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บุคลากรฝายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ กพย.รพ.รร.6

พ.ท.หญิง นันทวัน  ดาวอุดม

หน.ฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.6

พ.ต.หญิง นันธดิา  ปองศรี

พยาบาลฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.6

ร.อ.หญิง ลลดิา   กลาการขาย

พยาบาลฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.6

น.ส.วิภา  ชูรัตน

เสมียนฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.6

น.ส.ภาวิณี  เนตรสุข

เสมียนฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.6



หนาที่และความรับผิดชอบของฝายวิชาการ วิจัยและ วิเทศสัมพันธ

ดําเนินงานเก่ียวกับ

 งานวิชาการทางการพยาบาล / สนบัสนุนและสงเสริม

งานวิจัยทางการพยาบาล

 การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ผูมาฝกศึกษา/ดูงาน



งานพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล

 งานฝกอบรม ประชุม/สมัมนาทางวิชาการภายในหนวย

 การศึกษาเพิ่มเติมดานการพยาบาลของหนวย

◦  ลาศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในเวลาราชการ

◦  การพยาบาลเฉพาะสาขา/การอบรมระยะส้ัน

◦  สนับสนุนการลาศึกษานอกเวลาราชการ

 สงประชุมวิชาการทางการพยาบาลนอก รพ.รร.๖



พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูง
ในการปฏิบัติงาน

พัฒนาบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในสายงาน

การพัฒนาบุคลากร

Human Resource Development

 High Potential

 High Performance



คาํอธิบายเร่ืองสมรรถนะตามแนวคดิของ   Dr.David Mcclelland

สังเกตได้ 

(เหนือนํา้)

ทกัษะ Skill

ความรู้

Knowledge

อัตมโนทศัน์

(Self-concept)

ลักษณะส่วน

บุคคล (Trait)

แรงจูงใจ

(Motive)

ซ่อนเร้น

(ใต้นํา้)

ยากต่อการพัฒนา           

เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ผ ล ต่ อ

ระดับผลสัมฤทธ์ิของ

งาน จําเป็นสําหรับ

ก า ร ทํ า ง า น เ พื่ อ

ผลงานที่เป็นเลิศ

ง่ายต่อการพัฒนา     

จําเป็นสําหรับการ

ทาํงานให้สาํเร็จ



นโยบายกองการพยาบาล : การประเมินสมรรถนะพยาบาล

วัตถุประสงค

 เพื่อใหมีรูปแบบสมรรถนะพยาบาล กพย.รพ.รร.6

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาล ใหไดตรงตามมาตรฐานวิชาชีพที่

กําหนด

 เพื่อพัฒนาคณุภาพการพยาบาลที่มุงเนนความปลอดภัย



สมรรถนะพยาบาล หมายถึงพฤติกรรม ที่พยาบาล

แสดงออกถึง การนําความรู ความเช่ียวชาญ ทักษะการ

ปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทหนาที่  และทัศนคติ 

รวมถึงคุณลักษณะอ่ืนๆ มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให

เกิดความสําเร็จตามตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน 

ที่กองการพยาบาลไดกําหนดไว



องคประกอบสมรรถนะ

 Core competency หมายถึง พฤติกรรมหลัก ท่ีพยาบาล

แสดงออก เพื่อชวยสนับสนุนใหโรงพยาบาล สามารถบรรลุ

เปาหมายและภารกิจตามท่ีกําหนดไวในวิสัยทัศน

 Managerial competency หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร

ทางการพยาบาลทุกระดับท่ีสามารถบริหารจัดการใหการ

ดําเนินงานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

และแผนกลยุทธขององคกร



องคประกอบสมรรถนะ

 Common Functional competency (FCc) หมายถึง 
พฤติกรรมในงานเชิงวิชาชีพท่ีพยาบาลแสดงออกถึงความเปน
พยาบาลวิชาชีพ ท่ีมีการนําความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

 Specific Functional competency(FCs) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีพยาบาลแสดงออกถึงการนําความรู  ความ
เชี่ยวชาญ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทหนาท่ีใน
งานท่ีเฉพาะทาง (ตามสายงาน) สูการปฏิบัตไิดบรรลผุลสาํเรจ็





   พฤติกรรมทีพ่ยาบาลแสดงออกถึง การนําความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ทักษะการปฏิ บัติ    การพยาบาลตามบทบาทหน้าที่   และ

คุณลักษณะอ่ืนๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลในการ

ดูแลผู้ป่วยได้ดี

สมรรถนะพยาบาล รพ.รร.๖



สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพสภาการพยาบาล

1. สมรรถนะดานจริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมาย

2. สมรรถนะดานการปฏบิัตกิารพยาบาลและการผดุงครรภ

3. สมรรถนะดานคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ

4. สมรรถนะดานภาวะผูนํา การจัดการ 

      และการพัฒนาคุณภาพ

5. สมรรถนะดานวิชาการ และการวจัิย

6. สมรรถนะดานการสือ่สารและสมัพันธภาพ

7. สมรรถนะดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

8. สมรรถนะดานสังคม



สมรรถนะพยาบาลใหม่ กพย. รพ.รร.๖    9 ด้าน 

 1. ด้านการใช้กระบวนการพยาบาล

 2. ด้านทกัษะการปฏิบัตกิารพยาบาล

 3. ด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในภาวะวิกฤต

 4. ด้านทกัษะการสอน/การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย

 5. ด้านทกัษะการส่ือสาร

 6. ด้านการพฒันาตนเอง

 7. ด้านกฎหมายและจริยธรรม 

 8. ด้านทศันคตต่ิอวิชาชีพ

 9. ด้านการบริหารทมีการพยาบาล



FCc : Common Functional Competency 3/4 ดาน

 FCc 1 : การบริหารยา 

 FCc 2 : การบรรเทาความปวด และทุกขทรมาน 

 FCc 3 : การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง

 FCc 4 : การคัดกรองผูปวย

 FCs : Specific Functional competency สมรรถนะ
ตามสายงาน ( เลือก 3-5 ขอ)



