สําเนาคูฉ บับ

คําสั่งกองทัพไทย
(เฉพาะ)
ที่
/๕๔
เรื่อง ให้ข้าราชการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
____________________
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการฝึ ก ศึ ก ษาสถาบั น การฝึ ก ศึ ก ษาของกองทั พ
ประจํ า ปี ๒๕๕๔ จํ า นวน ๗ สถาบั น คื อ วพม. วพบ. วพร.ศวก.พร. วพอ.พอ. รร.นวก.ศวก.พร.
รร.จอ.ยศ.ทอ. และ รร.ชท.สปท. ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามผนวกแนบท้ายคําสั่งนี้
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ วพม. รายละเอียดตามผนวก ก
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ วพร.ศวก.พร. รายละเอียดตามผนวก ข
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ รร.จอ.ยศ.ทอ. รายละเอียดตามผนวก ค
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ วพบ. รายละเอียดตามผนวก ง
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ วพอ.พอ. รายละเอียดตามผนวก จ
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ รร.นวก.ศวก.พร. รายละเอียดตามผนวก ฉ
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สปท. และ รร.ชท.สปท. รายละเอียดตามผนวก ช
๘. ยานพาหนะสนับสนุนการรับ - ส่ง คณะอนุกรรมการฯ ในการเดินทางใช้รถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศขนาดเล็ก (รถตู้) ของ สปท. และ ยบ.ทหาร
๙. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเบิกจ่ายจากกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษา
ของ บก.ทท. งานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพไทย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๑๐.ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง
น.ท. ...............................................ร่าง ..........ม.ค.๕๔
จ.ส.ท. .................................พิมพ์/ทาน ..........ม.ค.๕๔
พ.อ. ............................................ตรวจ ..........ม.ค.๕๔
พล.อ.ต. .......................................ตรวจ ..........ม.ค.๕๔
พล.ท. ..........................................ตรวจ ..........ม.ค.๕๔

สปท.

ณ

วันที่

มกราคม
รับคําสั่ง ผบ.ทสส.

พล.อ.
(ภุชงค์ รัตนวรรณ)
ผบ.สปท.

พ.ศ.๒๕๕๔

ผนวก ก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ วพม.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.ท.ประสาท
สุขเกษตร
รอง ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ น.อ.พิทักษ์
คุณขุนทด
ศ.กกศ.รร.นอ.
อนุกรรมการ
๑.๓ พ.อ.ประจักษ์
บุญจิตต์พิมล
นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท. อนุกรรมการ
๑.๔ พ.อ.หญิง มนทกานติ์ มีชูเวท
ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.
อนุกรรมการ
๑.๕ พ.อ.หญิง กรรณิกา เลขวัต
ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.
อนุกรรมการ
๑.๖ น.อ.เกรียงศักดิ์
อนุโรจน์
ผอ.กวก.พอ.
อนุกรรมการ
ประสพศิลป์
ผอ.วพอ.พอ.
อนุกรรมการ
๑.๗ น.อ.หญิง สุพิศ
๑.๘ น.อ.หญิง อนงค์นุช ภูยานนท์ ร.น.
ผอ.วพร.ศวก.พร.
อนุกรรมการ
๑.๙ น.อ.หญิง ธนพร แย้มสุดา ร.น.
รอง ผอ.วพร.ศวก.พร
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
สุขวิลัย
หน.ตรวจสอบและประเมิน
อนุกรรมการและ
คุณภาพ กมศ.บก.สปท.
ผช.เลขานุการ
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ ร.ท.ประกิจ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๒ จ.ส.ท.มานิตย์
มุ่งมาตร
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๓ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๗ มี.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มี.ค.๕๔ ณ วพม.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

