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วัตถุประสงค 

เพ่ือใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  เขาใจถึงระเบียบปฏิบัติเรื่องการลา

ศึกษานอกเวลาราชการและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

นโยบาย 

 เพ่ือสงเสริมใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  มีโอกาสเพ่ิมพูนความรูและ

ศักยภาพโดยสามารถลาศึกษานอกเวลาราชการได 

ขอบเขต 

ครอบคลุมขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6   

คําจํากัดความ 

1.  การลาศึกษานอกเวลาราชการ  หมายถึง การไปศึกษาโดยใชเวลานอกเวลาราชการ ตลอดระยะเวลา

การศึกษา ท้ังนี้รวมถึงเวลาท่ีใชในการเดินทางเพ่ือไปเขารับการศึกษาดวย 

2. เวลาราชการ หมายถึง เวลาท่ีปฏิบัติงานในวันราชการ ตั้งแต 08.00 น.ถึง 16.00 น. 

คุณสมบัติ หลักเกณฑและการปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. อายุราชการ : ผูลาศึกษาเปนขาราชการหรือลูกจางประจําประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 

1.1.1 ลาศึกษานอกเวลาราชการ ไมจํากัดอายุราชการ 

1.1.2 ใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา ตองมีอายุราชการไมนอยกวา 3 ป 

2. การลานั้นไมทําใหเสื่อมเสียและบกพรองแกการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรท่ีจะลาศึกษา ทํารายงานขออนุมัติลาศึกษาสงตามสายการบังคับบัญชา ถึงฝายวิชาการ  

กองการพยาบาล กอนวันเปดการศึกษา 30 วัน หากศึกษากอนเขารับราชการ ใหระบุวันเริ่มขออนุมัติตั้งแตวันท่ี

บรรจุเขารับราชการ 

4. หากครบกําหนดระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติลาศึกษาแลว แตยังไมสามารถสําเร็จหลักสูตรการศึกษา 

ตามกําหนด ใหทํารายงานขอขยายเวลาศึกษาลวงหนากอนวันสิ้นสุดการขออนุมัติลาศึกษาเดิมอยางนอย 30 วัน 

5. กรณีขอผอนผันการลาศึกษา เนื่องจากผูลาศึกษาปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบอันเนื่องจากปญหา 

ทางธุรการ มิใชดวยเจตนาท่ีจะไมปฏิบัติตามระเบียบ ใหผูลาศึกษาทํารายงานชี้แจงเหตุผลขอผอนผันการลา

ศึกษา โดยมีหลักฐานการรายงานขอผอนผันเปนการเฉพาะรายสงตามสายการบังคับบัญชา 
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6. เม่ือศึกษาแลวมีการเปลี่ยนสถานศึกษาใหรายงานทันที 

6.1 เปลี่ยนสถานศึกษาไมมีการโอนหนวยกิตใหรายงานใหมและยกเลิกการลาเดิม 

6.2 เปลี่ยนสถานศึกษามีการโอนหนวยกิต ใหรายงานใหมและแนบหลักฐานการโอนหนวยกิตไป 

ยังสถานศึกษาใหมพรอมชี้แจงเหตุผลและความจําเปน 

7. เม่ือสําเร็จการศึกษาและไดรับใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) จากสถานศึกษาแลว ใหทํา 

รายงานผลการศึกษาพรอมเอกสารฯตามสายการบังคับบัญชา ภายใน 30 วัน เพ่ือฝายวิชาการ กองการพยาบาล  

ไดดําเนินการตามข้ันตอนในการบันทึกประวัติกําลังพล  

หนาที่รับผิดชอบ 

1.  ผูลาศึกษา ทํารายงานขออนุมัติลาศึกษา และรายงานผลการศึกษา พรอมเอกสารประกอบฯตามสาย

การบังคับบัญชา  

2.  หัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวย กํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรายงาน 

ขออนุมัติลาศึกษาและรายงานผลการศึกษาพรอมเอกสารประกอบฯ ใหถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 

3.  ฝายวิชาการ กองการพยาบาล ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  และดําเนินการขออนุมัติลา

ศึกษาและรายงานผลการศึกษาตามสายการบังคับบัญชา 

เอกสารประกอบการรายงาน 

1. การขออนุมัติลาศึกษา มีเอกสารประกอบฯ ดังนี้   

1.1  บันทึกขอความขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชา    จํานวน   1  ชุด 

