์ 
     1.55) น.ต.บุญญฤทธิ์  สุขเมือง 
     1.56) ว่าที่ น.ต. ผศ.ชัยวัฒน์  บวรวัฒนเศรษฐ์ 
     1.57) ร.อ.บริหาร  คำนันท ์
     1.58) ร.อ.หญิง พิรญาณ์  ทิพากร 
     1.59) ว่าที่ ร.ท.หญิง วัลลภา  จิระติกาล 
     1.60) ว่าที ่ร.ต.หญิง พิมลา  ศรีวสุธากุล 
 
    1.2.5 อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
 

หลักสูตร รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
(จำนวน 10 นาย) 

น.อ. ผศ.ดนัย  ปฏิยุทธ 
น.อ.สิทธิรักษ์ พรมณีย์ 
น.อ. ผศ.ไพรัช ทัตตะทองคำ 
น.อ. ผศ.ประเสริฐ  แป้นหยูรตัน์* 
น.ท.ธีรพงศ์  โอฬารกิจอนันต์* 
น.ท.พิศณ ุ คูมีชัย* 
น.ท.สุทธิภูมิ เยาว์ววิัฒน์ 
น.ท. ผศ.พงศิษฏ์  ทวิชพงศ์ธร* 
น.ท.ณัฐวุฒิ  สชุาโต* 
น.ต.ภาณุกร วัฒนจัง 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
(วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 
(จำนวน 10 นาย) 

น.อ.ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี 
น.อ. รศ. ไกรสิทธิ์   มหิวรรณ* 
น.อ. ผศ. วัฒนา   น้อยทอง* 
น.อ. ผศ. วินัย   เศรษฐโชตินนัท์* 
น.ท. ผศ. ปิจิราวชุ   เวียงจันดา* 
น.ท. สุทธิพงษ์ ภาคสุทธิผล* 
น.ท.ฤทธิรงค์  อริยธนพล 
น.ท.จักรพันธุ์ นิลชาติ 
น.ท.ศราวุธ ศรีนาแก้ว 
น.ต.กุศลิน   สุนทรศารทูล 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
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หลักสูตร รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร คุณวุฒิการศึกษา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
(วิศวกรรมอุทกศาสตร์) 
(จำนวน 6 นาย) 

น.อ.สมมาตร์  เนียมนิล* 
น.อ.หญิง รศ.ศิริรัตน์ บุญโสภา* 
น.อ.พินัย   จินชัย* 
น.อ. ผศ.ศุภสิทธิ์ คงดี* 
น.อ.ศิริวัฒน์  ศิริวัฒนกุล* 
น.ท.อัศนัย  ไทรบุญจันทร์* 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

วทิยาศาสตรบัณฑิต 
(บริหารศาสตร์) 
(จำนวน 5 นาย) 

น.อ. ผศ.ปิยะ ลิ้มสกุล* 
น.ท. ผศ.อนุชา ม่วงใหญ่* 
น.ท.สิทธิศักดิ์ อรัณยะปาล* 
น.ต.ธวชัชัย เทียนบุญส่ง* 
น.ต.ณัฐกิต การสมวรรณ์* 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

 
หมายเหตุ * ทำหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
  1.3 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  
  ฝศษ.รร.นร. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเพียงพอ มีความพร้อมในการใช้งาน
ตลอดเวลา ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และมีเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีการศึกษาจาก ฝบก.รร.นร. ที่สามารถสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีการศึกษาตลอดเวลา โดยมีปัจจัย
สนับการเรียนรู้ที่สำคัญ ดังนี้  
  1) ห้องเรียน ขนาด 30 ที่นั่ง   จำนวน 20 ห้อง 
  2) ห้องเรียนรวม ขนาด 50 - 100 ที่นั่ง จำนวน 6 หอ้ง 
  3) ห้องปฏิบัติการ     จำนวน 14 ห้อง 
  4) เครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ   จำนวน 1 ห้อง 
  5) ห้องฝึกศูนย์ยุทธการ   จำนวน 1 ห้อง 
  6) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  ห้อง 
  7) โรงฝึกการเรือ  
  8) หอ้งเรียน Smart classroom   จำนวน 7 ห้อง  

              9) ห้องปฏิบัติการทางภาษา                      จำนวน 2 ห้อง 
              10) ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง                        จำนวน 3 ห้อง 
   11) ห้องเรียนนาวิกโยธิน 1 หอ้ง  
  12) คลังสรรพาวุธ  จำนวน 3 คลัง 
  13) ห้องแสดงอาวุธ  จำนวน 1 ห้อง 
  14) โรงฝึกปืน  จำนวน 1 โรง  
  15) โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  16) ห้องสมุด รร.นร. ที่สนับสนุนตำรา หนังสือ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์  
  17) วารสารวิชาการ รร.นร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  18)  วารสารวิชาการ รร.นร. ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 



ส่วนที่ 2 สรปุผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผลคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การกำกับมาตรฐาน 1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนด  
    1.1 หลักสูตร รร.นร.  
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

 
 

ไดม้าตรฐาน 

     1.2 หลักสูตร รร.นร. 
           (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

ไดม้าตรฐาน 

2. ผู้สำเร็จการศึกษา 2. คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.25 ดีมาก 

3. นกัเรียนนายเรือ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี 5.00 ดีมาก 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพทหารเรือ
ภาคทฤษฎี 

5.00 ดีมาก 

3.3 ผลสัมฤทธิ์การฝึกภาคปฏิบัติ 5.00 ดีมาก 
3.4 นนร.ที่ได้รับการเลื่อนชั้นและสำเรจ็การศึกษา 5.00 ดีมาก 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 4.00 ดี 
4.2 คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.53 ดีมาก 
4.3 คุณภาพอาจารย์ประจำ 4.15 ดีมาก 

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 การกำกับติดตามและการพัฒนา นนร. 5.00 ดีมาก 
5.2 การวางระบบครูผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   

4.00 ดี 

5.3 กระบวนการฝึกภาคสนามและภาคปฏิบัตใิน
ทะเลที่มี ประสิทธิภาพ 

5.00 ดีมาก 

5.4 ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

4.00 ดี 

 5.5 การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 ดี 

 5.6 การประเมินผลหลักสูตร  3.00 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 ดี 

                     ผลการประเมินในภาพรวม                   คะแนนเฉลี่ย 4.40 ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน 