ผนวก ข

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ วพร.ศวก.พร.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.ท.ประสาท
สุขเกษตร
รอง ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ พ.อ.ประจักษ์
บุญจิตต์พิมล นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท. อนุกรรมการ
๑.๓ พ.อ.หญิง กัลยา ไผ่เกาะ
นักวิชาการพยาบาล วพบ.
อนุกรรมการ
๑.๔ น.อ.หญิง ลําดวน เจริญสมบัติ
รอง ผอ.วพอ.พอ.
อนุกรรมการ
๑.๕ น.อ.หญิง นัยนา ศิกษมัต
ประจํา บก.ทท.
อนุกรรมการ
ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๑.๖ น.ท.หญิง ศรีโสภา อินทรปาลิต
ประจํา พอ. ช่วยราชการ วพอ.พอ. อนุกรรมการ
อาจารย์พยาบาล วพบ.
อนุกรรมการ
๑.๗ พ.ท.หญิง กุนนที พุ่มสงวน
๑.๘ น.ท.หญิง อารยา กรีโภค ร.น.
หน.วิทยาการ กศษ.กพ.ทร.
อนุกรรมการ
๑.๙ น.ท.หญิง อภิวรรณี แหวนทอง ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ
อนุกรรมการ
รร.นวก.ศวก.พร.
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
สุขวิลัย
หน.ตรวจสอบและประเมิน
อนุกรรมการและ
คุณภาพ กมศ.บก.สปท.
ผช.เลขานุการ
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ พ.ท.ชาติชาย
คงเทียน
ประจํา สก.ทบ. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๒.๒ ร.ท.ประกิจ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๓ จ.ส.ท.มานิตย์
มุ่งมาตร
๒.๔ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๕ พ.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พ.ค.๕๔ ณ วพร.ศวก.พร.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

ผนวก ค

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ รร.จอ.ยศ.ทอ.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.อ.ต.สุรเชษฐ ทองสลวย
ผช.ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ พ.อ.หญิง อาบทิพย์ ศรีอักษร
นายทหารปฏิบัติการประจํา สปท. อนุกรรมการ
ช่วยราชการ รร.ตท.สปท.
อนุกรรมการ
๑.๓ น.อ.ชลิต
เจริญวัฒนะโภคา ร.น. ผอ.รร.ชอร.กศษ.กพร.อร.
๑.๔ น.อ.หญิง ชมภู
พัฒนพงษ์ ร.น.
รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
อนุกรรมการ
๑.๕ น.อ.อภิพจน์
หริตกุล ร.น.
ประจํา สปท. ช่วยราชการ
อนุกรรมการ
รร.ชท.สปท.
๑.๖ น.อ.หญิง นัยนา ศิกษมัต
ประจํา บก.ทท.
อนุกรรมการ
ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๑.๗ น.อ.นริศ
มณีนัย
ประจํา สปท. ช่วยราชการ
อนุกรรมการ
กมศ.บก.สปท.
๑.๘ น.ท.วิเชียร
อารมย์สุข ร.น.
หน.ผวฐ.กฝศ.รร.ชท.สปท.
อนุกรรมการ
พ่วงเล็ก
หน.บก.รร.แผนที่ ผท.ทหาร
อนุกรรมการ
๑.๙ พ.ท.ณัฐวุฒิ
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
สุขวิลัย
หน.ตรวจสอบและประเมิน
อนุกรรมการและ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
คุณภาพ กมศ.บก.สปท.
ผช.เลขานุการ
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ น.ท.หญิง สิริรตั น์ เนียมอินทร์ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๒ ร.ท.ประกิจ
๒.๓ จ.ส.ท.มานิตย์
มุ่งมาตร
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๔ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๒ มิ.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิ.ย.๕๔ ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๔ ก.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

