
 

 
ค าส่ัง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(เฉพาะ)  

ท่ี         /๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

____________________________ 

  เพื่อให้การด าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  สกศ.รร.จปร. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อ
รับผิดชอบการด าเนินงาน ดังนี้   
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. รายช่ือและหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ผนวก ก 
  ๒. คณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. รายช่ือและหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ผนวก ข 
  ๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สกศ.รร.จปร. รายช่ือและหน้าท่ี
รับผิดชอบ ผนวก ค 
  ๔. คณะอนุกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน สกศ.รร.จปร. รายช่ือและ
หน้าท่ีรับผิดชอบ ผนวก ง 

          ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

               ส่ัง      ณ     วันท่ี            พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 

       

               พล.ต.    

                            ( ศุภชัย   ศรีหอม )  

                     ผอ.สกศ.รร.จปร.  

ส านักงานคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
โทร ๖๒๒๘๒ 

                  

   

 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 



ผนวก ก  คณะกรรมการอ านวยการคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  
  ประกอบค าส่ัง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี          /๖๓    ลง        พ.ค.๖๓  

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

๑. คณะกรรมการอ านวยการคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  
 ๑.๑ ผอ.สกศ.รร.จปร.    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(๒)   รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓ ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/ประธานมาตรฐานท่ี ๑ 

๑.๔ ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๑ 
๑.๕ ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/ประธานมาตรฐานท่ี ๒  
๑.๖ ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๒ 
๑.๗ ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๒ 
๑.๘ หน.แผนกบริหารการศึกษา กตก.ฯ กรรมการ/ประธานมาตรฐานท่ี ๓ 
๑.๙ ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.  กรรมการ/ประธานมาตรฐานท่ี ๔ 
๑.๑๐ ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๔ 
๑.๑๑ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๔ 

 ๑.๑๒ ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๔ 
 ๑.๑๓ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๔ 
 ๑.๑๔ ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/รองประธานมาตรฐานท่ี ๔ 
 ๑.๑๕ ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ และเลขานุการ  
 ๑.๑๖ รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (๑) 
 ๑.๑๗ หน.สคศ.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (๒)/ 

ประธานมาตรฐานท่ี ๕  
๒. หน้าท่ีรับผิดชอบ  
 ๒.๑ ก าหนดนโยบาย และอ านวยการให้การด าเนินงานคุณภาพการศึกษาของ  สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
 ๒.๒ ปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานของ รร.จปร.  
 
 
                ตรวจถูกต้อง  

               พ.อ.หญิง  

                 ( สมพร   ค าเครื่อง ) 

                   อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หน.สคศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข คณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
  ประกอบค าส่ัง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี         /๖๓  ลง         พ.ค.๖๓   

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

๑. คณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  
๑.๑ พ.อ.ชวน จันทวาลย์ ประธานกรรมการ   
๑.๒ พ.อ.ภาณุวัตร  อาด า  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์ กรรมการ กอศ.ฯ/หน.มาตรฐานท่ี ๑ 
๑.๔ พ.อ.พิษณุ พวงสุนทร กรรมการ กวย.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๑ 
๑.๕ พ.อ.หญิง สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ กวค.ฯ/หน.มาตรฐานท่ี ๒  
๑.๖ พ.อ.ณัฐพร นุตยะสกุล กรรมการ กฟส.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๒ 
๑.๗ พ.อ.นราเทพ  พฤกษหิรัญ กรรมการ กวฟ.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๒  
๑.๘  พ.อ.อรรถพล  จินดาทรัพย์ กรรมการแผนกบริหารการศึกษา กตก.ฯ/ 