1.2  ผนวก ถ  (แบบรายงานการขออนุมัติ)          จํานวน   2  ฉบับ 

1.3  ผนวก ท (บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีไดรับอนุมัติ) จํานวน   2  ฉบับ 

1.4  สําเนาหลักสูตรท่ีจะลาศึกษา จํานวน   2  ชุด 

1.5  สําเนาคุณวุฒิเดิม       จํานวน   2  ชุด       

(ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของหลักสูตรท่ีเคยขออนุมัติ)  

1.6  สําเนาคุณวุฒิกอนเขารับราชการ                      จํานวน   2  ฉบับ                 

        (ปริญญาบัตร, สําหรับผูชวยพยาบาล ใชประกาศนียบัตรฯ และใบ รบ. ม.6) 

1.7  สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ                      จํานวน   2  ฉบับ 

1.8  สําเนาคําสั่งเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี)                      จํานวน   2 ฉบับ 
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2.  การรายงานผลการศึกษา  มีเอกสารประกอบฯ ดังนี้   

2.1 บันทึกขอความรายงานผลตามสายการบังคับบัญชา     จํานวน    1     ชุด  

2.2  แบบฟอรมรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการ         จํานวน    6    ฉบับ 

2.3  สําเนาคําสั่งอนุมัติลาศึกษา ฯ                   จํานวน    6     ชุด 

2.4  สําเนาผนวก ถ (แบบรายงานการขออนุมัติ )      จํานวน    6     ฉบับ 

2.5  ผนวก ป (รายงานผลการศึกษาของหนวย)                 จํานวน    6     ฉบับ 

2.6  สําเนาใบระเบียนผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)           จาํนวน    6     ชุด  

     (นายทหารสัญญาบัตรสง 8 ชุด) 

2.7  สําเนาปริญญาบัตร/สํานาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไมไดรับปริญญา)                 

      (นายทหารสัญญาบัตรสง 8 ชุด)     จํานวน    6     ฉบับ 

2.8  สําเนาคุณวุฒิเดิม จํานวน   6     ชุด

(ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของหลักสูตรท่ีเคยขออนุมัติ)  

2.9   สําเนาคุณวุฒิกอนเขารับราชการ                   จํานวน   6     ฉบับ                    

      (ปริญญาบัตร,  สําหรับผูชวยพยาบาล ใชประกาศนียบัตรฯ และใบ รบ. ม.6) 

2.10  สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ                      จํานวน   6    ฉบับ 

2.11  สําเนาคําสั่งเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถามี)              จํานวน   6   ฉบับ 

เอกสารอางอิง 

      ระเบียบกองทัพบก วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา และการสงขาราชการไปศึกษาใน

สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ .ศ. 2557 

ตัวช้ีวัด  

               ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  ปฏิบัติในเรื่องการลาศึกษา

นอกเวลาราชการหรือใชเวลายบางสวนไดถูกตอง ครบถวน 
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ภาคผนวก 

ผนวก ก   ตัวอยางการเขียนรายงานขออนุมัติลาศึกษานอกเวลาราชการฯตามสายการบังคับบัญชา 

 ผนวก ข   ตัวอยางผนวก ถ ( แบบรายงานการอนุมัติ ) 

 ผนวก ค   ตัวอยางผนวก ท (บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษานอกเวลาราชการ) 

ผนวก ง   ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการศึกษา 

 ผนวก จ   ตัวอยาง ผนวก ป  (รายงานผลการศึกษา) 

 

 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   3   มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                   พ.อ.หญิง      

                                                       (ศิริวรรณ  ม่ันศุข) 

                                                  ผูอํานวยการกองการพยาบาล รพ.รร.6 
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ผนวก ก 

ตัวอยาง ใบรายงานขออนุมัติลาศึกษานอกเวลาราชการตามสายการบังคับบัญชา 
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ  ……….       โทร ……………. 

ท่ี  กห   ๐๔๔๖.๑๖/    วันท่ี …………… 

เรื่อง     ขออนุมัติลาศึกษานอกเวลาราชการ 

เรียน     หน.พยาบาล แผนกพยาบาล…………………….(ผาน หน.หอผูปวย……….) 