PMK  Mentorship Model

1.การเตรียม
พยาบาลพ่ีเล้ียง

• PMK Mentorship Model

• 1. คดัเลือกและมอบหมายพยาบาลพี่เล้ียง

• 2. แต่งตั้งพยาบาลพี่เล้ียง

• 3. อบรมเพิ่มพนูสมรรถนะพยาบาลพี่เล้ียง

2.การปฏิบติับทบาท
พยาบาล

พ่ีเล้ียง

• 1. จบัคูพ่ยาบาลพี่เล้ียงกบัพยาบาลใหม่

• 2. สรา้งสมัพนัธภาพและความคุน้เคย

• 3. ปฐมนิเทศหน่วยงาน/ ประเมินความตอ้งการการเรียนรู/้ ปัญหาดา้นการปรบัตวั

• 4. ทาํแผนพฒันารายบุคคล/ ปรึกษากบั หน.หอฯ/หน.หน่วยงาน

• 5. นําแผนพฒันาฯลงสู่การปฏิบติั

• 6. ประเมินผลอยา่งไม่เป็นทางการ/ ใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบั/ ใหค้าํปรึกษา

3.การประเมินอยา่ง
เป็นทางการ

• 1. สมรรถนะพยาบาลใหม่ 9 ดา้น ทุก 3, 6 และ 9 ดา้นโดยพยาบาลพ่ีเล้ียง

• 2. สมรรถนะหลกัเม่ือครบ 12 เดือนโดยพยาบาลพ่ีเล้ียงรว่มกบั หน.หอฯ/หน.หน่วยงาน

• 3. สมรรถนะเชิงคลินิกเม่ือครบ 12 เดือนโดยพยาบาลพ่ีเล้ียงรว่มกบั หน.หอฯ/หน.หน่วยฯ

• 4. ความพึงพอใจต่อรปูแบบพยาบาลพี่เล้ียง โดยพยาบาลใหม่ 16



3 เดือน 6 เดือน 1 ปี

แผนการเรียนรู (โดยพยาบาลพี่เลี้ยง)





การวางแผนการสอน ของพยาบาลพี่เลีย้ง

 ประเดน็ที่ต้องสอน

 วัตถุประสงค์

 ผลลัพทธ์ที่คาดหวัง

 ความสาํคัญที่จะต้องสอนงาน

 การลงมือปฏบิัติ

 ตวับ่งชีค้วามสาํเร็จ

 ระยะเวลา/ การตดิตาม



การประเมินเพื่อการพัฒนา 

 จุดประสงคของการประเมิน เพ่ือทําใหดีขึ้นหรือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น

 เกณฑ/มาตรฐานการประเมิน เนนใหมีตัวชี้วัด เกณฑ 

    และระดับการประเมิน เพ่ือความชัดเจน

 วิธีการและขั้นตอนการวัดและการประเมินเนนการประเมินตามสภาพจริง 

 ใชขั้นตอน งานคุณภาพ P D C A  ไดแก การวางแผน การลงมือปฏิบัติ 

ประเมินผล

 การตรวจสอบ และการปฏิบัติการแกไขและดําเนินการตอ

 เนนผูประเมินและเครื่องมือ



วิธีการประเมินสมรรถนะ

 1. การสอบถามความรู ความเขาใจของผูรับการประเมิน

 2. การสงัเกตการปฏิบัติงาน หรือการแสดงพฤติกรรม

 3. การตรวจเยี่ยมผุปวย การสัมภาษณจากผูปวย/ครอบครัว

 4. การตรวจสอบบันทกึทางการพยาบาล

 5. การรับ – สงเวร การประชมุปรึกษาทางการพยาบาล เชน 

        Pre-Post conference, Case conference

• 6. การสาธิต



แบบประเมินสมรรถนะ พยาบาลจบใหม

5  

คะแนน     
พฤติกรรมที่ผานเกณฑระดับ 4 และสามารถปฏิบัติงาน/ดูแลผูปวยท่ี

ซับซอนได   
4  

คะแนน       
พฤติกรรมท่ีผานเกณฑระดับ 3 และมีความรู  ความสามารถแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนไดอยางถูกตอง เหมาะสม      
3  

คะแนน       
พฤติกรรมท่ีมีความรู ความสามารถปฏิบัติตามแนวทางของหนวยงานไดถูกตอง 

หรือ กระทําอยางสม่ําเสมอ
2  

คะแนน       
พฤติกรรมท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติเบ้ืองตนไดถูกตอง 

1  

คะแนน       
พฤติกรรมท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติไดเพียงเบ้ืองตน 



ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

ประสบการณการทํางาน ระดับสมรรถนะ เกณฑการประเมิน

3 เดือน 1 พฤติกรรมที่มีความรู ความสามารถใน

การปฏิบัติไดเพียงเบื้องตน 

6 เดือน 2 พฤติกรรมที่มีความรู ความสามารถใน

การปฏิบัติเบื้องตนไดถูกตอง 

12 เดือน 3 พฤติกรรมที่มีความรู ความสามารถ

ปฏิบัติตามแนวทางของหนวยงานได

ถูกตอง หรือ กระทําอยางสมํ่าเสมอ











PMK-WND-019 หลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือลาศึกษา อบรม 

ดูงาน

PMK-WND-042 การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

PMK-WND-044 การศึกษานอกเวลาราชการหรือใชเวลาราชการบางสวน

ไปศึกษา

วิธีปฏิบัติของฝายวิชาการฯ



PMK-WND-019   

หลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพื่อลาศึกษา อบรม ดูงาน

นโยบาย

เพื่อสงเสริมใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการ

พยาบาล รพ.รร.6  มีโอกาสศึกษา อบรม ดูงาน เพิ่มมากข้ึน และ

เขาใจถึงหลักเกณฑการคัดเลือก รวมถึงการทําสัญญา การชดใช 

และการพิจารณาบําเหน็จประจําป

ขอบเขต

ครอบคลุมขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดกองการ

พยาบาล รพ.รร.6



คุณสมบัติของผูลาศึกษา   แบงตามประเภทการลาไปศึกษา ดังน้ี

1.  การลาไปศึกษา ประเภท 1 (ใชเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา)

1.1 เปนขาราชการประจําการและไดรับราชการในกระทรวงกลาโหม นับถึง

วันเปดการศึกษามาแลวไมนอยกวา  2 ป เวนแตผูสาํเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนทหาร 

มีเวลารับราชการในตําแหนงประจาํการนอยกวา 2 ปก็ได แตเมือ่นับเวลาการศึกษาใน

โรงเรียนทหาร รวมกบัเวลารับราชการในตาํแหนงประจําการ จะตองมเีวลาไมนอยกวา 

2 ป

1.2 มีความประพฤตเิรียบรอย และมีความรูเดิมอันเปนพื้นฐานในการศึกษา 

ตามหลกัสูตรท่ีจะไปศึกษาจนสําเร็จการศึกษา

1.3 มีรางกายแขง็แรงสมบรูณและมีอายุเหมาะสมกับระยะเวลาในการศึกษา 

โดยเมือ่สําเรจ็การศึกษา  จะตองกลบัมารบัราชการชดใชไดครบตามกาํหนดสัญญา

1.4 ผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาท้ังในและตางประเทศ จะตองปฏิบัติ

ราชการชดใชตามสัญญาตดิตอกันแลวไมนอยกวา 2 ป นับตัง้แตวนัสาํเร็จการศึกษา 

จึงจะสามารถขออนุญาตลาไปศึกษาได



1.5 สาขาวิชาที่ศึกษาตองตรงกับตําแหนงหนาที่ท่ีผูขอลาไปศึกษารับราชการ

อยู หรอืเปนวิชาท่ีเปนประโยชนและกองทัพบกมีความตองการ

1.6 การลาไปศึกษาจะไมทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการท่ีผูขออนุญาต

ลาไปศึกษาน้ันประจําอยู

1.7 สถาบันท่ีไปศึกษาตองเปนสถาบันการศึกษาภายในประเทศท่ี

กระทรวงศึกษาธกิารรับรองมาตรฐานหลกัสตูร

1.8 หลกัสตูรท่ีขออนุญาตลาไปศึกษา ตองไมเปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอน

ในสถาบนัการศึกษาของกองทพับก และตองอยูในความตองการของกองทพับก

1.9 การอนุญาตใหลาไปศึกษาไมเปนขอผูกพันท่ีกองทัพบกจะตองหาตําแหนง

บรรจุใหตามคุณวุฒิใหม นอกเหนือจากท่ีทางราชการกําหนด โดยกองทัพบก

สามารถบรรจุลงในตําแหนงท่ีเหมาะสมได

1.10 หากทางราชการมีความจําเปนเรงดวน ตองสามารถเรียกตัวกลบัมาปฏิบัติ 

      หนาที่ราชการไดตลอดเวลาศึกษา



2.  การลาไปศึกษา ประเภท 2  (ใชเวลาราชการบางสวนเพื่อการศึกษา)

     2.1 ขาราชการหรือลกูจางประจํา ทีม่อีายุราชการนับถึงวันเปด

การศึกษาไมนอยกวา 3 ป

2.2 มีคุณสมบัติ ตามการลาศึกษา ประเภท 1 ขอ 1.2 - 1.10

3. การลาไปศึกษา ประเภท 3  (ใชเวลานอกราชการตลอดการศึกษา)

     3.1 ขาราชการหรือลูกจางประจํา ไมจํากัดอายุราชการ

     3.2 มีความประพฤติเรียบรอย

     3.3 มีพื้นฐานความรูเดิมเปนรากฐานที่จะศึกษาตลอดไปจนสําเร็จ

การศึกษา



การทําสญัญาและการชดใช  แบงตามกรณี ดังนี้

     1.  ใหผูลาไปศึกษาทําสัญญาไวกับกองการพยาบาล/หน.แผนกพยาบาล

     2.  เม่ือผูท่ีไดรับการสงไปศึกษาโดยใชเวลาราชการเต็มวันจนสาํเร็จการศึกษา 

         2.1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตองรับราชการชดใชในหนวยงานเดิม 

