
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา หน้า ๑ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๑.๑ ร้อยละของจํานวนเอกสารทางวิชาการของนกัศึกษา/นทน. ที่ได้รับการประเมนิ เวน้ ประเมิน

คุณภาพระดับดีขึ นไป ต่อจํานวนเอกสารทางวิชาการของนกัศึกษา/นทน. ทั งหมด
- สําหรับ วทร.ฯ (ระดับดี : คะแนน ≥ ๘๐ %, ระดับดีมาก : ≥  ๙๐ %)
- สําหรับ รร.สธ.ทร.ฯ (ระดับดี : คะแนน ≥ ๘๐ %, ระดับดีมาก : ≥ ๙๐ %)

๑.๒ รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป ที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยใูน ๕ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

เกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถาบนักําหนด  ต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั งหมด ๐

(เกณฑ์ดี-ดีมาก เปน็ไปตามระเบยีบ ยศ.ทร.)
๑.๓ ร้อยละของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มผีลการประเมนิค่าคุณลักษณะส่วนบคุคล ๕ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

ในระดับดีขึ นไป ต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั งหมด ;   ๐

(ระดับดี : คะแนนประเมนิค่า ≥ ๓.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔) 
๑.๔ คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น  ๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐

๑.๕ ค่าเฉล่ียคะแนนสัมมนาและการแบง่กลุ่มอภปิรายของนกัศึกษา/นายทหารนกัเรียน ๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐

โดยวิทยากรประจํากลุ่ม (DS) (จากมาตรวัด ๕ ระดับ) 
๑.๖ ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของหนวยผูใช้ที่มตีอผูสําเร็จการศึกษา ๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐

(จากมาตรวัด ๕ ระดับ)
รวมมาตรฐานที ่๑ฯ วทร.ฯ ม ี๖ ตบช.) ๒๕ ๐

ผลประเมนิมาตรฐานที ่๑ฯ ๐.๐๐

ผนวก จ
ตารางกรอกคะแนนและค านวณผลการประเมินตนเองของ รร.ชต.ยศ.ทร.

ประจ าปีการศึกษา ๒๕xx  

ต้องปรับปรุง

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๒ การวจิัยและผลงานทางวชิาการ หน้า ๒ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๒.๑ ระบบและกลไกในการสนบัสนนุการผลิต การวิจัย  ผลงานทางวิชาการ  นวัตกรรม เวน้ ประเมิน

หรือส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ
เกณฑ์การพิจารณา :
(๑) มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือ
ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ เพื่อใหก้ารดําเนนิงานบรรลุเปา้หมาย
ตามแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ 
(๒) มีการจัดทําระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศที่เกีย่วข้องกบัการบริหารงานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ
ที่ใช้ประโยชนไ์ด้จริง
(๓) มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบคุคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อ
สนบัสนนุการจัดทํางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์
ของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ 
(๔) มีการพัฒนาอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ ด้านการวิจัย ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์
(๕) มีการสร้างขวัญและกําลังใจและยกย่องอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ ที่มผีลงาน
วิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ดีเด่น
(๖) มีการส่งเสริมความร่วมมอืระหว่างอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ กบัองค์กรภายนอก
(๗) มีการติดตามและประเมนิผลแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ

(๘) มีการนําผลประเมนิที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงาน/โครงการฯ

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๒ การวจิัยและผลงานทางวชิาการ (ต่อ) หน้า ๓ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๒.๒ จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจาย์ประจําของ ฝวก.ฯ ที่มกีาร เวน้ ประเมิน

นําไปใช้ประโยชน ์(ได้แก ่งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ตํารา/คู่มอื/เอกสารอา้งองิ

เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ เปน็ต้น)

หมายเหตุ : ถ้าเปน็เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ ต้องมหีลักฐานการ

รับรองการนําไปใช้ประโยชนโ์ดยหนว่ยที่นําไปใช้ประโยชน์/ผู้บงัคับบญัชาต้นสังกดั

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๒ การวจิัยและผลงานทางวชิาการ (ต่อ) หน้า ๔ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๒.๓ ผลรวมถ่วงน ําหนกัของจํานวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เวน้ ประเมิน

ของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ ที่มกีารตีพิมพ์หรือเผยแพร่
กําหนดระดับคุณภาพ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่มกีารตีพิมพ์ ดังนี 
-ค่าน ําหนกั ๐.๕๐ คะแนน : บทความจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการของ ฝวก.ฯ/ยศ.ทร.
-ค่าน ําหนกั ๐.๗๕ คะแนน : บทความจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal)  คุณภาพระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือระดับภมูภิาค
-ค่าน ําหนกั ๑ คะแนน : บทความจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ (Journal) คุณภาพระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพ ผงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ที่มกีาร

เผยแพร่โดยจัดนทิรรศการ (exhibition) จัดการแสดง (performance) หรือเผยแพร่

โดยระบบสารสนเทศผ่านส่ือออนไลน ์ที่มรีะบบการกล่ันกรองที่มคุีณภาพ ดังนี  

-ค่าน ําหนกั ๐.๕ คะแนน : มกีารเผยแพร่ระดับ ฝวก.ฯ/ยศ.ทร.

-ค่าน ําหนกั ๐.๗๕ คะแนน : มกีารเผยแพร่ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือ 

ระดับภมิูภาค
-ค่าน ําหนกั ๑ คะแนน : มกีารเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

รวมมาตรฐานที ่๒ฯ (วทร.ฯ ม ี๐ ตบช.) ๐
ผลประเมินมาตรฐานที่ ๒ฯ 

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

เว้นประเมิน



มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวชิาการ หน้า ๕ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๓.๑ ร้อยละของจํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการของบคุลากรใน ๓ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐
สถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการ ๐

พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชาติและหรือ
นานาชาติ  ต่อจํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการของบคุลากรใน

สถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษาทั งหมด
๓.๒ ร้อยละของจํานวนบคุลากรในสถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษา ๕ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

ที่เปน็ที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการวิทยานพินธ์ เอกสารวิจัย เอกสาร ๐

ประจําภาค/เอกสารข้อพิจารณาฝ่ายอํานวยการ เปน็วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/

ผู้เชีย่วชาญ สนบัสนนุหนว่ยงานอืน่ภายในหรือภายนอกกองทัพ ต่อจํานวน

บคุลากรในสถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษาทั งหมด
๓.๓ รอยละของจํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการของอาจารย์ประจําของ เวน้ ประเมิน

ฝวก.ฯ ที่มกีารนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึง่และการวิจัย

ตอจํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการของอาจารย์ประจําของ ฝวก.ฯ

ทั งหมด
รวมมาตรฐานที ่๓ฯ (วทร.ฯ ม ี๒ ตบช.) ๘ ๐

ผลประเมนิมาตรฐานที ่๓ฯ ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



มาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี หน้า ๖ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๔.๑ ผลสําเร็จในการทํานบุํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณี

(๑) จํานวนกจิกรรมการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ไทย/ภมูปิญัญาไทย ๔ ๐ ๐.๐๐ ๐

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

(๒) จํานวนกจิกรรมขนบธรรมเนยีมประเพณี หรือขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหาร ๔ ๐ ๐.๐๐ ๐

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

๔.๒ สภาวะแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ ๒ ... ข้อ ๐ ๐

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๕ ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา :
(๑) การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในสถาบนัที่กอ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมที่ดี
(๒) ส่ิงอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 
(๓) มีการปรับแต่งและรักษาภมูทิัศนใ์หส้วยงาม สอดคล้องกบัธรรมชาติ และเปน็
มติรกบัส่ิงแวดล้อม  
(๔) มีพื นที่จัดกจิกรรมที่เอื อและส่งเสริมกจิกรรมทางวัฒนธรรม/ประเพณีที่
สนบัสนนุงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม อย่างต่อเนือ่ง
(๕) ระดับความพึงพอใจของบคุลากร และนกัศึกษา/นทน. ที่เกีย่วกบัเกณฑ์พิจารณา 
ในข้อ (๑) ถึง (๔) ไมตํ่่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

รวมมาตรฐานที ่๔ฯ (วทร.ฯ ม ี๒ ตบช.) ๑๐ ๐
ผลประเมนิมาตรฐานที ่๔ฯ ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน หน้า ๗ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๕.๑ สถานศึกษามีการกําหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ ๓ ... ข้อ ๐ ๐

ของ ยศ.ทร. และนโยบายด้านการศึกษาของ ทร. ๕ ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา :

(๑) มีแผนปฏบิติัราชการ ๔ ป ีของสถานศึกษา สอดคล้องกบั ปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน ์ภารกจิ วัตถุประสงค์ นโยบายของสถานศึกษา/ยุทธศาสตร์/นโยบาย