สิ่งท่ีสงมาดวย       ๑.  ผนวก ถ                                     จํานวน    ๒   ฉบับ    

    ๒ .  ผนวก ท                                     จํานวน    ๒   ฉบับ    

  ๓ .  สําเนาหลักสูตร                            จํานวน    ๒   ชุด 

    ๔.  สําเนาคุณวุฒิกอนเขารับราชการ            จํานวน    ๒   ชุด 

  ๕.  สํา เนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ     จํานวน    ๒   ชุด 

  ๖ .  สําเนาคําสั่งเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล (ถาม)ี    จํานวน    ๒   ชุด 

  ดวย กระผม/ดิฉัน ………….....….(ยศ-ช่ือ-สกุล)……………………. ตําแหนง………………............…………

ขออนุมัติลาศึกษานอกเวลาราชการ ในหลักสูตร…………………………สาขาวิชา…....…...…… ณ สถานศึกษา…….…………… 

มีกําหนด…………ป ตั้งแต ……….......ถึง…….......…….. รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย     

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 
 

           ลงช่ือ….…(ยศ ช่ือ สกุล )……….. 

                (………….………………….) 

                ตําแหนง…………………… 

เรียน     หน.พยาบาล แผนกพยาบาล…………………. 

  เพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

    ลงชื่อ…….............……………………. 

             (………………………….) 

    หน.หอผูปวย………………........…. 

         ..………../………../…………. 

เรียน    ผอ.กองการพยาบาล (ผาน  ผอ.กอง…..(ท่ีปฏิบัติงานอยู)……) 

             เพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

     ลงชื่อ……………………...........…….. 

             (………………………….) 

            หน.พยาบาล แผนกพยาบาล.................... 

             …………/…………/………… 

หมายเหตุ    หนังสือแสดงความเห็นของ ผอ.กองตางๆ ถึง ผอ.กพย. ใหแยกดําเนินการเฉพาะและแนบผนวก ก น้ีมาดวย 
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ผนวก ข 

    (ตัวอยาง)   ผนวก ถ   แบบรายงานการอนุมัติ 

หนวย               พบ. (รพ.รร.๖) วัน  เดือน  ป                     

๑. ประวัติยอ 

ยศ - นาม 

 

ตําแหนง 

๖ 

วัน  เดือน  ป (เกิด) 

 

วัน, เดือน, ป บรรจุเขารับราชการใน ทบ. 

 

พ้ืนความรู 

 

๒. รายละเอียดการขออนุมัติลาศึกษา 

ประเภทการลา        

                       (   )   ลานอกเวลาราชการ            (       )    ใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา 

หลักสูตรการศึกษา 

 

 

 สถาบันการศึกษา 

 

 (      )   เคยขออนุมัติลาศึกษาครั้งสุดทาย 

   พ.ศ.                หลักสูตร                     สถาบัน   

 

(   )   ไมเคยขออนุมัติลาศึกษา 

 

๓.  ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

     ๓.๑                

                         อนุมัติตามเสนอ 

                                                               

 

        

 

           

     ๓.๒ 

 

 

 

 

 

 

             ลงช่ือ 

                     (                          )     

                           ผอ.รพ.รร.๖ 

                       ......../.........../........          

หมายเหตุ  ๓.๑  เปนการลานอกเวลาราชการ ตําแหนงผูอนุมัติเปนไปตามระเบียบ ฯ ขอ ๗.๒.๑ 

              ๓.๒ เปนการใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา ตําแหนงผูอนุมัติเปนไปตามระเบียบฯ ขอ ๗.๒.๒ 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 7 / 10 

    หน่วย  :   กองการพยาบาล รพ.รร.6 วันท่ีเริ่มใช             กันยายน  พ.ศ. 2561       

   วธีิปฏิบติัท่ี :          PMK-WND-044 แกไขครั้งท่ี  :  1      มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษานอกเวลาราชการหรือใชเวลาราชการบางสวน

ไปศึกษา 

ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

ผูจัดทํา  : ฝายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ กองการพยาบาล รพ.รร.6 ผูอนุมัติ    :  ผอ.กองการพยาบาล รพ.รร.6 

 

 

“ดานหลัง” 

รายละเอียดประกอบ ผนวก ถ 

๑ ยศ – ช่ือ                                                                                                         . 

๒ ตําแหนง                                                                                                          . 

๓ บรรจุเขารับราชการใน กห เมื่อ                                                                               . 