2 ป 

         2.2 หลักสูตรมหาบัณฑิตทั้งในประเทศและตางประเทศ ตองรับราชการชดใช

ในหนวยงานเดิม 3-4 ป นับต้ังแตวันท่ีมาปฏิบัติราชการภายหลังสําเร็จการศึกษา

     3.  ผูท่ีไดรับการสงไปศึกษาตามโครงการสงศึกษาขอถอนตัวจากการศึกษากอน

จบหลักสูตร หามมิใหสมัครรับทุนใดๆ อีกท้ังสิ้น เวนแตการถอนตัวจากการศึกษา

กอนจบหลักสูตรนั้น เกิดจากการเจ็บปวย ซ่ึงไมไดเกิดข้ึนเพราะความรับผิดชอบของ

ตนเอง หรือมิใชความจําเปนของสถานศึกษาหรือของทางราชการ



      4.  ผูที่ไดสงไปศึกษาตามโครงการสงศึกษาขอถอนตัวออกจาก

การศึกษากอนจบหลักสูตร โดยมิใชเหตุผลของสถานศึกษาหรือ

ความจําเปนของทางราชการ หรือการเจ็บปวยซึ่งไมไดเกิดขึ้นเพราะ

ความผิดของตนเอง ซึ่งคณะกรรมการแพทยของสวนราชการ

กระทรวงกลาโหมไมนอยกวา 3 นาย ตรวจรับรองการเจ็บปวยจนไม

สามารถศึกษาตอได  ตองชดใชคาเสียหายใหกองทัพบกตามที่ระบุ

ในสัญญาโดยใหกรมยุทธศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการ ทําหนาที่

พิจารณาใหความเห็นชอบแลว เสนอขออนุมัติยุติการศึกษาตอ

กองทัพบก



การพิจารณาบําเหน็จประจําป มีหลักเกณฑ ดังนี้

     1.  ใหรอการเลื่อนชั้นเงินเดือนของผูลาไปศึกษาไวกอนจนกวาจะกลับมารับ

ราชการ แลวจึงใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนท่ีรอไวไดไมเกินครั้งละครึ่งขั้น  แต

หากผลการศึกษาในครึ่งปใดสอบตกหรือไมไดผล หรือไมผาน หรือถอนตัวจาก

การศึกษากอนจบหลักสูตร  ซ่ึงมิใชความจําเปนของทางราชการ ใหพิจารณาไม

เลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปนั้น

     2.  กรณีท่ีผูลาไปศึกษาถอนตัวจากการศึกษากอนจบหลักสูตร เนื่องจากการ

เจ็บปวยโดยตนเองมิไดกอข้ึน ใหพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไดไมเกินครึ่งขั้น แต

ตองใหแพทยของสวนราชการกระทรวงกลาโหมไมนอยกวา 3 นาย ตรวจรับรอง

วาปวยจนไมสามารถศึกษาตอได



     3.  ผูลาไปศึกษาหากศึกษาไมสําเร็จตามระยะเวลาที่ไดรับ

อนุญาตไวเดิม ใหพิจารณาไมเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปท่ีแลว

มาของปการศึกษาสุดทาย เวนแตไดรับอนุญาตขยายระยะเวลา

การศึกษาใหพิจารณาเล่ือนชั้นเงินเดือนจากผลการศึกษาในแตละ

ครึ่งปที่ไดรับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา

     4.  ผูลาไปศึกษาหากสําเร็จการศึกษา หรือใชเวลาศึกษาเกิน

กวาระยะเวลาท่ีขอขยายการศึกษาตามท่ีกําหนดไว ใหพิจารณา

ไมเลื่อนชั้นเงินเดือนในครึ่งปท่ีแลวมาของปการศึกษาสุดทาย



หนาท่ีรับผิดชอบ  มีดังนี้

     1.  ผูลาศึกษา ทบทวนคุณสมบัติของตนเองใหตรงตามหลักเกณฑการคัดเลือก

บุคลากรในการลาศึกษา อบรม ดูงาน และทําเอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของกับการลา

ศึกษาฯ ตามระเบียบปฏิบัติ

2.  หัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวย คัดเลือกบุคลากรได

ตรงตามคุณสมบัติและหลักเกณฑการลาศึกษา อบรม ดูงาน รวมถึงการทําสัญญา 

การชดใช  การพิจารณาบํา เหน็จ  พรอมกํากับ ติดตามให ผูลาศึกษาทํา

เอกสารรายงานที่เกี่ยวของกับการลาศึกษาฯ ตามระเบียบปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

     3.  ฝายวิชาการ กองการพยาบาล รพ.รร.6  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูลา

ศึกษาใหตรงตามหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรในการลาศึกษา อบรม ดูงาน

พรอมตรวจสอบเอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของกับการลาศึกษาฯ และดําเนินการตาม

ระเบียบปฏิบัติ



เอกสารอางอิง
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา และการสง

ขาราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัด
1. ขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 ท่ีลา

ศึกษาฯ  มีความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบการลาศึกษา อบรม ดูงาน 