ด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. และ ทร.
(๒) แผนปฏบิติังานประจําปขีองสถานศึกษา สอดคล้องกบัแผนปฏบิติัราชการ ๔ ปี

ของสถานศึกษา รวมทั งมกีารกําหนดตัวชี วัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผน

(๓) มีผลการดําเนนิงานเปน็ไปตามตัวชี วัดในแผนปฏบิติังานประจําป ี≥ ร้อยละ ๘๐
ของจํานวนตัวชี วัดในแผนปฏิบัติงานประจําปีทั งหมด
(๔) มีการประเมนิผลการดําเนนิงานตามตัวชี วัดของแผนการดําเนนิงาน/

แผนปฏบิติังานประจําป ีและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
(๕) มีการนําผลการวิจารณ์/ผลการปฏบิติัด้านการเรียนการสอน (ผู้เรียนและ

ผู้บริหาร) มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารหลักสูตร ใหส้อดคล้องกบั

นโยบายด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. และ ทร.
๕.๒ การปฏบิติัตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐

เกณฑ์การใหค้ะแนน : พิจารณาจากผลประเมนิผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา

(ผู้บริหารสถานศึกษาประเมนิตนเอง ใหน้ ําหนกัร้อยละ ๖๐ และ 
จก.ยศ.ทร. ประเมนิผู้บริหารสถานศึกษา ใหน้ ําหนกัร้อยละ ๔๐)

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน  (ต่อ) หน้า ๘ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๕.๓ การปฏบิติัตามหนา้ที่ของสภาสถาบนั/สภาการศึกษา เวน้ ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณา  :
(๑) มีการปฏบิติัตามบทบาทหนา้ที่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบยีบ ยศ .ทร.
(๒) คณะกรรมการสภาการศึกษามส่ีวนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
(๓) มีการประชุมชี แจงการปฏบิติังานและการติดตามงาน อย่างนอ้ยปลีะ ๒ ครั ง 
และรายงานผลการติดตาม
(๔) มีการดําเนนิงานภายใต้หลักธรรมาภบิาลและกํากบัดูแลใหส้ถานศึกษา

ดําเนนิการภายใต้หลักธรรมาภบิาลครบถ้วน
(๕) มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจําป ีของสถาบนั/

สถานศึกษาอย่างนอ้ยปลีะ ๑ ครั ง
(๖) มีการนําผลการดําเนนิงานที่ผ่านมาปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนนิงานในปต่ีอไป 

๕.๔ ศักยภาพของข้อมลูเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน ๒ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑ์การพิจารณา : ๕ ข้อ

 (๑) มนีโยบายในการจัดทําข้อมลูเพื่อการตัดสินใจ
 (๒) มขี้อมูลประเมนิผลการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ
 (๓) มกีารบริหารจัดการข้อมลูและผู้รับผิดชอบ
 (๔) มกีารปรับปรุงข้อมลูใหท้ันสมยัอยูเ่สมอ
 (๕) มกีารรักษาความปลอดภยัของการบริหารจัดการข้อมลู

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) หน้า ๙ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๕.๕ ร้อยละของจํานวนบคุลากรในสถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษา ๓ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

และนายทหารปกครองของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ ไมน่อ้ยกว่า ๐

คนละ ๓๐ ชม./ป ีต่อจํานวนบคุลากรในสถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของ

สถานศึกษาและนายทหารปกครองของสถานศึกษาทั งหมด
๕.๖ ร้อยละของจํานวนบคุลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

ในแต่ละป ีต่อจํานวนบคุลากรในสถานศึกษาทั งหมด ๐

๕.๗ การบริหารความเส่ียง ๕ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑ์การพิจารณา : ๕ ข้อ

(๑) มีการระบแุละจัดอนัดับความเส่ียงภายใน/ภายนอก ทั งเชิงปริมาณ/

เชิงคุณภาพ (ไมน่อ้ยกว่า ๓ ประเด็น)
(๒) มีการกําหนดกลยุทธ์และเปา้หมายในการบริหารความเส่ียง 

(๓) มีการประเมนิโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ความเส่ียงและประเมนิผลกระทบ
ของความเส่ียงที่จะเกดิขึ น 
(๔) มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใ่หเ้กดิ และลดความเส่ียง
ใหน้อ้ยลง 
(๕) มีการกํากบั ติดตาม ประเมนิผลการบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ
คณะกรรมการที่เกีย่วข้อง