ผนวก ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ วพบ.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.ท.ประสาท
สุขเกษตร
รอง ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ พ.อ.ประจักษ์
บุญจิตต์พิมล นายทหารปฏิบัติการประจํา สปท.
อนุกรรมการ
๑.๓ พ.อ.หญิง อาบทิพย์ ศรีอักษร
นายทหารปฏิบัติการประจํา สปท.
อนุกรรมการ
ช่วยราชการ รร.ตท.สปท.
๑.๔ พ.อ.หญิง กรรณิกา เลิศปรีชา
ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.
อนุกรรมการ
๑.๕ น.อ.หญิง ดลฤดี โรจน์วิริยะ
หก.กศษ.วพอ.พอ.
อนุกรรมการ
๑.๖ น.อ.หญิง นัยนา ศิกษมัต
ประจํา บก.ทท. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท. อนุกรรมการ
๑.๗ น.ท.หญิง อังคนา นวลยง
หน.ผศษ.วพร.ศวก.พร.
อนุกรรมการ
๑.๘ น.ท.หญิง บุญยอร ทีฆภิญญา
ประจํา พอ. ช่วยราชการ วพอ.พอ. อนุกรรมการ
๑.๙ น.ท.หญิง คณาลักษณ์ ดลเสมอ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ วพร.ศวก.พร. อนุกรรมการ
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
สุขวิลัย
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
กมศ.บก.สปท.
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ น.ท.หญิง สิริรตั น์ เนียมอินทร์ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๒.๒ ร.ท.ประกิจ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
มุ่งมาตร
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๓ จ.ส.ท.มานิตย์
๒.๔ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๒๗ - ๒๙ ก.ค.๕๔ ณ วพบ.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๑๘ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

ผนวก จ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ วพอ.พอ.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.ท.ประสาท
สุขเกษตร
รอง ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ พ.อ.ประจักษ์
บุญจิตต์พิมล นายทหารปฏิบัติการ ประจํา สปท.
อนุกรรมการ
๑.๓ พ.อ.หญิง อาบทิพย์ ศรีอักษร
นายทหารปฏิบัติการประจํา สปท.
อนุกรรมการ
ช่วยราชการ รร.ตท.สปท.
๑.๔ พ.อ.หญิง จิรารัตน์ จีนวัฒนะ
อจ.หน.ภพก.กศ.วพบ.
อนุกรรมการ
๑.๕ น.อ.หญิง นัยนา ศิกษมัต
ประจํา บก.ทท.
อนุกรรมการ
ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๑.๖ น.อ.นริศ
มณีนัย
ประจํา สปท. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท. อนุกรรมการ
๑.๗ พ.ท.หญิง กุนนที พุ่มสงวน
อาจารย์พยาบาล วพบ.
อนุกรรมการ
๑.๘ น.ท.หญิง สุวภักตร์ เวศม์วิบูลย์ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ วพร.ศวก.พร. อนุกรรมการ
๑.๙ น.ท.หญิง รุ่งทิพย์ ช้างศิลา ร.น. อาจารย์พยาบาล วพร.ศวก.พร.
อนุกรรมการ
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
หน.ตรวจสอบและประเมิน
อนุกรรมการและ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
สุขวิลัย
คุณภาพ กมศ.บก.สปท.
ผช.เลขานุการ
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ น.ท.หญิง สิริรตั น์ เนียมอินทร์ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ บก.กมศ.สปท.
๒.๒ ร.ท.ประกิจ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๓ จ.ส.ท.มานิตย์
มุ่งมาตร
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๔ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๒ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๙ - ๑๑ ส.ค.๕๔ ณ วพอ.พอ.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๓๐ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