 หลักสูตร รร.นร. ทั้ง 4 สาขาวิชา “ได้มาตรฐาน” และ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
ฝศษ.รร.นร. ในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย = 4.40) 
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องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1   การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด  
ผลคะแนน            หลักสูตรได้มาตรฐาน  
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ รร.นร. สามารถบริหารจัดการหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2558) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุทกศาสตร์)  
และ 4) หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (บริหารศาสตร์) ให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2548 ดังนี้ 
   

รายการ รายละเอียด 
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2558) ในแต่ละหลักสูตรมี

จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไมน่้อยกว่า 5 คน ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
ทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่ที่ รร.นร. ในการบริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ทีจ่ัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ 
   ประจำหลักสูตร 

ผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ระดับปรญิญาโทขึน้ไปทั้งหมด และอาจารย์บางท่านดำรงตำแหน่ง 
ทางวิชาการไมต่่ำกว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรอื
สัมพันธ์กับสาขา ไม่น้อยกว่า 2 คน ในแต่ละหลักสูตร  

3. การปรับปรุงหลักสูตร 
    ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย รร.นร.
ดำเนินการจัดทำหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) และ
หลักสูตรฯ พ.ศ.2563 ได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาทหาร  
เมื่อ 22 ม.ค.63 ซ่ึงไม่เกิน 6 ปี ตามท่ีหลักเกณฑ์กำหนด 
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 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ รร.นร. สามารถบริหารจัดการหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2563) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2) หลักสูตร
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุทกศาสตร์)  
และ 4) หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (บริหารศาสตร์) ให้มีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร  
ว่าด้วยเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.2562 
 

รายการ รายละเอียด 
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
 หลักสูตร 

แต่ละหลักสูตรมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมน่้อยกว่า  
5 คน ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  
1 หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดปฏิบัติหนา้ทีท่ี่ 
รร.นร. และทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทำหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ระดับปรญิญาโทขึ้นไปทั้งหมด บางทา่นดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ไมต่่ำกว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 

3. คุณสมบติัของอาจารย์ 
    ประจำหลักสูตร 

ผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร มีคุณวุฒิ 
ระดบัปรญิญาโทขึ้นไปทั้งหมด บางทา่นดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ไมต่่ำกว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับสาขา 
และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน - ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนอาจารย์ประจำ ทั้งสิ้น 60 นาย 
อาจารย์ประจำทุกนายมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือ
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ ๆ 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
- ส่วนอาจารยพิ์เศษส่วนใหญ่มคีุณวุฒิระดับปริญญาโท บางท่านมี
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือและมีประสบการณ์ทำงานทีเ่กี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- อาจารย์พิเศษทุกนายมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
ที่สอน และมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  

5. การปรับปรุงหลักสูตร 
   ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

หลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) จำนวน 4 สาขาวิชา 
เริ่มใช้จัดการศึกษากับ นนร. ในปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุง
เล็กน้อยในปี พ.ศ.2564 คือ การแก้ไขวัตถุประสงค์หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกลเรือ) เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองค์
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รายการ รายละเอียด 
ความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม พ.ศ.2562 และปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ให้มีเนื้อหาขององค์ความรู้ เช่น IOT และ 
Digital Literacy จำนวน 3 วิชา ได้แก่ 1) วิชาระบบปรับอากาศและ
ระบบ ทำความ เย็ น  2 ) วิช าการควบคุมกำลั งของไหล  และ  
3) วิชาการวัดอุปกรณ์ตรวจรู้และอุปกรณ์ควบคุม 

 

องค์ประกอบท่ี 2 ผู้สำเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2   คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลคะแนน   4.25 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลนายทหารผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ปีการศึกษา 2560  
ซึ่งกองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามที่ 
รร.นร. กำหนด จำนวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านวิชาชีพทหารเรือ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในห้วง 
ม.ค. - มี.ค.63 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้  
  1) ดา้นคณุธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (M=4.34, SD=0.40)  
  2) ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก (M=4.25, SD=0.47) 
  3) ด้านทกัษะทางปัญญา อยู่ในระดบัมาก (M=4.20, SD=0.51) 
  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก (M=4.33, SD=0.46)    
  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก 
(M=4.15, SD=0.51) 
  6) ด้านวิชาชีพทหารเรือ อยู่ในระดบัมาก (M=4.21, SD=0.51) 
  สรุป ความพึงพอใจในคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (M=4.25, SD=0.43) 
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องคป์ระกอบท่ี 3 นักเรียนนายเรือ 
ตัวบง่ช้ีที ่3.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี 
ผลคะแนน   5.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎีแสดงถึงความรู้และความสามารถของ นนร.ที่เป็นความรู้ภาคทฤษฎี  
ในวิชาการอุดมศึกษาและวิชาชีพทหารเรือที่จัดการศึกษาที่ รร.นร. ในปีการศึกษา 2563 (พ.ค.63 - เม.ย.64)  
พิจารณาจากจำนวน นนร.ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ดังนี้ 
 1. นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 390 นาย 
 2. จำนวน นนร.ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป จำนวน 
288 นาย  
 3. ร้อยละของจำนวน นนร.ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป เท่ากับ
รอ้ยละ 73.86 คิดเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 65 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม 5)  
  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี 
ผลคะแนน   5.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 1. นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 390 นาย 
 2. จำนวน นนร.ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 
3.00 ขึ้นไป จำนวน 353 นาย  
 3. ร้อยละของจำนวน นนร.ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี ประจำปีการศึกษา 2563 
ต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 90.51 คิดเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม 5) 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3   ผลสัมฤทธิ์การฝึกภาคปฏิบัต ิ  
ผลคะแนน   5.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 1. นนร.ชั้นปีที ่1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 390 นาย 
 2. จำนวน นนร.ที่ มี ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์การฝึกภาคปฏิบัติ  ประจำปี การศึกษา 2563  
อยู่ในระดับด ี- ดีมาก จำนวน 374 นาย  
 3. ร้อยละของจำนวน นนร.ที่มีระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์การฝึกภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2563  
อยู่ในระดับด ี- ดีมาก เท่ากับรอ้ยละ 95.90 คิดเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.4   นนร.ที่ได้รับการเลื่อนชั้นและสำเร็จการศึกษา   
ผลคะแนน   5.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 1. นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 390 นาย 
 2. นนร.ชั้นปีที่  1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นหรือสำเร็จการศึกษา  
จำนวน 3 นาย (นนร.ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 นาย, นนร.ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 นาย)  
 3. ร้อยละของจำนวน นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการเลื่อนชั้นหรือสำเร็จ
การศึกษา เท่ากับรอ้ยละ 99.23 คิดเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1   การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
ผลคะแนน   4.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน  