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) หน้า ๑๐ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๕.๘ ร้อยละของจํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุในสถานศึกษา ได้รับการอบรมเพิ่มพูน ๑ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

ความรู้/ประสบการณ์ด้านวิชาการ อย่างนอ้ย ๑๐ ชัว่โมง/ป/ีคน ต่อจํานวนบคุลากร ๐

สายสนบัสนนุด้านวิชาการ/ธุรการในสถานศึกษาทั งหมด
รวมมาตรฐานที ่๕ฯ (วทร.ฯ ม ี๗ ตบช.) ๑๘ ๐.๐๐

ผลประเมนิมาตรฐานที ่๕ฯ ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน หน้า ๑๑ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๖.๑ มกีารบริหารหลักสูตรใหทันสมยัและเปนไปตามนโยบายดานการศึกษาของ ทร. ๓ ... ข้อ ๐ ๐

และ กห. ๕ ข้อ

เกณฑการพิจารณา :
(๑) มีการบริหารหลักสูตรตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง/สภาการศึกษา
(๒) การบริหารหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
(๓) การจัดการเรียนการสอนตรงตามประมวลการศึกษาและสาระหลักสูตร
(๔) มีกระบวนการประเมนิหลักสูตร
(๕) มีการนําผลการประเมนิมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

๖.๒ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านอาจารย์  ๓ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑการพิจารณา : ๕ ข้อ

(๑) มีนโยบายส่งเสริม/พัฒนาบคุลากรในสถานศึกษาที่เปน็อาจารย์หลักสูตรของ
สถานศึกษา
(๒) มีการจัดทําข้อมลูอาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษาและวิทยากรประจํากลุ่มสัมมนา

(๓) มีการประชุม/ชี แจงอาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรของ

สถานศึกษา
(๔) มีการประเมนิผลการสอนของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรของสถานศึกษา
(๕) มีการนําผลการประเมนิการสอนของอาจารย์ มาทบทวน/ปรับปรุง/รายงาน

และพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) หน้า ๑๒ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๖.๓ รอยละของจํานวนรายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเนน้ผู้เรียน เวน้ ประเมิน

เปนสําคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สรางเสริมประสบการณจริง

ตอจํานวนรายวิชาทั งหมด
๖.๔ การวัดและประเมนิผลเปนไปตามระบบที่ไดมาตรฐาน เวน้ ประเมิน

เกณฑการพิจารณา :
(๑) มีระเบยีบกําหนดการวัดและประเมนิผลชัดเจน
(๒) มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจบหลักสูตร และการพนสภาพผูเรียน
(๓) มีการวัดและประเมนิผลการเรียนรูตามสภาพจริง ครอบคลุมดานสติปญญา 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และบคุลิกภาพ 
(๔) มีการวัดและประเมนิผลที่หลากหลาย โปรงใส ผูเรียนตรวจสอบได
(๕) มีการทบทวนความเหมาะสมหรือพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมนิผล

๖.๕ ความพร้อมในการสนบัสนนุทรัพยากรการเรียนรู้  ๓ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑการพิจารณา : ๕ ข้อ

(๑) มีหนว่ยรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาและการซ่อมบํารุง
(๒) มีการพัฒนาและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ และ
สภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ใหเ้อื ออํานวยต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอน
(๓) มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อืน่ ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(๔) มีการประเมนิผลการใหบ้ริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ โดยที่
ค่าเฉล่ียรวมของผลการประเมนิ ไมตํ่่ากว่า ๓.๕๑ จาก ๕ คะแนน
(๕) มีการนําผลการประเมนิมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการใหบ้ริการ

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) หน้า ๑๓ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๖.๖ แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ภายนอกสถานศึกษา ๓ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑการพิจารณา : ๕ ข้อ

(๑)  แหลงการเรียนรูทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

(๒)  แหลงการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร อเิล็กทรอนกิส เทคโนโลยีที่ทันสมยั

(๓)  แหลงการเรียนรูทางดานการเมอืง การปกครอง การเศรษฐกจิ

(๔)  แหลงการเรียนรูทางดานประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกฬีา

(๕)  แหลงการเรียนรูทางดานกจิการทหาร

๖.๗ รอยละของจํานวนโครงการ/กจิกรรมสงเสริมวิชาการ ตอจํานวนโครงการ/กจิกรรม ๒ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐
พัฒนาผู้เรียนทั งหมด ๐

