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[ Download readme1.pdf ] 
1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
(ฝวก.ยศ.ทร.) งป.59 วันที่ 8-10 มี.ค.59 ประจ าปีการศึกษา 2558  (doaa) 
1. ปก ค ำน ำ สำรบัญ บทสรุป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) 
[ Download doaa01.pdf ] 
2.  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P1-P7) 
[ Download doaa02.pdf ] 
3.  ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ ฝวก.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P8-P9) 
[ Download doaa03.pdf ] 
4.  ส่วนที่ 3 กำรติดตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ  
 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝวก.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P10-P15) 
[ Download doaa04.pdf ] 
5. ส่วนที่ 4 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ฝวก.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P16-P93) 
[ Download doaa05.pdf ] 
2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชต.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 29-31 มี.ค.59 ประจ าปีการศึกษา 2558 (navin) 
1. ปก ค ำน ำ สำรบัญ บทสรุป 
[ Download navin01.pdf ] 
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.ชต.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P1-P10) 
[ Download navin02.pdf ] 
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.ชต.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P11-P13) 
[ Download navin03.pdf ] 
4. ส่วนที่ 3 กำรติดตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ  
 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชต.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P14-P23) 
[ Download navin04.pdf ] 
5. ส่วนที่ 4 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชต.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58)  (P24-P94) 
[ Download navin05.pdf ] 
 
3. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 19-21 เม.ย.59 ประจ าปีการศึกษา 2558 (ncsc) 
1. ปก ค ำน ำ สำรบัญ บทสรุป รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) 
[ Download ncsc01.pdf ] 
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P1-P8) 
[ Download ncsc02.pdf ] 
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 587) (P9-P11) 
[ Download ncsc03.pdf ] 
4. ส่วนที่ 3 กำรติดตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ  
 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P12-P23) 
[ Download ncsc04.pdf ] 
5. ส่วนที่ 4 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปกีำรศึกษำ 587) (P24-P117) 
[ Download ncsc05.pdf ] 
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4. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 (วทร.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 16-18 พ.ค.59 ประจ าปีการศึกษา 2558 (nwc) 
1. ปก ค ำน ำ สำรบัญ บทสรุป วทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) 
[ Download nwc01.pdf ] 
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป วทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P1-P11) 
[ Download nwc02.pdf ] 
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ วทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P12-P14) 
[ Download nwc03.pdf ] 
4. ส่วนที่ 3 กำรติดตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ  
 เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P15-P27) 
[ Download nwc04.pdf ] 
5. ส่วนที่ 4 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ งป.59 (ปีกำรศึกษำ 58) (P28-P113) 
[ Download nwc05.pdf ] 
 
5. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 (กบศ.ยศ.ทร.) งป.59 วันที่ 8-10 มี.ค.59 ประจ าปีการศึกษา 2558   
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก คือ กบศ.ยศ.ทร.) [ Download sedu5_4.pdf ] 
 
6. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 (กอง สน.ยศ.ทร.) งป.59 วันที่ 8-10 มี.ค.59 ประจ าปีการศึกษา 2558   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๕ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (หน่วยรับผิดชอบหลัก คือ กอง สน.ยศ.ทร.) 
[ Download rsup6_5.pdf ] 
 
 
 
 
 
 
 