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
1. ระบบการ
รับอาจารย์ 
การกำหนด
เกณฑ์ 
คุณสมบัติ 
ระบบการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาจารย์  
การ
ดำเนินงาน
กำกับดูแล
และพัฒนา
คุณภาพ
อาจารย์ 

 ฝศษ.ฯ กำหนดระบบการรับ/แต่งตั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่สอดคล้องตามคุณสมบัติของอาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 4 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
โรงเรียนทหาร พ.ศ.2562 
1.1 การรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจำ 
 ฝศษ.ฯ เสนอความต้องการกำลังพลเพ่ือการดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำของ รร.นร.
ดังนี้ 
 1.1.1 มีการเสนอความต้องการทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาโท-เอก 
ต่อ ทร. เพ่ือให้ข้าราชการ ทร. ที่สนใจมาสมัครขอรับทุนเพ่ือไปศึกษาต่อและกลับมาดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ประจำของ รร.นร. 
 1.1.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำโดยการลงคำสั่ง ทร. ประจำปี ในรูปแบบการย้าย
บรรจุประจำปี โดยการสรรหากำลังพลที่มีคุณสมบัตคิรบถ้วนและเหมาะสม 
  1.1.3 มีกลไกการคดัเลือกอาจารย์โดยการจัดการสอบคัดเลือกจากบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
ข้าราชการใน ทร. 
1.2 การรับและแตง่ตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 1.2.1 ฝศษ.ฯ กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำที่จะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำ
หลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 ข้อ 4 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  
ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.2562  
 1.2.2 เมื่อดําเนินการสอนตามหลักสูตรแล้ว ฝศษ.ฯ จะประเมินการคงอยู่ของอาจารย์
ประจําหลักสูตรตามวาระการโยกย้ายข้าราชการประจำปี เพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ประจํา
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตรท่านใหม่ทดแทนท่านเดิม โดยทําเรื่องขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วนของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอต่อสภา รร.นร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอ 
สภาการศึกษาวิชาการทหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ.เพ่ือรับทราบต่อไป  
1.3 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.3.1 ฝศษ.ฯ กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่จะรับมาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 4กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.2562 
 1.3.2 เมื่อดําเนินการสอนตามหลักสูตรแล้ว ฝศษ.ฯ จะประเมินการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามวาระการโยกย้ายข้าราชการประจำปี เพ่ือเสนอชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่แทนท่านเดิม โดยทําเรื่องขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยในส่วน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอต่อสภา รร.นร. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
จากนั้นจึงเสนอสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง สกอ. เพ่ือรับทราบ
ต่อไป   
1.4 การรับและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  
 ฝศษ.ฯ พิจารณาตามความเหมาะสมทัง้ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน ประสบการณ์
การทำงาน โดยพิจารณาจากข้าราชการในกองทัพเรือที่มีคุณสมบัติตรงก่อน จึงจะพิจารณา
อาจารย์ภายนอก ทร. 

2. ระบบการ
บริหาร
อาจารย์ 
 

 ผู้บริหารมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบกลไกการบริหารครู-อาจารย์อย่างต่อเนื่อง จัดทำ
แผนพัฒนาครู-อาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีของ รร.นร. 
แผนการบริหารและพัฒนาคร-ูอาจารย์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. แผนบริหารและพัฒนาคร-ูอาจารย์ ด้านการจัดหาครู-อาจารย์ใหม่ 
 2. แผนบริหารและพัฒนาคร-ูอาจารย์ ด้านการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 
 3. แผนบริหารและพัฒนาคร-ูอาจารย์ ด้านการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 การมอบหมายภาระหน้าที่แก่ครูอาจารย์ ดำเนินการให้ครู-อาจารย์ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา (มคอ.3) จัดทำเอกสารประกอบการสอน สื่อการ
สอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา โดยเน้น นนร.เป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนปรับปรุงเอกสารที่ใช้
ประกอบการสอนเป็นระยะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่ นนร.อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ระบบการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
อาจารย์ 

 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ ฝศษ.ฯ ดำเนินการดังนี้   
 1. ฝศษ.ฯ จัดอบรมครู-อาจารย์ใหม่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานที่ ฝศษ.ฯ เพ่ือให้รู้จักบทบาท
หน้าที่ ภารกิจของครู-อาจารย์ และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
 2. ฝศษ.ฯ ส่งเสริมการพัฒนาครู-อาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนเรื่อง 
การอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก รร.นร. การประชุมวิชาการในเวทีต่าง ๆ ของ
ประเทศ  
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
 3. ฝศษ.ฯ ติดตามการพัฒนาครู-อาจารย์จากการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการและ/หรือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยรายงานสรุปการอบรม สัมมนา ที่ครู-อาจารย์ได้เข้า
รับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเขียนสรุปรายงานการนำความรู้ที่ได้
นั้นมาพัฒนางานของตนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เพ่ือนำเสนอให้ รร.นร.เพ่ือทราบ และ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 4. ฝศษ.ฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู-อาจารย์ทุกคนในเรื่องการสอนและงานอ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนาการทำงานของอาจารย์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี   
 5. ฝศษ.ฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาของ
ตนเองหรือสาขาที่ตนเองถนัด และนำผลงานนั้น ๆ เพ่ือประกอบการเสนอขอเสนอดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2   คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผลคะแนน   4.69 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 คุณภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียดดังนี้  
 1) ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ทั้งสิ้น 31 นาย (จำนวน 4 หลักสูตร) 
  - จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 9 นาย 
  - ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 20.03  
    คิดเปน็ 5 คะแนน (รอ้ยละ 20 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)  
 2) จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ทั้งสิ้น 31 นาย (จำนวน 4 หลักสูตร) 
  - จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 14 นาย 
  - ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 45.16  
    คิดเปน็ 3.76 คะแนน (รอ้ยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)  
 3) ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสตูรทีไ่ดร้บัการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ทัง้สิ้น 31 นาย (จำนวน 4 หลักสูตร) 
  - จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ จำนวน 27 นาย 
  - ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ เท่ากับ
ร้อยละ 87.10 คิดเปน็ 4.36 คะแนน (รอ้ยละ 100 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)  
  4) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  - อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมดจำนวน 31 นาย 
  - ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
เท่ากับ 15.60 คะแนน มีผลงานทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 37 รายการ (อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีผลงานทาง
วิชาการ จำนวน 14 นาย และไม่มีผลงานทางวิชาการ จำนวน 17 นาย)  
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  - ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 50.32 เท่ากับ  คิดเปน็ 5 คะแนน (รอ้ยละ 20 ขึ้นไป เทา่กับ 5 คะแนน) 
 