๖.๘ รอยละของจํานวนโครงการ/กจิกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอจํานวน ๑ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐
โครงการ/กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนทั งหมด ๐

๖.๙ รอยละของจํานวนโครงการ/กจิกรรมสงเสริมสุขภาพ ตอจํานวนโครงการ/กจิกรรม ๑ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐
พัฒนาผู้เรียนทั งหมด ๐

รวมมาตรฐานที ่๖ฯ วทร.ฯ ม ี๗ ตบช.) ๑๖ ๐
ผลประเมนิมาตรฐานที ่๖ฯ ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน หน้า ๑๔ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๗.๑ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน ๕ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑ์การพิจารณา : ๙ ข้อ

(๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบยีบ วิธีการปฏบิติัชัดเจน
(๒) มีหนว่ยงาน คณะกรรมการ และบคุลากรรับผิดชอบในการดําเนนิการของ
สถานศึกษา
(๓) มีบคุลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา ใหก้ารสนบัสนนุและใหค้วามร่วมมอื
(๔) มีการกําหนดตัวบง่ชี ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัความต้องการของ
กองทัพ ภารกจิ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
(๕) มีการนําระบบประกนัคุณภาพมาใช้เปน็ส่วนหนึง่ของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ดําเนนิการเปน็ประจํา โดยเร่ิมจากการวางแผน การดําเนนิการ
ตามแผน การตรวจสอบ การประเมนิ และการปรับปรุง  เพื่อใหก้ารดําเนนิงาน
ตามภารกจิ บรรลุเปา้ประสงค์ และมกีารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
(๖) สถานศึกษาส่งเสริมใหม้กีารพัฒนาความรู้งานประกนัคุณภาพแกบ่คุลากร
(๗) มีการดําเนนิงานด้านการประกนัคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มกีารจัดทํารายงาน
ประจําป ี ที่เปน็รายงานประเมนิคุณภาพ  และมกีารรายงานเสนอผู้บงัคับบญัชา
ตามลําดับชั น จนถึง ทร. และกองทัพ
(๘) มีเครือข่ายแลกเปล่ียนการเรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษา และมกีจิกรรมร่วมกนั
(๙) สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในจากหนว่ยงาน

ต้นสังกดั ในทุกวงรอบสามปี

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) หน้า ๑๕ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน ๕ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑ์การพิจารณา : ๕ ข้อ

(๑) มีรายงานการประเมนิตนเองทุกหนว่ยย่อยภายในสถานศึกษา ซ่ึงเปน็รายงาน

ที่ถูกต้องเชือ่ถือได้เปน็ประจําทุกป ี โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา

(๒) มีการนําข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมนิคุณภาพภายในหรือ

ภายนอก ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

(๓) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อนัเนือ่งมาจากการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏบิติั

(๔) มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารของสถานศึกษา อนัเนือ่งมาจาก
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

(๕) มีหนว่ยงานที่ใหก้ารสนบัสนนุการพัฒนาในส่วนที่สถานศึกษาไมส่ามารถ

ดําเนนิการใหสํ้าเร็จได้โดยตนเอง

รวมมาตรฐานที ่๗ฯ (วทร.ฯ ม ี๒ ตบช.) ๑๐ ๐.๐๐
ผลประเมนิมาตรฐานที ่๗ฯ ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



กลุม่ตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ หน้า ๑๖ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๑. ตัวบง่ชี อตัลักษณ์ : ผลของการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกจิ และ ๕ ... ข้อ ๐ ๐

วัตถุประสงค์ของการจัดตั งสถานศึกษา ๕ ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา :

(๑) มีการกําหนดอตัลักษณ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏบิติัได้

(๒) มีแผนงาน/โครงการ ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมอีตัลักษณ์ตามที่กําหนดไว้ รวมทั ง

มกีารกําหนดตัวชี วัดและระดับความสําเร็จของเปา้หมายไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๘๐

(๓) มีคณะกรรมการในการดําเนนิงาน มกีารประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนนิการ

ตามแผนงานที่กําหนดไว้

(๔) มีการส่งเสริมใหผู้้เรียน/ครู/อาจารย์ ผู้บริหาร มส่ีวนร่วมในการดําเนนิงาน
(๕) ผลการประเมนิความสําเร็จในการดําเนนิงานตามตัวชี วัดที่กําหนดไว้ บรรลุตาม

