
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กพ.ทบ.   (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, ๘๗๐๒๕)   
ที่  ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๒๓๒๑                      วันที ่         ๑๙ ส.ค. ๖๕                            
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. โดย กส.ทบ. กับ สถาบัน      
  การศึกษานอก กห.  

เรียน   ผบ.ทบ.  

  - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
                        พล.ท. สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

                 รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                          ๑๙ ส.ค. ๖๕  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(สำเนา)

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
       
 
      พล.อ. ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท ้
                       ผบ.ทบ. 
                    ๒๕ ส.ค. ๖๕ 

พล.อ. สันติพงศ์  ธรรมปิยะ 
               เสธ.ทบ. 
            ๒๒ ส.ค. ๖๕ 

พล.อ. เจริญชัย  หินเธาว์ 
          ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
           ๒๒ ส.ค. ๖๕ 

พล.อ. อภินันท์  คำเพราะ           
            รอง ผบ.ทบ. 
            ๒๓ ส.ค. ๖๕ 

สำเนาถูกต้อง 

           ร.อ.  ภราดร  ภักดีวานิช 
                 (ภราดร  ภักดีวานิช) 
                ประจำแผนก กพ.ทบ. 
                     ๒๕ ส.ค. ๖๕ 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กพ.ทบ.   (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, ๘๗๐๒๕)   
ที่  ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๒๓๒๑                      วันที ่         ๑๙ ส.ค. ๖๕                            
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. โดย กส.ทบ. กับ สถาบัน      
  การศึกษานอก กห.  

เรียน   ผบ.ทบ.  

อ้างถึง  หนังสือ ยก.ทบ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๑๕๙๓ ลง ๗ ต.ค. ๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือ ยศ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๖๑/๓๕๙๔ ลง ๑๑ ส.ค. ๖๕ 

 ๑. กส.ทบ. รายงาน (ผ่าน ยศ.ทบ.) ขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ระหว่าง ทบ . โดย กส .ทบ . กับ สถาบันการศึกษานอก กห . จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยมหิดล, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้ 
   ๑.๑ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์, 
การแลกเปลี่ยนการสร้างองค์ความรู้ในด้านการวิจัย ด้านวิชาการ และห้องปฏิบัติการระหว่างหน่วยงาน, 
การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมท้ังความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย 
และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
  ๑.๒ ระยะเวลาของความร่วมมือ : บันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ของทั้ ง  
๖ สถาบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนาม มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี สำหรับการขยายระยะเวลาให้ฝ่ายที่ 
ขอขยายระยะเวลามีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ายภายใน ๙๐ วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 
ตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ นโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ในด้านการพัฒนา
เพื่อความทันสมัย กำหนดให้มีการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
และคณาจารย์กับสถาบันการศึกษาพลเรือนของรัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการจัดทำ
ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันอย่างม่ันคง เก้ือกูล  
และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาคแห่งศักดิ์และสิทธิด้วยความสมัครใจ ทั้งในด้านการพัฒนา
บุคลากร การจัดทำหลักสูตร การใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการการศึกษาร่วมกัน 
และการสนับสนุนอื่น ๆ รายละเอียดตามอ้างถึง 
 

/๒.๒ ยศ.ทบ. ... 



 

 

- ๒ - 
 

  ๒.๒ ยศ.ทบ. ได้ขอให้ สธน.ทบ. ร่วมพิจารณาและตรวจสอบร่างบันทึกความเข้าใจ 
ความร่วมมือฯ เรียบร้อยแล้ว โดย สธน.ทบ. มีความเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ  
เป็นประโยชน์ต่อ ทบ. แต่มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาความสามารถของหน่วยในการจัดการทรัพยากร 
และพื้นที่อย่างเป็นระบบว่าดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ มีแผน 
การดำเนินการในห้วงระยะเวลาเดียวกัน และได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในส่วนของข้อความในร่างบันทึก
ความเข้าใจความร่วมมือฯ และตราสัญลักษณ์ของหน่วย โดยแนะนำให้แก้ไขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งนี้ ยศ.ทบ. ได้แจ้งให้ กส.ทบ. ดำเนินการแก้ไขข้อความและตราสัญลักษณ์ของหน่วยในบันทึก 
ความเข้าใจความร่วมมือฯ ดังกล่าวแล้ว 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ 
ตามข้อ ๑ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ, การวิจัย และการศึกษาของบุคลากร
ใน กส.ทบ. และเป็นการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ตามข้อ ๒.๑ กอปรกับ สธน.ทบ. 
ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบในร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ตามข้อ ๒.๒ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติ 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ให้ กส.ทบ. จัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ทบ.  
โดย กส.ทบ. กับ สถาบันการศึกษานอก กห. จำนวน ๖ แห่ง ตามข้อ ๑ และรายงานผลการลงนาม 
ในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ให้ ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) ทราบทันทีเม่ือดำเนินการเสร็จสิ้น รวมถึง 
ให้ รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ  
และรายงานผลการดำเนินการให้ ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) ทราบภายใน ๑๕ ก.ย. ของทุกปี 
  ๔.๒ ให้ ยศ .ทบ . ติดตามและรายงานการดำเนินงานของ กส .ทบ . ตามบันทึก 
ความเข้าใจความร่วมมือฯ ให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบภายใน ก.ย. ของทุกปี 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
                        พล.ท. นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ 
             (นุกูล  โล่ห์ประเสริฐ) 

                 จก.กพ.ทบ.  