 สรุป คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คือ 5.00 + 3.76 + 4.36 + 5.00  
                      4 
    เท่ากับ  4.53 คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3   คุณภาพอาจารย์ประจำ 
ผลคะแนน   4.15 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 คุณภาพอาจารย์ประจำพิจารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ 
รายละเอียดดังนี้  
 1) ร้อยละของอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  - อาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 60 นาย  
  - จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 25 นาย 
  - ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 41.67  
    คิดเปน็ 3.47 คะแนน (รอ้ยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน)  
 2) ร้อยละของอาจารย์ประจำทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
  - อาจารย์ประจำ จำนวน ทั้งสิ้น 60 นาย  
  - จำนวนอาจารย์ประจำทีไ่ด้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ จำนวน 48 นาย 
  - ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ร้อยละ 80  
คิดเป็น 4 คะแนน (รอ้ยละ 100 ขึ้นไป เทา่กับ 5 คะแนน)  
  3) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ 
  - อาจารย์ประจำทั้งหมดจำนวน 60 นาย 
  - ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ เท่ากับ  
27.40 คะแนน มีผลงานทางวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 62 รายการ (อาจารย์ประจำที่มีผลงานทางวิชาการ จำนวน 
27 นาย และไม่มีผลงานทางวิชาการ จำนวน 33 นาย) 
  - ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ 
เท่ากับ 45.67 คิดเป็น 5 คะแนน (รอ้ยละ 20 ขึ้นไป เทา่กับ 5 คะแนน) 
 

 สรุป คะแนนตัวบ่งชี้ที ่4.3 คือ 3.47 + 4.00 + 5.00 
             3 
    เท่ากับ   4.15  คะแนน 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสตูร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   การกำกับติดตามและการพัฒนา นนร. 
ผลคะแนน   5.00 คะแนน   
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
1. มีกระบวนการ
ตรวจสอบความ
พร้อมด้านวิชาการ 
สภาพจิตใจ สภาพ
ร่างกายของ นนร. 
กลุ่มเสี่ยง 

- มีการตรวจสอบความพร้อมด้านวิชาการ สภาพจิตใจ สภาพร่างกาย ของ นนร.กลุ่มเสี่ยง 
โดย ฝศษ.ฯ กำหนดให้ ครู-อาจารย์ที่สอนในรายวิชานั้น ๆ เฝ้าสังเกต นนร.กลุ่มเสี่ยงจาก
คะแนนเก็บระหว่างภาค คะแนนสอบกลางภาค การเข้าชั้นเรียน ตลอดใจความใส่ใจต่อ
การเรียนในห้องเรียน เพ่ือเป็นการติดตามผลการเรียนของ นนร.อย่างสม่ำเสมอ 
- มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการให้แก่ นนร.ก่อนเรียนเปิดภาคการศึกษา โดยการ
จัดการสอนเพ่ือปูพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในรายวิชาที่ นนร.มีสถิติ 
การสอบตกหรือได้คะแนนน้อย ๆ เช่น วิชาแคลคูลัส เป็นต้น  

2. มีกิจกรรม
สนับสนุนการเรียน
การสอนของ นนร. 
กลุ่มเสี่ยง 

- ครูอาจารย์ที่สอนในรายวิชากลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น  
การทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ก่อนเริ่มเรียนรายวิชา การทดสอบย่อย งานที่ได้รับ
มอบหมายต่าง ๆ การอภิปรายหน้าชั้นเรียน การจัดทำรายงาน การจัดทำโครงงาน 
ขนาดเล็ก เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของ นนร. กลุ่มเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้
ใน มคอ.3 
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการให้คำปรึกษาแก่ นนร.นอกเวลา เช่น การใช้ 
Application Line, Instragram ฯลฯ นนร.สามารถซักถามและให้อาจารย์อธิบาย 
ข้อสงสัยในการทำการบ้าน/งานมอบต่าง ๆ    
- ตรวจสอบและประเมินผลการเรียน โดยการทดสอบท้ายชั่วโมง ซึ่งจะทำให้สามารถแยก
เด็กเก่ง เด็กอ่อน และจัดกิจกรรมเสริมให้แก่เด็กอ่อนได้อย่างเหมาะสม เช่น ให้มาเรียน
เสริมในเวลาว่าง ให้งานมอบเพิ่มเติม ให้คำปรึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- จัดให้มีการสอนเสริมแก่ นนร.กลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อนภายหลังจากการสอบทบทวน 
และแจ้งผลการสอบให้ นนร.ทราบ   
- มีกระบวนการและกิจกรรมตรวจสอบ กำกับติดตาม นนร. กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีปัญหา
ด้านการเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ นนร. ดำเนินการโดยให้มีการเช็ค
ชื่อ นนร.ตลอดทั้งคาบที่มีการเรียนการสอนหลังการพักเบรคมีการสอบถามถึงความเข้าใจ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคข์องแต่ละบทเรียนในแต่ละคาบที่ทำการเรียนการสอนอาจต้องมี
การทดสอบระหว่างคาบเรียนเพ่ือให้ นนร. มีความเข้าใจในบทเรียนอย่างทั่วถึงไม่ทิ้งใคร
ให้เกิดความสงสัยเพ่ือให้การเรียนการสอนเดินหน้าต่อในบทต่อไป 
- มีการสอนชดเชย การมอบหมายงาน และการดูแล นนร.อย่างใกล้ชิด เป็นต้น 

3. มีกระบวนการ
หรือวิธีการกำกับ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมสนับสนุน
นนร.กลุ่มเสี่ยง 