หน.มาตรฐานท่ี ๓ 
๑.๙ พ.อ.สุรณรงค์ พูลทรัพย์  กรรมการส่วนอ านวยการศึกษา รร.แผนท่ี          

ผท.ทหาร/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๓ 
๑.๑๐ พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก กรรมการ เคมี.ฯ/หน.มาตรฐานท่ี ๔  
๑.๑๑ พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว กรรมการ กคศ.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๔ 
๑.๑๒ พ.อ.พลพัต รัตนอนันต์  กรรมการ กมส.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๔  
๑.๑๓ พ.อ.หญิง วาสนา  รุจิเสนีย์ กรรมการ กวล.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๔  
๑.๑๔ พ.อ.หญิง เมธิน ี เฉลิมวัฒน์  กรรมการ กปศ.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๔  
๑.๑๕ พ.อ.วิวัต เรืองม ี กรรมการ กวส.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๔  
๑.๑๖ พ.ท.หญิง งามนิจ  จิตตรง กรรมการ/ผู้แทน กอศ.ฯ 
๑.๑๗ พ.ท.ณัฐภูมิ ศรีเพชร  กรรมการ/ผู้แทน กวย.ฯ  
๑.๑๘ ร.อ.อุกฤษณ์  อันทพิษ กรรมการ/ผู้แทน กวค.ฯ 
๑.๑๙ พ.อ.ธัญญะ  โพธิ์รัง  กรรมการ/ผู้แทน กฟส.ฯ  
๑.๒๐ พ.ท.หญิง ชรัญพร  พานิกุล  กรรมการ/ผู้แทน กวฟ.ฯ  
๑.๒๑ พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว  กรรมการ/ผู้แทน เคมีฯ  
๑.๒๒ พ.ท.ปิยะ มิตรรักษ์ กรรมการ/ผู้แทน กคศ.ฯ 
๑.๒๓ ร.ต.วงษ์ตระวนั ลังกาฟ้า กรรมการ/ผู้แทน กมส.ฯ 
๑.๒๔ พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม กรรมการ/ผู้แทน กวล.ฯ  
๑.๒๕ พ.ต.สมโชติ วีรภัทรเวธ กรรมการ/ผู้แทน กปศ.ฯ  
๑.๒๖ พ.ท.การุณย์   ชัยวณิชย์ กรรมการ/ผู้แทน กวส.ฯ 
๑.๒๗ พ.อ.หญิง สมพร ค าเครื่อง กรรมการ สคศ.ฯ/หน.มาตรฐานท่ี ๕/เลขานุการ 
๑.๒๘ พ.อ.หญิง ภัทรียา  ตัณฑิกุล กรรมการ สคศ.ฯ/รอง หน.มาตรฐานท่ี ๓/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

 
 
 
 



๒. หน้าท่ีรับผิดชอบ  
 ๒.๑ ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๖๑  
 ๒.๒ ด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการอ านวยการคุณภาพ
การศึกษา สกศ.รร.จปร.  
 ๒.๓ พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตามตรวจสอบ 
การประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ  สกศ.รร.จปร.  
 ๒.๔ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ ก ากับดูแลและควบคุมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. เพื่อพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และประเมิน
ภายนอกตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 ๒.๕ จัดท าฐานข้อมูล หลักฐานเอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบและทันสมัย  เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก  
 ๒.๖ ด าเนินงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พร้อมรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ ผอ.สกศ.รร.จปร. ทราบอย่างต่อเนื่อง  
 ๒.๗ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ/กิจกรรมของ          
สกศ.รร.จปร. อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
 ๒.๘ ประสานงาน ก ากับดูแล และจัดการประชุมให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
หลักฐานตัวบ่งช้ี (มาตรฐานท่ี ๑ – ๕) และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ในมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบ  
 ๒.๙ จัดท าเครื่องมือ หรือแบบฟอร์ม ในการเก็บหรือบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร.  
 

             ตรวจถูกต้อง  

 

       พ.อ.หญิง  

                   ( สมพร   ค าเครื่อง ) 

       อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หน.สคศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก  ค  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สกศ.รร.จปร.  
  ประกอบค าส่ัง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี        /๖๓      ลง   พ.ค.๖๓  

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

๑. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สกศ.รร.จปร.  
 ๑.๑ พ.อ.หญิง พิมลพรรณ    อุโฆษกิจ ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ พ.ท.หญิง ปวีณา  วัดบัว  กรรมการมาตรฐานท่ี ๑  
 ๑.๓ พ.อ.ผเดิม    หนังสือ กรรมการมาตรฐานท่ี ๒  
 ๑.๔ พ.อ.วิวัต เรืองมี  กรรมการมาตรฐานท่ี ๓  
 ๑.๕ พ.อ.ปฏิพัทธ์ พากฏิพัทธ์ กรรมการมาตรฐานท่ี ๔ 
 ๑.๖ พ.อ.เรืองศักดิ์  อยู่ชา กรรมการมาตรฐานท่ี ๕ 
 ๑.๗ พ.ต.เปนไท ปิ่นม่วง  กรรมการ/เลขานุการ 
 
๒. หน้าท่ีรับผิดชอบ  
 ๒.๑ ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๖๑  
 ๒.๒ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร.          
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ พ.ค.๖๓ – ๓๐ เม.ย.๖๔)  
 ๒.๓ ด าเนินการตรวจสอบเอกสารข้อมูลท่ีใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามรายงานการประเมิน
ตนเองฯ ตามข้อ ๒.๒  
 ๒.๔ ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาฯ ท่ีจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองฯ  ในแต่ละมาตรฐานเพื่อด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา              
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๒.๕ สรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. และรายงานต่อ
ประธานกรรมการอ านวยการคุณภาพการศึกษา  สกศ.รร.จปร.  
 