เปา้หมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา



กลุม่ตัวบ่งชีอั้ตลักษณ ์(ต่อ) หน้า ๑๗ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๒. ตวับง่ชีเ้อกลกัษณ์  : ผลการพัฒนาตามจุดเนน้หรือจุดเด่นของสถานศึกษา ๕ ... ข้อ ๐ ๐

ที่ส่งผลสะท้อนความเปน็เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา :

(๑) มีการกําหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏบิติัได้

(๒) มีแผนงาน/โครงการ ที่ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามเีอกลักษณ์ตามที่กําหนดไว้

รวมทั งมกีารกําหนดตัวชี วัดและระดับความสําเร็จของเปา้หมาย ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ ๘๐
๓) มีคณะกรรมการในการดําเนนิงาน มกีารประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ดําเนนิการตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

(๔) มีการส่งเสริมใหผู้้เรียน/ครู/อาจารย์ ผู้บริหาร มส่ีวนร่วมในการดําเนนิงาน
(๕) ผลการประเมนิความสําเร็จในการดําเนนิงานตามตัวชี วัดที่กําหนดไว้ บรรลุตาม

เปา้หมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐
รวมน้ าหนักกลุม่ตวับง่ชีอั้ตลกัษณ ์(วทร.ฯ ม ี๒ ตบช.) ๑๐ ๐

ผลประเมนิกลุม่ตวับง่ชีอั้ตลกัษณ ์ ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



กลุม่ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม หน้า ๑๘ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

ที่ ตัวบงชี้ น ํา รวม ค่า ผล ผลคูณ

หนกั ปี ๒๕xx-๒ ปี ๒๕xx-๑ ปี ๒๕xx ๓ ปี เฉล่ีย ประเมิน (A)

(A) ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ตัวตั ง ผลลัพธ์ ๓ ปี (B) *

ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน (B)

๑. ตัวบ่งชี ที่ ๑ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) ๕ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ๐ #DIV/0! ๐

ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาองักฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐

(CEFR) Common European Framework of Reference For Languages หรือ

(LCPT) American Language Course Placement Test หรือ (ECL) English

Comprehension Level Test ต่อจํานวนผู้เรียนทั งหมด 
๒. ตัวบ่งชี ที่ ๒ มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ๕ ... ข้อ ๐ ๐

เกณฑ์การพิจารณา : ๕ ข้อ

(๑) มีแผนงาน/โครงการในการช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถานศึกษา/ชุมชน

ในค่ายทหาร รวมทั งมกีารกําหนดตัวชี วัด และระดับความสําเร็จของเปา้หมาย

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ ๘๐

(๒) มีคณะกรรมการในการดําเนนิงาน มกีารประชุมคณะกรรมการเพื่อดําเนนิการ

ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

(๓) มีการส่งเสริมใหผู้้ที่เกีย่วข้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการดําเนนิงาน 

(๔) มีผลประเมนิความพึงพอใจของผู้ที่เกีย่วข้อง อยูใ่นระดับดี - ดีมาก

(≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

(๕) มีผลความร่วมกบัท้องถิน่/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนว่ยงานอืน่ในกองทัพ ในการ

ปอ้งกนั แกป้ญัหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพื นที่ อย่างนอ้ย ๑ ประเด็น 
รวมน้ าหนักกลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม (วทร.ฯ ม ี๐ ตบช.) ๑๐ ๐

ผลประเมนิกลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม ๐.๐๐

ผลดําเนินงานตามปีการศึกษา

ต้องปรับปรุง



หน้า ๑๙ ของจํานวน ๑๙ หน้า 

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมระดับสถาบัน รร.ชต.ยศ.ทร.

มาตรฐาน คะแนนระดับ ระดับคุณภาพ น้ า คะแนน

มาตรฐาน หนัก X

น้ าหนัก

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๒๕ ๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๒ ผลงานวจิัยและผลงานทางวชิาการ เวน้ประเมิน

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวชิาการ ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๘ ๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณทีางทหาร ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๐ ๐.๐๐
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๘ ๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๖ ๐.๐๐

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๐ ๐.๐๐

ผลประเมินมาตรฐานที่ ๑ ถึง มาตรฐานที่ ๗ ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๘๗ ๐.๐๐

กลุม่ตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๐ ๐.๐๐

กลุม่ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๐ ๐.๐๐

ผลประเมินในภาพรวมระดับสถาบัน ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง ๑๐๗ ๐.๐๐

ส ำเนำถูกต้อง
น.อ.หญิง

(ชมภู  พัฒนพงษ์)
รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.

เม.ย.๕๙