รวมถึงการทําสัญญา การชดใช และการพิจารณาบําเหน็จประจําไดอยางถูกตอง

ประกาศ ณ วันที่ 3  มีนาคม  พ.ศ. 2563



PMK-WND-042  
การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นโยบาย
เพ่ือสงเสริมใหพยาบาลไดเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง และดําเนินการขออนุมัติไดถูกตองตามวิธีปฏิบัติ

ขอบเขต
ครอบคลุมพยาบาลสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6

คําจํากัดความ
การพยาบาลเฉพาะทาง หมายถึง  การพยาบาลเฉพาะสาขา ท่ี

สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานในองคกรวิชาชีพพยาบาลท้ังของภาครัฐและ

เอกชน จัดการศึกษาอบรม โดยมีระยะเวลาการศึกษาอบรม ในแตละหลักสูตรไม

นอยกวา 8 สัปดาห และไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลแลว



หนาทีร่ับผิดชอบ
1.พยาบาลท่ีมีความประสงคจะเขารับการศึกษาอบรม มีหนาท่ี ดังนี้

 1.1 เตรียมตัวดานวิชาการ เพ่ือความพรอมในการเขาศึกษาอบรมฯ

 1.2 เตรียมตัวดานงานธุรการ ไดแก เอกสาร/หนังสือท่ีเกี่ยวของในการ

ดําเนินการศึกษาอบรมฯ ใหถูกตองตามวิธีปฏิบัติ

2.หัวหนาพยาบาล มีหนาท่ี ดังนี้ 

   2.1 กลั่นกรองบุคลากรพยาบาลในสังกัดท่ีมีความประสงคฯ รวมกับ

หัวหนาหอผูปวย/หัวหนาหนวยฯ วาตรงตาม Competency gap ความ

จําเปนของหนวยงาน และมีการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

   2.2 เสนอชื่อบุคลากรพยาบาลในสังกัดท่ีมีความประสงคฯ ตอฝายวิชาการ 

กองการพยาบาล  และพิจารณารวมกับทีมฝายวิชาการ กองการพยาบาล 

เพ่ือคัดเลือกบุคลากรพยาบาลเขาแผนการพัฒนาประจําปของกองการ

พยาบาล



3. ฝายวิชาการ กองการพยาบาล มีหนาที่ ดังน้ี

     3.1 พิจารณารวมและคัดเลือกบุคลากรพยาบาลที่มีความ

ประสงคฯ ของทุกแผนกพยาบาลเพ่ือรวบรวมรายช่ือ เอกสาร และ

เขียนโครงการพัฒนาบุคลากรพยาบาลประจําปงบประมาณเสนอ

ศูนยทรัพยากรบุคคลเพ่ือพิจารณา จัดสรรงบประมาณ และนําเสนอ

ตอผูบริหารตามลําดับ

          3.2  แจงรายชื่อบุคลากรพยาบาลที่มีความประสงคฯ พรอม

      หลักสูตรฯที่ไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตอหัวหนาพยาบาล

          3.3  ดําเนนิการเรื่องการศึกษาอบรมฯตามขั้นตอนและตาม

       สายการบังคับบัญชา



ขั้นตอนการปฏิบัติ  
1. การขออนุมัติสมัครเขาศึกษาอบรมฯ

1.1  ฝายวิชาการฯ แจงใหหัวหนาพยาบาลทราบ เม่ือสถานศึกษา/

องคกรวิชาชีพประชาสัมพันธรับสมัครเขารับการศึกษาอบรมฯ

1.2  หัวหนาพยาบาลแจงใหพยาบาลในสังกัดผูมีรายชื่อในแผนพัฒนา

บุคลากรประจําปท่ีไดรับการอนุมัติทราบ 

1.3  พยาบาลผูมีรายชื่อในแผนพัฒนาบุคลากรฯ รายงานขออนุมัติ

สมัครเขาศึกษาอบรมหลักสูตรฯ (ตามแบบฟอรมผนวก ค) ในชวงเวลาท่ีเปดรับ

สมัคร เสนอผานตามสายการบังคับบัญชา

1.4  ฝายวิชาการฯ ตรวจสอบเอกสารและทําบันทึกขอความรายงานขอ

อนุมัติสมัครสอบคัดเลือก เสนอผานตามสายการบังคับบัญชาถึง ผอ.รพ.รร.6



2. การขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรมฯ

    2.1  กรณีพยาบาลผูมีรายชื่อสมัครสอบเขาศึกษาอบรมฯ สอบไมผานการ

พิจารณา ใหรายงานผลสอบภายใน 7 วัน (ตามแบบฟอรมผนวก ง) หลังรับทราบ

ผลการประกาศสอบอยางเปนทางการ  เสนอผานตามสายการบังคับบัญชาถึง ฝาย

วิชาการฯ 

   2.2  กรณีพยาบาลผูมีรายชื่อสมัครสอบเขาศึกษาอบรมฯ สอบผานการพิจารณา 

ใหทํารายงาน ขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรม (ตามแบบฟอรมผนวก จ)  ผานตาม

สายการบังคับบญัชา ให พบ. กอนวันเปดการศึกษา ลวงหนาไมนอยกวา 45 วัน

ทําการ พรอมเอกสาร จํานวน  6 ฉบับ ดังนี้

           1)  สําเนาหลักสูตรท่ีจะศึกษาอบรม 

2)  สําเนาใบประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเขารับการศึกษา หรือ