- ครูอาจารย์ที่สอนในรายวิชากลุ่มเสี่ยงมีวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรมสนับสนุนของ นนร. กลุ่มเสี่ยงจากผลการสอบ หรือผลงานที่ได้มอบหมายให้ทำ 
อาจจะเป็นผลงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม แล้วนำผลที่ได้ไปประเมินผลปลายภาค ทั้งนี้
การประเมินผลการจัดกิจกรรมจะต้องความสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงของผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
- มีกระบวนการหรือวิธีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมสนับสนุน นนร. 
กลุ่มเสี่ยง ด้วยการสอบถามถึงการบ้านและงานมอบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค ข้อขัดข้องใน
การทำงานมอบหรือไม ่

4. มีการปรับปรุง
หรอืส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสนับสนุน
นนร.กลุ่มเสี่ยง 

- ครูอาจารย์ที่สอนในรายวิชากลุ่มเสี่ยงมีการปรับปรุงกิจกรรมสนับสนุน นนร. กลุ่มเสี่ยง
โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นรายกลุ่มแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ใช้การสอบแบบกลุ่ม
เพ่ิมเติมขึ้นมาจากการสอบแบบเดี่ยวเพียงอย่างเดียว เพ่ือกระตุ้นการช่วยเหลือระหว่าง
เพ่ือนในกลุ่ม 

5. มีผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจากการจัด
กิจกรรมสนับสนุน
นนร.กลุ่มเสี่ยง 
อย่างเป็นรูปธรรม 

- นนร.กลุ่มเสี่ยงมีจำนวนน้อยลงและได้คะแนนสอบที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผล 
การสอบในครั้งที่ผ่านมา รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  
แบบ มคอ.5 
- ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมสนับสนุน นนร.กลุ่มเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม นนร. 
ที่สอบตก (ติด  F) ภาคต้นปีการศึกษา 2563 วิชาแคลคูลัส 1 จำนวน 6 นาย สอบแก้ตัว
ผ่าน 4 นาย ภาคปลาย วิชาแคลคูลัส 2 จำนวน 9 นาย สอบแก้ตัวผ่าน 7 นาย   

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2   การวางระบบครูผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
ผลคะแนน   4.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
1. การกำหนด
ครูผู้สอน 

- คร-ูอาจารย์ที่เป็นผู้สอนในหลักสูตร รร.นร. จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป หากมคีุณวุฒิในระดับปริญญาตรีจะต้องมี
ตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่ง ผศ.ขึ้นไป ในกรณีของอาจารย์พิเศษได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโท แตท่ั้งนี้ต้องมคีุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้  
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำ 
เป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  
 2) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพนัธ์กับรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 
 3) มีความรู้และประสบการณ์การสอนและ/หรือการบรรยายในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
สาระในวิชาที่มอบหมาย 
 4) ผ่านการอนุมัติจากกองวิชา ฝศษ.ฯ และ รร.นร. ให้ทำหน้าที่สอนในหลักสูตร  
- การกำหนดรายวิชาหรือเนื้อหาให้คร-ูอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการดังนี้ 
 1) ในแต่ละปีการศึกษา รร.นร.กำหนดให้อาจารย์ประจำต้องมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 
60 ชม./ปีการศึกษา ทั้งนี้กองวิชาสามารถบริหารจัดการในการกำหนดภาระงานของครูใน
แต่ละกอง เช่น กววศ.ฯ กำหนดในแต่ละภาคการศึกษาต้องมีภาระงานการสอนในรายวิชา
ที่เป็นภาคทฤษฎี อย่างน้อย 1 รายวิชา และ/หรือรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการ  
อย่างน้อย 1 รายวิชา และโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างน้อย 1 กลุ่มโครงงาน  
เป็นต้น  
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
 2) การกำหนดอาจารย์พิเศษเพ่ือเป็นผู้สอนในหลักสูตรนั้น ฝศษ.ฯ และกองวิชาต่าง ๆ  
ได้พิจารณาอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การทำงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนเป็นสำคัญ 

2. การกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการจัดทำ
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
การส่ง มคอ.3  
ตามห้วงเวลาที่
กำหนด 

- ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฝศษ.ฯ  
ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่กำกับ ติดตามการบริหารหลักสูตร
เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร ตลอดช่วงเวลาการใช้หลักสูตร  
 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์อาวุโสในแต่ละกองวิชา มีหน้าที่กำกับดูแล
ให้ผู้สอนในรายวิชาจัดทำและนำส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
รายงานผลการกำกับติดตามการจัดทำ มคอ.3 และนำส่ง มคอ.3 ให้ ฝศษ.รร.นร.ทราบ 
 3) ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ฝศษ.ฯ มีจำนวน มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาค
การศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชา 

3. การกำกับ 
ติดตาม และนิเทศ
การเรียนการสอน
ของครู-อาจารย์  
ให้เป็นไปตาม
แผนการสอนและ
มาตรฐานการสอน
ที่กำหนด 

- ในการกำกับ ติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนของครู-อาจารย์ให้เป็นไปตามแผน 
การสอนและมาตรฐานการสอนที่กำหนด ฝศษ.ฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารของ ฝศษ.ฯ มีการกำกับติดตาม และนิเทศการเรียนการสอนของครูอาจารย์
ให้เป็นไปตามแผนการสอนและมาตรฐานการสอนที่กำหนด โดยการสอบถามถึงเนื้อหา
การสอน และความก้าวหน้าในการสอนทุกสัปดาห์ เพ่ือให้การสอนครบตามเนื้อหาที่ระบุ
ใน มคอ.3 
 2) ฝศษ.ฯ มุ่งเน้นการนิเทศ และการกำกับติดตามครูผู้สอนให้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
ตามจุดมุ่งหมายของแต่ละหลักสูตร ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการพัฒนาทักษะการคิด 
ของ นนร.การจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง  

3) ฝศษ.ฯ ได้กำหนดภาระหน้าที่ของผู้บริหารใน ฝศษ.ฯ ครู-อาจารย์ และบุคลากร 
สายสนับสนุน มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และมีการประเมินผลปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้
มาตรฐานการสอนที่กำหนด 