หลักฐาน         คําสั่ง                         ท่ี            /       ลง                                         .                               

คุณวุฒิท่ีใชบรรจุเขารับราชการ                                                                                . 

  คุณวุฒิสูงสุดในปจจุบัน (ถาม)ี                                                                                  .  

๔   สถาบันท่ีขออนุมัติลาศึกษานอกเวลาราชการ                                                                . 

หลักสูตร                                                                                                           .  

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร                 ป                 เดือน  หวงเวลาท่ีขออนุมัติลา 

ตั้งแต    วันท่ี             เดือน                      พ.ศ               .  ถึง  วันท่ี                     .          

เดือน                     .พ.ศ.               .รวม                    ป.                      เดือน 
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ผนวก ค 

 

     ( ตัวอยาง) ผนวก ท  

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ป............. 

หนวย กพย.รพ.รร.๖ 

 

ลําดับ ยศ - ช่ือ ตําแหนง หลักสูตรการศึกษา สถานศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา 

หมายเหต ุ
ตั้งแต ถึง รวม 

 

 

 

 

        

 

 

ตรวจถูกตอง 

    (ยศ ชื่อ - สกุล) 

              ตําแหนง  

 

 

 

หมายเหต ุ       หากเปนการใชเวลาบางสวนไปศึกษา ใหระบุใสลงในชองหมายเหตุวา "ใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา" 
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ผนวก ง 

ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการศึกษา 

 

บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ…………………………..      โทร ………………….. 

ท่ี  กห ๐๔๔๖.๑๖/          วันท่ี …………………. 

เรื่อง       ขอรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการ  

เรียน       ผอ.รพ.รร.๖ (ผาน  ผอ.กพย.รพ.รร.๖) 

  

  ตามท่ี กระผม/ดิฉัน ………(ยศ-ช่ือ-สกุล)……… ตําแหนง……………. สังกัด………….……ไดรับอนุมัติให

ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในหลักสูตร…………......………………สาขาวิชา…..........…...…… ณ สถานศึกษา……....…………… 

มีกําหนด…………ป ตั้งแต ……….......ถึง…….......…….. ตามหลักฐานคําสั่ง..........................ท่ี......./..........ลง.......................   

  บัดน้ี กระผม/ดิฉันไดสําเร็จการศึกษาแลว จึงขอรายงานผลการศึกษา พรอมดวยหลักฐานดังตอไปน้ี     

  ๑.  สําเนาคําสั่งอนุมัติลาศึกษา    จํานวน         6       ชุด  

       (พรอมผนวก ข ทายคําส่ังฯ โดยถายสําเนาทุกหนาท่ีมีของคําส่ังน้ัน) 

                        ๒.  สําเนาผนวก ถ                     จํานวน         6       ชุด 

๓.  ผนวก ป      จํานวน        6      ฉบับ                   

๔.  สําเนาปริญญาบัตร                  จํานวน        8        ฉบับ     

๕.  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา    จํานวน        8        ฉบับ 

๖.  สําเนาคุณวุฒิกอนเขารับราชการ    จํานวน        6        ฉบับ 

๗.  สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก     จํานวน        6     ฉบับ 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 

 

               ( ลงช่ือ)………………………………. 

              (……………………………….) 

                  (ตําแหนง)……………………………… 
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ผนวก จ    

 

(ตัวอยาง) ผนวก ป 

รายงานผลการศึกษา ขาราชการหนวย กพย.รพ.รร.๖   ป...............   

 

ลําดับ ยศ - ช่ือ ตําแหนง หลักสูตรการศึกษา สถานศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา 

หมายเหต ุ
ตั้งแต ถึง หนวย เกณฑ 

 

 

 

 

         

 

 

ตรวจถูกตอง 

    (ยศ ชื่อ - สกุล) 

              ตําแหนง  

 

 

 

หมายเหตุ   กรณีที่ผลการศึกษาไมไดระบุเปน หนวยกิต/ เปอรเซ็นต ใหบันทึกในชองหมายเหตุวา สําเร็จ/ไมสําเร็จ   
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	เอกสารอ้างอิง
	ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557
	ตัวชี้วัด
	ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  ปฏิบัติในเรื่องการลาศึกษานอกเวลาราชการหรือใช้เวลายบางส่วนได้ถูกต้อง ครบถ้วน
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