หนังสือตอบรับเขาศึกษาอบรม (ผูสมัครลงนามสําเนาถูกตอง) 

3)  ผนวก ข  (ฝายวิชาการฯ เปนผูจัดพิมพให)



2.3  ฝายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ

เอกสาร พรอมเตรียมเอกสารบัญชีรายชื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติ

ใหลาศึกษา (ยศ.ทบ.) จํานวน 6 ฉบับ และดําเนินการขออนุมัติ

พรอมเอกสารใน ขอ 2.2

2.4  ฝายวิชาการฯ ประสานขอรับหนังสือสงตัวเขารับ

การศึกษาจากศนูยบริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ รพ.รร.6 

ใหกับผูขออนุมัติเขาศึกษาอบรมฯ    

2.5  ผูขออนุมัติเขาศึกษาอบรมฯรายงานตัวออกจาก

หนวย เพ่ือเขารับการศึกษาอบรมที่ฝายวิชาการฯ และบก.กอง ที่

ปฏิบัติงาน  โดยบันทึกลงในสมุดรายงาน พรอมรับหนังสือสงตัว 

และคําสั่งอนุมัติฯ ภายในสัปดาหสุดทายกอนเขารับการศึกษา

อบรมฯ



3. การรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรมฯ

        3.1  หลังสําเร็จการศึกษาอบรมฯ ผูเขาศึกษาอบรมฯ รายงานตัวกลับหนวย

พรอมหนังสือสงตัวกลับจากสถานศึกษาในวันแรกของการกลับมาปฏิบัติงาน โดย

บันทึกลงในสมุดรายงานท่ีฝายวิชาการฯ และบก.กอง ท่ีปฏิบัติงาน  

         3.2  ผูเขาศึกษาอบรมฯรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรมแกฝายวิชาการฯ 

ภายใน 7 วัน (ตามแบบฟอรมผนวก ฉ)  ผานตามสายการบังคับบัญชา พรอม

แนบเอกสาร จํานวน 6 ฉบับ ดังนี้

1)   รายงานผลการศึกษาอบรม
2)   สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเขารับการศึกษาอบรม

3)   สําเนาใบแสดงผลการศึกษาอบรม

4)   สําเนาประกาศนียบัตร

5)   สําเนาหนังสือสงตัวกลับตนสังกดั

6)   ผนวก ป (ฝายวิชาการฯ เปนผูจัดพิมพให)

                 ** เอกสาร 1-6  ใหผูเขารับการศึกษาอบรมลงนามสําเนาถูกตอง**



3.3  ผูเขาศึกษาอบรมฯ นําความรูที่ศึกษามาทําโครงการ

พัฒนาคุณภาพ (CQI) /R2R/ Innovation  เพื่อพัฒนาหนวยงาน

โดยผานความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงาน แลวสงโครงการฯที่ทํา

สําเร็จแก ฝายวิชาการฯ ภายใน 1 ปที่หลังสําเร็จการศึกษา

3.4  ฝายวิชาการฯ รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของ

เอกสารในขอ 3.2  และดําเนินการรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรมฯ 

ในแบบฟอรมเอกสาร ผนวก ป. รายงานผลการศึกษาขาราชการ 

(ยศ.ทบ.)  จํานวน 6 ฉบับ ผานตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือบันทึก

ผลในประวัติรับราชการ



เอกสารอางอิง
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา และการสง

ขาราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัด
1.  พยาบาลสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 ปฏิบัติในเร่ืองการลา

ศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางไดถูกตอง ครบถวน

2.  พยาบาลสังกดักองการพยาบาล รพ.รร.6 ไดรับการศึกษาอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตามแผนการดําเนินงานมากกวา 90%

ประกาศใช  ณ  วันที่  10   มีนาคม  พ.ศ. 2563

















PMK-WND-044

การศึกษานอกเวลาราชการหรือใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา

นโยบาย
เพือ่สงเสริมใหขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  มี

โอกาสเพิ่มพูนความรูและศักยภาพโดยสามารถลาศึกษานอกเวลาราชการได

ขอบเขต

ครอบคลุมขาราชการ และลูกจางประจําสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  

คําจํากัดความ

1.  การลาศึกษานอกเวลาราชการ  หมายถึง การไปศึกษาโดยใชเวลานอกเวลา

ราชการ ตลอดระยะเวลาการศึกษา ท้ังน้ีรวมถึงเวลาท่ีใชในการเดินทางเพื่อไปเขารับ

การศึกษาดวย

2.  เวลาราชการ หมายถึง เวลาท่ีปฏิบัติงานในวันราชการ ตั้งแต

08.00 น.ถึง 16.00 น.