4. ประเมิน
ประสิทธิภาพการ
สอนรายวิชา 

ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนรายวิชา ฝศษ.ฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) กองวิชาฯ หรือผู้สอนจัดให้มีการประเมินผลการสอนโดย นนร.ในแต่ละรายวิชาผ่าน
ระบบการประเมินที่กำหนดไว้  
 2) ครู-อาจารย์ที่ เป็นผู้สอนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
ตามแผนปฏิบัติงานที่ตนเองกำหนดไว้ 
 3) กองวิชาฯ พิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชาที่กองรับผิดชอบ และแจ้งให้กับ
ครู-อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาถัดไป 
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
5. ส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

- การส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝศษ.ฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) ให้ นนร. มีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน โดย รร.นร. และ ฝศษ.ฯ จัดห้อง
ค้นคว้าและห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยครูจะเป็นผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) นนร. 
ส่งเสริมให ้นนร.มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
 2) ให้ นนร. คิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา ฝึกฝนด้วยตนเอง และนําเสนอแนวทางใน 
การแก้ปัญหาของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม 
 3) นนร. และครูผู้สอนร่วมกันสรุปวิธีการที่ได้จากการเรียนรู้รว่มกัน 
 4) จัดให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติ กล่าวคือ  
การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรม ได้จัดให้ นนร. ทำแลบที่สอดคล้องกับ
วิชาที่ นนร.เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือเคยเรียนมาในภาคการศึกษาก่อน 

6. ส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 

- การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ฝศษ.ฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1) ฝศษ.ฯ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ นนร.ในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น
โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่  21 เช่น ในการเรียนการสอนจะสอดแทรกทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ นนร.   
 2) พัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้เท่าทันประเทศเพ่ือนบ้าน และ
เท่าทันยุคสมัย รวมไปถึงทักษะด้านชีวิตและอาชีพ โดยจะส่งเสริมให้ นนร. พัฒนาทักษะ
ชีวิตที่สำคัญดังกล่าวผ่านการเรียนการสอน อาทิ เช่น ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  
การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง   
  3) พัฒนาภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) อันจะส่งผลถึงการ
ดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ 
นนร.ได้แสดงภาวะผู้นำและแนวความคิดของตนเองผ่านหน้าชั้นเรียนและในกลุ่มของ 
นนร. 
 4) มีการกำหนดหัวข้อเรื่อง และกิจกรรมที่ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
แบบในยุคศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
และความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยเน้นการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ได้ด้วยตนเอง 
 5) การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้ระบบออนไลน์และสื่อออนไลน์เข้ามาช่วย
ให้ นนร ได้ทบทวนและทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3   กระบวนการฝึกภาคสนามและภาคปฏิบัติในทะเลที่ม ีประสิทธิภาพ 
ผลคะแนน   5.00 คะแนน  
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 การฝึกภาคของ รร.นร. โดยหมู่เรือฝึก รร.นร. สามารถดำเนินการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
  1. มีการจัดทำคำสั่งการฝึกฯ โดยนำผลการประเมินการฝึกจากปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการจัดทำ
คำสั่งการฝึกฯ ในปีต่อไป  
  2. จัดทำแผนการฝึกได้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกฯ    
  3. มีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการ หัวข้อการฝึก ครูฝึก ผู้รับการฝึก การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
ตรงตามหลักสูตรภาคปฏิบัติ  
  4. มีการประชุมเพ่ือชี้แจงเป้าหมาย วิธีการ หัวข้อการฝึก การวัดและประเมินผล ให้ผู้ควบคุมการฝึก/ 
หน่วยฝึกทราบ  
  5. ดำเนินการและควบคุมการฝึกตามคำสั่งการฝึก ฯ ที่กำหนด  
  6. มีการประเมินผลกระบวนการฝึกที่เป็นรปูธรรม       
 
ตัวบ่งช้ีที ่5.4   ระบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ 
ผลคะแนน   4.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
1. การใช้ข้อสอบ 
ที่มีคุณภาพ 

- ฝศษ.ฯ จัดให้มีการพิจารณาข้อสอบแต่ละวิชาก่อนเสนอให้ ฝศษ.รร.นร. โดยให้อาจารย์
ประจำเป็นผู้ร่วมพิจารณาในที่ประชุมว่าข้อสอบแต่ละวิชามีความตรงเนื้อหาหรือไม่  
(การปฏิบัติยังไม่ครบทุกกองวิชา) เน้นการใช้ข้อสอบชนิดข้อสอบอัตนัย เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การคิด วิคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ของ นนร.  

2. การประเมินผล
การเรียนรู้ โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจริง 

- ฝศษ.ฯ มีนโยบายด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นการประเมินผล
ตามสภาพจริง เพ่ือให้ผลการเรียนรู้สามารถสะท้อนความรู้ ความสามารถของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา จะมีรูปแบบและวิธีการในการวัด
และประเมินผลการศึกษา ดังนี้ การประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินโดยครู-อาจารย์ 
ดังนี้ 
  1) การใช้แบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย 
  2) การมอบหมายการบ้านและ/หรืองานมอบ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา 
ที่เรียน 
  3) มีการทำรายงาน รายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
  4) มีการถาม-ตอบในระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือทดสอบความเข้าใจในบทเรียน 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ทำ
ให้ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การประเมินผลก็จะถูกปรับให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงที่มีข้อจำกดั 
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
3. กระบวนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของ นนร. 
ตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ที่กำหนด
ใน มคอ.3  
อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

- ฝศษ.ฯ มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ นนร.ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ปีการศึกษา  
โดยครู-อาจารย์ผู้สอนถูกกำหนดให้ชี้แจงการตัดเกรดในรายวิชาที่ นนร.มีผลการเรียน  
(ระดับเกรด) ผิดปกติ เช่น รายวิชาที่  นนร. ได้เกรด A ทุกคน หรือ นนร.บางส่วนที่มีผล
การเรียนผิดปกติไปจากกลุ่มเพ่ือน เป็นต้น นอกจากนี้ ในรายวิชาที่มี นนร.สอบตก (ติด F) 
ผู้สอนจะต้องชี้แจงการออกข้อสอบ และการเก็บคะแนนระหว่างภาค  

4. น้ำหนักของ
องค์ประกอบในการ
ประเมินรายวิชา 
สอดคล้องกับ
จุดเน้นของรายวิชา 

- ฝศษ.ฯ กำหนดให้ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบสอนในแต่ละรายวิชาพิจารณากำหนดน้ำหนัก
ขององค์ประกอบในการวัดและประเมินผลรายวิชา ให้สอดคล้องกับบริบทและ
รายละเอียดของวิชานั้น และต้องผ่านการพิจารราจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. มีกระบวนการ
จัดสอบที่ยุติธรรม
และเป็นมาตรฐาน 