ผนวก ฉ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ รร.นวก.ศวก.พร.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.อ.ต.สุรเชษฐ ทองสลวย
ผช.ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ น.อ.หญิง นัยนา ศิกษมัต
ประจํา บก.ทท. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท. อนุกรรมการ
๑.๓ น.อ.นริศ
มณีนัย
ประจํา สปท. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท. อนุกรรมการ
๑.๔ พ.ท.หญิง รุ่งนภา กุลภักดี
อาจารย์พยาบาล วพบ.
อนุกรรมการ
๑.๕ น.ท.หญิง สิริรตั น์ เนียมอินทร์ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท. อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑.๖ น.ท.หญิง นุสรา ขวัญไสวธรรม ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ วพร.ศวก.พร.
๑.๗ น.ท.หญิง พนิดา วาราชนนท์ ร.น. อาจารย์พยาบาล วพร.ศวก.พร.
อนุกรรมการ
๑.๘ น.ท.หญิง วิลาวรรณ เทียนทอง
ประจํา พอ. ช่วยราชการ วพอ.พอ.
อนุกรรมการ
ประจํา สก.ทบ. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท. อนุกรรมการ
๑.๙ พ.ท.ชาติชาย
คงเทียน
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
สุขวิลัย
หน.ตรวจสอบและประเมิน
อนุกรรมการและ
คุณภาพ กมศ.บก.สปท.
ผช.เลขานุการ
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ ร.ท.ประกิจ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๒ จ.ส.ท.มานิตย์
มุ่งมาตร
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๓ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔ ณ รร.นวก.ศวก.พร.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๑๒ ก.ย.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

ผนวก ช

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ บก.สปท. และ รร.ชท.สปท.
ประกอบคําสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่
/๕๔ ลง
ม.ค.๕๔

๑. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑.๑ พล.อ.ต.สุรเชษฐ ทองสลวย
ผช.ผบ.สปท. (๒)
ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ พ.อ.หญิง อาบทิพย์ ศรีอักษร
นายทหารปฏิบัติการประจํา สปท.
อนุกรรมการ
ช่วยราชการ รร.ตท.สปท.
ผอ.ศพช.กศษ.กพช.อร.
อนุกรรมการ
๑.๓ น.อ.วุฒิชัย
วิถีสวัสดิ์ ร.น.
๑.๔ น.อ.หญิง ชมภู
พัฒนพงษ์ ร.น.
รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
อนุกรรมการ
๑.๕ น.อ.นริศ
มณีนัย
ประจํา สปท. ช่วยราชการ
อนุกรรมการ
กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการ
๑.๖ พ.ท.ณัฐวุฒิ
พ่วงเล็ก
หน.บก.รร.แผนที่ ผท.ทหาร
๑.๗ พ.ท.สุรพงษ์
สุบงกฎ
หน.มว.วศท.กศษ.รร.แผนที่ ผท.ทหาร อนุกรรมการ
๑.๘ น.ท.สุพัฒน์
อาษาสร้อย
น.ปกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑.๙ น.ท.สุรพล
ภู่ฉ่ํา
หน.ผทยศ.กกศ.รร.จอ.ยศ.ทอ.
๑.๑๐ พ.อ.สนธิเดช
มุขศรี
ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
๑.๑๑ พ.อ.สุรกิจ
สุขอิ่ม
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
อนุกรรมการและ
ผช.เลขานุการ
๑.๑๒ น.ท.วิพล
สุขวิลัย
หน.ตรวจสอบและประเมิน
อนุกรรมการและ
คุณภาพ กมศ.บก.สปท.
ผช.เลขานุการ
๒. ข้าราชการ กมศ.บก.สปท. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
๒.๑ น.อ.หญิง นัยนา ศิกษมัต
ประจํา บก.ทท. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๒.๒ น.ท.หญิง สิริรตั น์ เนียมอินทร์ ร.น. ประจํา พร. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.
๒.๓ ร.ท.ประกิจ
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผช.นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๔ จ.ส.ท.มานิตย์
มุ่งมาตร
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ กมศ.บก.สปท.
๒.๕ พลขับรถ สปท. / ยบ.ทหาร
๓. ระยะเวลาในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ วัน
๓.๑ ประชุมเตรียมการ วันที่ ๖ ธ.ค.๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
๓.๒ ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ วันที่ ๑๔ - ๑๖ ธ.ค.๕๔ ณ รร.ชท.สปท.
๓.๓ ประชุมสรุปผลฯ วันที่ ๖ ม.ค.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ บก.สปท.
____________________
ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(วิพล สุขวิลัย)
หน.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.