คณุสมบัติ หลกัเกณฑและการปฏิบัติ  ดังนี้

1. อายุราชการ : ผูลาศึกษาเปนขาราชการหรือลูกจางประจําประจํา

สังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6

1.1 ลาศึกษานอกเวลาราชการ ไมจํากัดอายุราชการ

1.2 ใชเวลาราชการบางสวนไปศึกษา ตองมีอายุราชการไมนอย   

กวา 3 ป

2. การลาน้ันไมทําใหเสื่อมเสียและบกพรองแกการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรที่จะลาศึกษาทํารายงานขออนุมัติลาศึกษาสงตามสายการ

บังคับบัญชา ถึงฝายวิชาการ กองการพยาบาล กอนวันเปดการศึกษา 

30 วัน หากศึกษากอนเขารับราชการ ใหระบุวันเริ่มขออนุมัติต้ังแต

วันที่บรรจุเขารับราชการ



4. หากครบกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติลาศึกษา

แลว แตยังไมสามารถสําเร็จหลักสูตรการศึกษาตาม

กําหนด ใหทํารายงานขอขยายเวลาศึกษาลวงหนากอนวัน

สิ้นสุดการขออนุมัติลาศึกษาเดิมอยางนอย 30 วัน

5. กรณีขอผอนผันการลาศึกษา เนื่องจากผูลา

ศึกษาปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบอันเนื่องจากปญหาทาง

ธุรการ มิใชดวยเจตนาที่จะไมปฏิบัติตามระเบียบ ใหผูลา

ศึกษาทํารายงานชี้แจงเหตุผลขอผอนผันการลาศึกษา โดย

มีหลักฐานการรายงานขอผอนผันเปนการเฉพาะรายสงตาม

สายการบังคับบัญชา



6. เมื่อศึกษาแลวมีการเปลี่ยนสถานศึกษาใหรายงานทันที

6.1 เปลี่ยนสถานศึกษาไมมีการโอนหนวยกิตใหรายงานใหม

และยกเลิกการลาเดิม

6.2 เปลี่ยนสถานศึกษามีการโอนหนวยกิต ใหรายงานใหม

และแนบหลักฐานการโอนหนวยกิตไปยังสถานศึกษาใหมพรอม

ชี้แจงเหตุผลและความจําเปน

7. เมื่อสําเร็จการศึกษาและไดรับใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) จากสถานศึกษาแลว ใหทํารายงานผลการศึกษา

พรอมเอกสารฯตามสายการบังคับบัญชา ภายใน 30 วัน เพ่ือฝาย

วิชาการ กองการพยาบาล ไดดําเนินการตามขั้นตอนในการบันทึก

ประวัติกําลังพล 



หนาท่ีรับผิดชอบ
1.  ผูลาศึกษา ทํารายงานขออนุมัติลาศึกษาและรายงาน

ผลการศึกษาพรอมเอกสารประกอบฯตามสายการบังคับบัญชา 

2. หัวหนาพยาบาล หัวหนาหอผูปวย หัวหนาหนวย กํากับ

ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรายงานขออนุมัติลาศึกษาและ

รายงานผลการศึกษาพรอมเอกสารประกอบฯ ใหถูกตองตามระเบียบ

ปฏิบัติ

3.  ฝายวิชาการ กองการพยาบาล ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร และดําเนินการขออนุมัติลาศึกษาและรายงานผล

การศึกษาตามสายการบังคับบัญชา



       เอกสารประกอบการรายงาน
1. การขออนุมัติลาศึกษา มีเอกสารประกอบฯ ดังนี้  

1.1  บันทึกขอความขออนุมัติตามสายการบังคบับัญชา   จํานวน   1  ชุด

1.2  ผนวก ถ (แบบรายงานการขออนุมัติ)         จํานวน   2 ฉบับ

1.3  ผนวก ท (บัญชีรายชื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติ) จํานวน   2  ฉบับ

1.4  สําเนาหลักสูตรท่ีจะลาศึกษา จํานวน   2 ชุด

1.5  สําเนาคุณวุฒิเดิม จํานวน   2 ชุด          

                    (ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของหลักสูตรที่เคยขออนุมัติ)

1.6  สําเนาคุณวุฒิกอนเขารับราชการ                  จํานวน   2 ฉบับ

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

1.7  สําเนาคําส่ังบรรจุเขารับราชการ                     จํานวน   2 ฉบับ

1.8  สําเนาคําส่ังเปล่ียน ชื่อ-สกุล (ถามี) จํานวน  2 ฉบับ



2.  การรายงานผลการศึกษา มีเอกสารประกอบฯ ดังน้ี  

     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)           จํานวน  6     ชุด

 (นายทหารสัญญาบัตรสง 8 ชุด)

2.7  สําเนาปรญิญาบัตร/สํานาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไมไดรับปริญญา)        

           (นายทหารสัญญาบัตรสง 8 ชุด)    จํานวน    6     ฉบับ

2.8  สําเนาคณุวุฒเิดิม จํานวน   6      ชุด

           (ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ของหลักสูตรที่เคยขออนุมัติ)

2.9  สําเนาคณุวุฒกิอนเขารับราชการ                  จํานวน   6      ฉบับ

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

2.10 สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ                     จํานวน   6     ฉบับ

     2.11 สําเนาคําสั่งเปลี่ยน ช่ือ-สกุล (ถาม)ี            จํานวน   6     ฉบับ



เอกสารอางอิง
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา และการ

สงขาราชการไปศึกษาในสถานศกึษาภายในประเทศ นอกสังกัด

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัด
ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6  

ปฏิบัติในเรื่องการลาศึกษานอกเวลาราชการหรือใชเวลาบางสวนไดถูกตอง 

ครบถวน

ประกาศ ณ วันที่ 3  มีนาคม  พ.ศ. 2563



   ภาคผนวก

ผนวก ก   ตัวอยางการเขียนรายงานขออนุมัติลาศึกษานอกเวลา

ราชการฯตามสายการบังคับบัญชา

ผนวก ข   ตัวอยางผนวก ถ ( แบบรายงานการอนุมัติ )