 
 
      ตรวจถูกต้อง  

            พ.อ.หญิง  

                ( สมพร   ค าเครื่อง ) 

       อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หน.สคศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ง  คณะอนุกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน สกศ.รร.จปร.  

ประกอบค าส่ัง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี       /๖๓  ลง         พ.ค.๖๓   

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

๑. คณะอนุกรรมการด าเนินงานคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน สกศ.รร.จปร.  
 มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต  

๑. พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์ ประธานอนุกรรมการ 
๒. พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร รองประธานอนุกรรมการ 
๓.  พ.ท.หญิง คนึงนิจ  จิตตรง อนุกรรมการ กอศ.สกศ.ฯ 
๔.  พ.ต.พีรศักด์ิ เอี่ยมละออ อนุกรรมการ กวย.สกศ.ฯ 
๕.  ร.ท.หญิง พอฤทัย  นิลประพัฒน ์ อนุกรรมการ กปศ.สกศ.ฯ 
๖.  พ.ท.หญิง สิริกาญจน ์ เอี่ยมอาจหาญ อนุกรรมการ กมส.สกศ.ฯ 
๗.  ร.ท.หญิง กังสดาล  อินทกุล  อนุกรรมการ เคมี สกศ.ฯ 
๘.  พ.อ.ภัทรพล  แว่วสอน อนุกรรมการ กฟส.สกศ.ฯ 
๙.  พ.ท.กิตติภพ  พรหมดี อนุกรรมการ กวล.สกศ.ฯ 
๑๐.  พ.ท.เมธี  พลพันธ ์ อนุกรรมการ กคศ.สกศ.ฯ 
๑๑. พ.ท.วนชาติ  บริสุทธิ์ อนุกรรมการ กวค.สกศ.ฯ 
๑๒.  พ.อ.หญิง ขัตติยาพร ค าอาจ อนุกรรมการ กวส.สกศ.ฯ 
๑๓. พ.อ.หญิง รุง่รัศมี  สุวรรณวัฒนา อนุกรรมการ กวฟ.สกศ.ฯ 

   
 มาตรฐานท่ี ๒  คุณภาพอาจารย์ 

๑.  พ.อ.หญิง สุวิมล   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล รองประธานอนุกรรมการ 
๓.  พ.อ.นราเทพ พฤกษหิรัญ รองประธานอนุกรรมการ 
๔.  ร.ท.ธีรภัทร์  พันธ์กล้า อนุกรรมการ กวค.สกศ.ฯ 
๕.  ร.อ.พัฒน ์  น่วมนิ่ม อนุกรรมการ กวฟ.สกศ.ฯ 
๖.  พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง อนุกรรมการ กฟส.สกศ.ฯ 
๗.  พล.ต.หญิง ชมนาด  เทียมพิภพ อนุกรรมการ กปศ.สกศ.ฯ  
๘.  พ.ต.หญิง บุษดี   อรสิริวรรณ อนุกรรมการ กอศ.สกศ.ฯ 
๙.  พ.อ.หญิง รุง่อรุณ  วัฒยากร อนุกรรมการ กมส.สกศ.ฯ 
๑๐.  พ.อ.หญิง พัดชา  เพิ่มพิพัฒน์  อนุกรรมการ เคมี สกศ.ฯ  
๑๑. พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี อนุกรรมการ กวล.สกศ.ฯ 
๑๒.  พ.ต.อรรฆพร  ประชานุรักษ์  อนุกรรมการ กคศ.สกศ.ฯ 
๑๓.  พ.ท.เสกสรรค์ หมอยาดี อนุกรรมการ กวส.สกศ.ฯ 
๑๔.  พ.ต.ชัชชาย  ธนพิศุทธิ์วงศ์ อนุกรรมการ กวย.สกศ.ฯ  

 
 
   
 
 



 มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพหลักสูตร  
 

  
 มาตรฐานท่ี ๔  การบริหารจัดการ 

๑. พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก ประธานอนุกรรมการ 
๒. พ.อ.รุ่งศักดิ์  จิตต์แก้ว  รองประธานอนุกรรมการฯ 
๓.  พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต์ รองประธานอนุกรรมการฯ 
๔.  พ.อ.หญิง วาสนา  รุจิเสนีย์ รองประธานอนุกรรมการฯ 
๕.  พ.อ.หญิง เมธินี  เฉลิมวัฒน์  รองประธานอนุกรรมการฯ 
๖.  พ.อ.วิวัต  เรืองม ี รองประธานอนุกรรมการฯ 
๗.  พ.อ.หญิง จิตติมา  หิรัญรัศม ี อนุกรรมการ เคมี.สกศ.ฯ 
๘.  พ.อ.แดง  ศรีอรุโนภาส อนุกรรมการ กมส.สกศ.ฯ 
๙.  พ.ท.ชินภัทร เช่ียวชิตบุญ อนุกรรมการ กวล.สกศ.ฯ 
๑๐.  พ.ต.สมโชติ   วีรภัทรเวธ อนุกรรมการ กปศ.สกศ.ฯ 
๑๑. ร.ท.ภาคภูมิ  รวยลาภ อนุกรรมการ กวส.สกศ.ฯ 
๑๒.  พ.อ.หญิง จิดาภา  ธรรมวิหาร อนุกรรมการ กอศ.สกศ.ฯ 
๑๓. พ.ท.ประวิทย์  ทองพูน อนุกรรมการ กฟส.สกศ.ฯ 
๑๔. พ.ท.หญิง ชนช่ืน  สุรารักษ์  อนุกรรมการ กคศ.สกศ.ฯ 
๑๕. พ.อ.บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์ อนุกรรมการ กวค.สกศ.ฯ 
๑๖. พ.ต.ธนิตเชษฐ์  ดวงโสมา อนุกรรมการ กวย.สกศ.ฯ 
๑๗. พ.ท.พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข อนุกรรมการ กวฟ.สกศ.ฯ 

    
 
 
 
  

๑. พ.อ.อรรถพล  จินดาทรัพย์ ประธานอนุกรรมการ 
๒. พ.อ.หญิง ภัทรียา  ตัณฑิกุล รองประธานอนุกรรมการ 
๓. พ.อ.สรศักด์ิ  งามขจรกุลกิจ อนุกรรมการ กปศ.สกศ.ฯ  
๔. พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์ อนุกรรมการ กอศ.สกศ.ฯ 
๕.  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ อนุกรรมการ กมส.สกศ.ฯ 
๖.  พ.อ.เรืองศักดิ์  อยู่ชา อนุกรรมการ เคมี สกศ.ฯ  
๗.  พ.อ.ช านาญ   ส าเภาพ่อค้า อนุกรรมการ กฟส.สกศ.ฯ 
๘.  พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม อนุกรรมการ กวล.สกศ.ฯ 
๙.  พ.ท.หญิง ณหทัย  สระกบแก้ว อนุกรรมการ กคศ.สกศ.ฯ 
๑๐.  ร.ท.ชลิต สันติธรารักษ์ อนุกรรมการ กวย.สกศ.ฯ  
๑๑. พ.อ.อาศิส   บุณยะประภัศร อนุกรรมการ กวค.สกศ.ฯ 
๑๒.  พ.อ.หญิง อัญพัชร์ คงวัฒนานนัทน ์ อนุกรรมการ กวส.สกศ.ฯ 
๑๓.  พ.ท.หญิง ชรัญพร พานิกุล อนุกรรมการ กวฟ.สกศ.ฯ 
๑๔.  พ.ท.ภิญโญ  วรเกษตร อนุกรรมการ ส่วนอ านวยการ 

ศึกษา รร.แผนท่ี ผท.ทหาร 



  
๒. หน้าท่ีของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้  
 ๒.๑ ประธานอนุกรรมการฯ มีหน้าท่ีอ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลให้คณะอนุกรรมการฯ  
ด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารหลักฐาน ตามตัวบ่งช้ี และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สก
ศ.รร.จปร. ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  
 ๒.๒ อนุกรรมการฯ มีหน้าท่ีประสานงานกับประธานอนุกรรมการ  ในการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ต่างๆ ตามตัวบ่งช้ีให้เป็นแนวทางเดียวกัน ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบของกองวิชาฯ  
 
 
      ตรวจถูกต้อง  
 

        พ.อ.หญิง  

                           ( สมพร  ค าเครื่อง )  

                 อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หน.สคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

 
 
 

 

 

 

 