- ฝศษ.ฯ มกีารจัดสอบที่ยุติธรรมและเป็นมาตรฐาน โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้ 
 1) มีการแต่งตั้งกรรมการสอบความรู้ นนร. เพ่ือดำเนินการ ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ 
และคุมสอบ นนร. 
 2) มีกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อสอบ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.5   ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลคะแนน   4.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 

ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
1. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร อย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพ่ือว่างแผน 
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 

- กองวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร รร.นร.ในแต่ละสาขาวิชา (กววศ.ฯ กววร.ฯ กววอ.ฯ และ 
กวบว.ฯ) มีการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือมอบนโยบายและพิจารณาวางแผน ติดตามและทบทวน
การดำเนินงานของหลักสูตร เช่น การจัดประชุมของ กววศ.ฯ ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตร
วิศวกรรมศษสตรบัณฑิต (วิศวกรรมฟ้า) ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดประชุม ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เข้าประชุมครบทั้ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าประชุมครบทั้ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าประชุมครบทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าประชุมครบทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 ครั้งที่ 5 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เข้าประชุมครบทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
2. มีรายละเอียด
ของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา 

- หลักสูตร รร.นร.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ)  
 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุทกศาสตร์)  
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารศาสตร์)  
- ทั้ง 4 หลักสูตรมรีายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1)  

3. มีรายละเอียด
ของรายวิชา  
ตามแบบ มคอ.3 
อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา 

 - กองวิชาต่าง ๆ ใน ฝศษ.ฯ สามารถจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ 
สามารถเสนอ มคอ.3 ต่อ ฝศษ.ฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาได้ครบทุกรายวิชา  

4. จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา  
ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุด 
ภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนครบทุก
รายวิชา 

- กองวิชาต่าง ๆ ใน ฝศษ.ฯ สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
และสามารถเสนอ มคอ.5 ก่อนเปิดภาคการศึกษาได้ครบทุกรายวิชา  
  
 

5. จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

- กองวิชาที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร รร.นร. (กววศ.ฯ กววร.ฯ กววอ.ฯ และ 
กวบว.ฯ) สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ได้ภายใน  
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลการดำเนินการของหลักสูตร และ
เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร ต่อไป  
 

6. มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนนายเรือ
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กำหนด
ใน มคอ.3 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 

- ฝศษ.ฯ มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ นนร.ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
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ประเด็น ผลการดำเนินงาน 
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปี
การศึกษา 
7. มีการพัฒนา/
ปรับปรุง  
การจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์
การสอนหรือ 
การประเมินผล 
การเรียนรู้จากผล
การดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 

ฝศษ.ฯ ได้นำข้อมูลจาก มคอ.7 ปีการศึกษา 2562 มาประกอบการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เช่น กววศ.ฯ ได้นำข้อมูลจาก มคอ.7  
ปีการศึกษา 2562 เข้าที่ประชุมกองวิชาหลังจากได้รับข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นนร.อย่างเป็นทางการจาก รร.นร. เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีมติให้ครู-อาจารย์ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
และกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ท่ีเปลี่ยนไปในปัจจุบัน  

8. มีการสำรวจ
ความพึงพอใจของ 
นนร.ชั้นปีที่ 5  
ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

- กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) มีการสำรวจความพึงพอใจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรผ่านการสำรวจแบบออนไลน์ที่ 
 https://forms.gle/8HfU218yWXbVVk8r9 
- กองวิชาอ่ืน ๆ มีการดำเนินการในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
การประเมินผ่านการประเมินรายวิชา เป็นต้น  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6   การประเมินผลหลักสูตร 
ผลคะแนน   3.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 ฝศษ.ฯ โดยกองวิชาที่ทำหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร รร.นร. มีรูปแบบและวิธีการในการประเมิน
หลักสูตรในทุก ๆ ปีการศึกษาทีแ่ตกต่างกันไป รายละเอียดดังนี้ 
  1) กววศ.ฯ ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรโดยการสำรวจความพึงพอใจของ นนร.ต่อปัจจัยนำเข้า
ของหลักสูตร ความพึงพอใจต่อกระบวนการของหลักสูตร ผลการสำรวจ พบว่า นนร. มีความพึงพอใจต่อปัจจัย
นำเข้าของหลักสูตร และความพึงพอใจต่อกระบวนการของหลักสูตร  
  2) กววร.ฯ ไม่ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2563 ต่อหลักสูตร
โดยตรง แต่จะใช้ผลการประเมินหลักสูตรจากแบบประเมินผลการสอน ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยนำเข้าและ
กระบวนการของหลักสูตร  
  3) กววอ.ฯ ดำเนินการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการสัมภาษณ์ นนร. เกี่ยวกับเนื้อหาและ 
รายวิชาของหลักสูตร  
  4) กวบว.ฯ ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ก่อนที่จะสําเร็จการศึกษาในทุกปี
การศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในด้านปัจจัยนําเข้า และ 
ด้านกระบวนการของหลักสูตร 
 

https://forms.gle/8HfU218yWXbVVk8r๙
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  5) สรุปสาระสำคัญจาการประเมินหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 คือ การเรียนการสอนใน 
ปีการศึกษา 2563 เป็นการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ พบปัญหาสำคัญในช่วงแรกของการจัดการ
เรียนการสอน คือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ รร.นร.ไม่เสถียร ความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอ 
บางสถานที่ของ รร.นร.ไม่สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในระหว่างการเรียนการสอนได้ ซึ่งส่งผลกระทบ 
ด้านการติดต่อสื่อสารและเป็นอุปสรรคในระหว่างการเรียนการสอน ดังนั้น รร.นร. จึงได้ดำเนินการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ รร.นร. ให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ผลคะแนน   4.00 คะแนน 
คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
 - ฝศษ.ฯ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
หนังสือ ตำราทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และตำราอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นความรู้ 
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีความทันสมัย  
 - มีแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครื่องช่วยการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเป็น
ประจำทุกปี โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก ทร. เป็นประจำทุกปี 
 - มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และเพียงพอ  

 - มีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอสำหรับ
การเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการทดลองทางด้านวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิทัล
และลอจิก ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องกลไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องฝึกจำลอง
การเดินเรือ ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีโปรแกรมทางอุทกศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ประจำห้อง มีห้องพักผ่อนที่จัดส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุดเก็บหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์
ฐานข้อมูลให้ นนร ได้มาค้นคว้าและสามารถมาพักผ่อน มีมุมกาแฟสำหรับ นนร.  
- ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว และรองรับสื่อการสอนในรูปแบบของ VDO 
 - มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศและเครื่องช่วยการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนของ นนร. ในรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพการสอนประจำภาคการศึกษา  
 - มีการปรับปรุงและพัฒนางานจากผลการประเมินที่ปรากฏผลที่ชัดเจน เช่น ในปีการศึกษา 2563 มี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ในช่วงแรกมี
ปัญหาเรื่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ดังนั้น รร.นร. จึงเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนสามารถจัดการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อหนังสือและตำราอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนในระบบออนไลน์   
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จุดเด่น 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตลอดระยะเวลาการใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กำหนดได้อย่าง
ครบถ้วน  
 2. รร.นร.สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นนร.ได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากในปีการศึกษา 2563 
มีจำนวน นนร.ที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี  ผลสัมฤทธิ์วิชาชีพทหารเรือ ผลสัมฤทธิ์ด้าน 
การฝึกภาคปฏิบัติประจำปีในระดับดีมาก และมีอัตราการเลื่อนชั้นของ นนร.ในระดับดีมาก  
 3. รร.นร.มีห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของ นนร.ที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมีสื่อการสอนที่สามารถ
สนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มีเครื่องฝึกจำลองการเดินเรือ อุปกรณ์การ
เดินเรือ เรือฝึกชนิดต่าง ๆ อีกทั้งมีขีดความสามารถในการจัดการฝึกปฏิบัติให้แก่ นนร. หน่วยงานภายใน ทร. 
และ หน่วยนอก ทร. ได้เป็นอย่างดี  
 4. อาจารย์ประจำและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณภาพในระดับดีมาก มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน จึงสามารถถ่ายทอดความรู้
ภาคทฤษฎี อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ต้องนำความรู้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ใน 
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี
 5. จำนวนผลงานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอาจารย์
ประจำของ รร.นร. พบว่า มีจำนวนผลงานทางวิชาการจำนวนมาก   
 
จุดทีค่วรพัฒนา 
 1. การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำให้ครอบคลุมอาจารย์ประจำทุกนาย เนื่องจากใน 
ปีการศึกษา 2563 พบว่า การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำยังจำกัดอยู่กับอาจารย์บางกลุ่ม และ
ยังพบว่าอาจารย์ประจำส่วนหนึ่ง (มากกว่าร้อยละ 50) ยังไม่มีผลงานทางวิชาการในปีการศึกษา 2563  
 2. การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษให้สอดคล้องตามที่
ระบุใน มคอ.3 และตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนด   
 3. การปฏิบัติงานตามแนวทางของวงจรคุณภาพ Plan Do Check Action เพ่ือให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ 
 4. การส่งเสริมให้อาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในศาสตร์ของตน ทัง้ความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะ 
 5. การบรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เพียงพอในระดับที่การย้ายบรรจุ
ประจำปีไม่ส่งผลต่อมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด  
 6. ฝศษ.ฯ ยังขาดระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
 1. กำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการของกำลังพลในกลุ่มครูอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์แต่ละกองวิชาทำงานวิจัยขนาดใหญ่  สนับสนุน
งบประมาณในการทำวิจัยและการจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ หรือประสานของบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น  
 2. ผู้บริหารของ ฝศษ.ฯ ควรเพ่ิมการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ และ
อาจารย์พิเศษให้สอดคล้องตามที่ระบุใน มคอ.3 เพ่ือให้การจัดการเรียนเป็นไปตามแผนการสอน และสามารถ
แก้ไขปญัหาได้อย่างทันทว่งทีหากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  
 3. ฝศษ.ฯ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ Plan Do Check Action  
 4. จัดให้มีเวทีหรือการประชุมสัมมนาระหว่างครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
 5. กำหนดแนวทางและส่งเสริมการเจริญเติบโตกำลังพลในกลุ่มครูอาจารย์ให้ชัดเจน ทั้ งความ
เจรญิก้าวหน้าในสายอาชีพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 6. พิจารณาบรรจุกำลังพลในกลุ่มครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องตามท่ีมาตรฐานหลักสูตรกำหนด 
โดยกำลังพลในกลุ่มครูอาจารย์ไม่ควรย้ายบรรจุบ่อยครั้ง เพ่ือไม่ให้เป็นต่อการพัฒนาทักษะการสอน และการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ   
 7. บรรจุอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เพียงพอ  
 8. จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาครูอาจารย์เป็นประจำทุกปี เพ่ือให้มีทิศทางด้านการพัฒนาบุคลากร 
ทีช่ัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของ ฝศษ.ฯ  
 9. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหาร ครอูาจารย์ทีม่ีผลงานและการปฏิบัติงานดีเด่น   
 10. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการศึกษาในรูปแบบของงานวิจัยหรือรูปแบบอ่ืน ๆ 
ตามท่ี ฝศษ.ฯ เห็นสมควร เพ่ือให้พร้อมต่อความต้องการด้านการใช้งานในปีการศึกษา 2564  
 
ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. รร.นร.กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารการศึกษาที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน
ของหน่วยขึ้นตรง  
 2. รร.นร. หรือ ทร. สามารถสนับสนุน งป. สำหรับการศึกษาอบรมประจำปี ตามท่ี ฝศษ.ฯ เสนอ  
 3. รร.นร. สนับสนุน งป. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาตามท่ี ฝศษ.เสนอ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังพลในกลุ่มครูอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในทุกรูปแบบ 
เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 5. พิจารณาบรรจุอาจารย์ประจำเพ่ิมเติมในกองวิชาที่ขาดแคลน เช่น อาจารย์ประจำที่สอนวิชาชีพ
ทหารเรือ 
 6. สนับสนุน งป.ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการศึกษา  
 

---------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

คำสั่ง ฝศษ.รร.นร. (เฉพาะ) ที่ 13/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 

 
   
 
    
 