ผนวก ค   ตัวอยางผนวก ท (บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีไดรับอนุมัติให

ลาศึกษานอกเวลาราชการ)

ผนวก ง   ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลการศึกษา

ผนวก จ   ตัวอยาง ผนวก ป (รายงานผลการศึกษา)



การวางแผนพัฒนาบุคลากร : 

 แผนสงศึกษา ควรวางแผนระยะยาว 3-5 ป

 แผนสงอบรม   มีท้ังระยะสั้นระยะยาว 1-3 ป

 แผนการจัดอบรม ระยะสั้น ประจําป
 การจัดทําสมรรถนะ : FCc / FCs 

 การประเมินสมรรถนะ : ปละ 1 ครั้ง 

    โดยแผนกพยาบาลฯสรุปผลสง ฝวก.กพย.เดือน มิ.ย.

 จัดทํา IDP (Individual Develop Plan) เดือน ก.ค.และสรุป

รายงานผลการพฒันา(IDR)ในปท่ีแลว สงเดือน พ.ค.

 การวางแผนพัฒนา : ตามบริบท, Competency gap,

นโยบาย กพย./รพ.รร.6/พบ./ทบ. ฯลฯ



Benner (1984) แบงระดับสมรรถนะ  5 ระดับ ดังน้ี

1. ระดับเริ่มตน (Novice) หมายถึง พยาบาลที่จบการศึกษาใหม 

เริ่มปฏิบัติงาน 1 ป ยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน ตอง

อาศัยการชี้นํา สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานได  รวมถึง

พยาบาลที่มีประสบการณมากอน แตมีการเปลี่ยนแปลงหรือยาย

สถานที่ปฏิบัติงาน จึงมีสภาพเปนระดับเริ่มตนไดเชนกัน



Benner (1984) แบงระดับสมรรถนะ  5 ระดับ (ตอ)

2. ระดับเริ่มตนกาวหนา (Advanced beginner) หมายถึง 

พยาบาลวชิาชีพท่ีมีประสบการณการปฏิบัติการพยาบาล 

   1-3 ป ไดเรียนรูจากประสบการณและเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

เริ่มมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการกับ

สถานการณท่ีไมซับซอนได ภายใตการนิเทศของพยาบาลท่ีมี

ประสบการณสูง



Benner (1984) แบงระดับสมรรถนะ  5 ระดับ (ตอ)

3. ระดับผูมีความสามารถ หรือระดับผูปฏิบัติ (Competent) 

เปนพยาบาลผูมีประสบการณการปฏิบัติงานในหนวยงานเดิม 

3-5 ป มีความชํานาญในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถวาง

แผนการทํางานและจัดลําดับความสําคัญของงาน สามารถ

วิเคราะหปญหาและตัดสินใจแกปญหาไดเหมาะสม สามารถ

จัดการกับสถานการณฉุกเฉินได แตไมสามารถใหคําปรึกษาแก

พยาบาลรุนนองได



 Benner (1984) แบงระดับสมรรถนะ  5 ระดับ (ตอ)

 4. ระดับผูชํานาญการ (Proficient) เปนพยาบาลท่ีมี

ประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาลในหนวยงานเดิม 

   5-10 ป สามารถวิเคราะหปญหาท่ีซับซอนและตัดสินใจ

แกปญหาไดเหมาะสม สามารถใหคําปรึกษาแกพยาบาลรุน

นองและสามารถปฏิบัติบทบาทพี่เลี้ยงแกพยาบาลจบใหมได



 Benner (1984) แบงระดับสมรรถนะ  5 ระดับ (ตอ)

5. ระดับผูเช่ียวชาญ (expert) เปนพยาบาลท่ีมีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานในหนวยงานเดิม 10 ปข้ึนไป มีความเขาใจสถานการณ

ตางๆ ไดอยางลึกซึ้ง สามารถวิเคราะหสถานการณเพื่อนํามาใช

คาดการณการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน สามารถวิเคราะหและ

ตัดสินใจแกปญหาวิกฤตไดถูกตองและทันเหตุการณ สามารถ

ประเมินปญหาและความตองการของผูปวยไดถูกตอง และ

สามารถใหคําปรึกษาดานการปฏิบัติการพยาบาลและดานวิชาการ

แกพยาบาลรุนนองได



เวปไซต กพย.รพ.รร.6

  ปฐมนิเทศป 2562



ยุทธศาสตรกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พ.ศ.2563 -2567





ยกตัวอยาง click  ที่ 

ฝวก.กพย.รพ.รร.6



ขอมูล ฝายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ (ตอ)



สามารถ Click ดูรายละเอียด ขอมูลตามรหัสเอกสาร 

FND /แบบบันทึกขอความตางๆ/วิธีปฏิบติัทางการพยาบาล



ฝวก.กพย.รพ.รร.6 

ขอใหพยาบาลใหมทุกคน 

ปฏิบัติงานอยางมีความสขุ

หากตองการปรึกษา/ขอสงสัย

เกี่ยวกับงานดานวิชาการ 

วิจัยและวิเทศสัมพันธ 

กองการพยาบาล ติดตอที่ 

ฝายวิชาการ กองการ

พยาบาล โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา

โทร 93379, 90352 



Thank You For Attention
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