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วัตถุประสงค 

เพ่ือใหพยาบาลสังกัดกองการพยาบาล  รพ.รร.6  เขาใจถึงวิธี ปฏิบัติเรื่องการศึกษา อบรมหลักสูตรการ

พยาบาลเฉพาะและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง ทันเวลาท่ีกองทัพบกกําหนด 

นโยบาย 

เพ่ือสงเสริมใหพยาบาลไดเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง และดําเนินการขอ

อนุมัติไดถูกตองตามวิธีปฏิบัติ 

ขอบเขต 

ครอบคลุมพยาบาลสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 

คําจํากัดความ 

 การพยาบาลเฉพาะทาง หมายถึง  การพยาบาลเฉพาะสาขาท่ีสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานในองคกร

วิชาชีพพยาบาลท้ังของภาครัฐและเอกชน จัดการศึกษาอบรม โดยมีระยะเวลาการศึกษาอบรม ในแตละหลักสูตร

ไมนอยกวา 8 สปัดาห และไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลแลว 

หนาท่ีรับผิดชอบ 

1. พยาบาลท่ีมีความประสงคจะเขารับการศึกษาอบรม มีหนาท่ี ดังนี้ 

1.1   เตรียมตัวดานวิชาการ เพ่ือความพรอมในการเขาศึกษาอบรมฯ 

1.2   เตรียมตัวดานงานธุรการ ไดแก เอกสาร/หนังสือท่ีเก่ียวของในการดําเนินการศึกษาอบรมฯ   

ใหถูกตองตามวิธีปฏิบัติ 

2. หัวหนาพยาบาล มีหนาท่ี ดังนี้  

2.1   กลั่นกรองบุคลากรพยาบาลในสังกัดท่ีมีความประสงคฯ รวมกับหัวหนาหอผูปวย/หัวหนา 

หนวยฯ วาตรงตาม Competency gap ความจําเปนของหนวยงาน และมีการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

2.2   เสนอชื่อบุคลากรพยาบาลในสังกัดท่ีมีความประสงคฯ ตอฝายวิชาการ กองการพยาบาล  และ 

พิจารณารวมกับทีมฝายวิชาการ กองการพยาบาล เพ่ือคัดเลือกบุคลากรพยาบาลเขาแผนการพัฒนาประจําปของ

กองการพยาบาล 

3. ฝายวิชาการ กองการพยาบาล มีหนาท่ี ดังนี้ 

3.1  พิจารณารวมและคัดเลือกบุคลากรพยาบาลท่ีมีความประสงคฯ ของทุกแผนกพยาบาล 

เพ่ือรวบรวมรายชื่อ  เอกสาร และเขียนโครงการพัฒนาบุคลากรพยาบาลประจําปงบประมาณเสนอศูนย

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพิจารณา จัดสรรงบประมาณ และนําเสนอตอผูบริหารตามลําดับ 
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3.2  แจงรายชื่อบุคลากรพยาบาล ท่ีมีความประสงคฯ  พรอมหลักสูตรฯท่ีไดรับการอนุมัติ

จากผูบังคับบัญชาตอหัวหนาพยาบาล 

3.3  ดําเนินการเรื่องการศึกษาอบรมฯตามข้ันตอนและตามสายการบังคับบัญชา 

 ข้ันตอนการปฏิบัต ิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. การขออนุมัติสมัครเขาศึกษาอบรมฯ  

1.1  ฝายวิชาการฯ แจงใหหัวหนาพยาบาลทราบ เม่ือสถานศึกษา/องคกรวิชาชีพ  

ประชาสัมพันธรับสมัครเขารับการศึกษาอบรมฯ 

1.2  หวัหนาพยาบาลแจงใหพยาบาลในสังกัดผูมีรายชื่อในแผนพัฒนาบุคลากรประจําปท่ี 

ไดรับการอนุมัติทราบ  

1.3  พยาบาลผูมีรายชื่อในแผนพัฒนาบุคลากรฯ รายงานขออนุมัติสมัครเขาศึกษาอบรม   

หลักสูตรฯ (ตามแบบฟอรมผนวก ค) ในชวงเวลาท่ีเปดรับสมัคร เสนอผานตามสายการบังคับบัญชา 

1.4  ฝายวิชาการฯ ตรวจสอบเอกสารและทําบันทึกขอความรายงานขออนุมัติสมัครสอบ 

คัดเลือก เสนอผานตามสายการบังคับบัญชาถึง ผอ.รพ.รร.6 

2. การขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรมฯ 

2.1  กรณีพยาบาลผูมีรายชื่อสมัครสอบเขาศึกษาอบรมฯ สอบไมผานการพิจารณา ใหรายงานผล 

สอบภายใน 7 วัน (ตามแบบฟอรมผนวก ง) หลังรับทราบผลการประกาศสอบอยางเปนทางการ  เสนอผาน 

ตามสายการบังคับบัญชาถึง ฝายวิชาการฯ  

2.2  กรณีพยาบาลผูมีรายชื่อสมัครสอบเขาศึกษาอบรมฯ สอบผานการพิจารณา ใหทํารายงาน   

ขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรม (ตามแบบฟอรมผนวก จ)  ผานตามสายการบังคับบัญชา ให พบ. กอนวันเปด

การศึกษา ลวงหนาไมนอยกวา 45 วันทําการ พรอมเอกสาร  ดังนี้ 

  1)  สําเนาหลักสูตรท่ีจะศึกษาอบรม              จํานวน  6   ชุด 

  2)  สําเนาใบประกาศรายชื่อผูไดรับการพิจารณาใหเขารับการศึกษา หรือหนังสือตอบรับเขา  

ศึกษาอบรม (ผูสมัครลงนามสําเนาถูกตอง)                จํานวน  6   ฉบับ 

                       3)  ผนวก ข  (ฝายวิชาการฯ เปนผูจัดพิมพให)  จํานวน  6   ฉบับ 

2.3  ฝายวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสาร พรอมเตรียมเอกสารบัญชีรายชื่อ 

ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา (ยศ.ทบ.) จํานวน 6 ฉบับ และดําเนินการขออนุมัติพรอมเอกสารใน ขอ 2.2 

2.4  ฝายวิชาการฯ ประสานขอรับหนังสือสงตัวเขารับการศึกษาจากศูนยบริหารงานวิชาการและ

วิเทศสัมพันธ รพ.รร.6 ใหกับผูขออนุมัติเขาศึกษาอบรมฯ     
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2.5  ผูขออนุมัติเขาศึกษาอบรมฯ รายงานตัวออกจากหนวย  เพ่ือเขารับการศึกษาอบรมท่ีฝาย

วิชาการฯ และบก.กอง ท่ีปฏิบัติงาน  โดยบันทึกลงในสมุดรายงาน พรอมรับหนังสือสงตัว และคําสั่งอนุมัติฯ 

ภายในสัปดาหสุดทายกอนเขารับการศึกษาอบรมฯ 

3. การรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรมฯ 

3.1  หลังสําเร็จการศึกษาอบรม ฯ ผูเขาศึกษาอบรมฯ รายงานตัวกลับหนวยพรอมหนังสือ

สงตัวกลับจากสถานศึกษาในวันแรกของการกลับมาปฏิบัติงาน  โดยบันทึกลงในสมุดรายงานท่ีฝาย

วิชาการฯ และบก.กอง ท่ีปฏิบัติงาน   

3.2  ผูเขาศึกษาอบรมฯ รายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรมแก ฝายวิชาการ ฯ ภายใน 7 วัน 

(ตามแบบฟอรมผนวก ฉ)  ผานตามสายการบังคับบัญชา พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

     1)   รายงานผลการศึกษาอบรม   จํานวน      6   ชุด 

     2)   สําเนาคําสั่งอนุมัติใหเขารับการศึกษาอบรม   จํานวน      6   ฉบับ 

     3)   สําเนาใบแสดงผลการศึกษาอบรม   จํานวน      6   ฉบับ 

     4)   สําเนาประกาศนียบัตร    จํานวน      6    ฉบับ 

     5)   สําเนาหนังสือสงตัวกลับตนสังกัด             จํานวน      6   ฉบับ 

      6)  ผนวก ป (ฝายวิชาการฯ เปนผูจัดพิมพให)  จํานวน      6   ฉบับ 

     ** เอกสาร 1-6  ใหผูเขารับการศึกษาอบรมลงนามสําเนาถูกตอง** 

3.3  ผูเขาศึกษาอบรมฯ นําความรูท่ีศึกษามาทําโครงการพัฒนาคุณภาพ (CQI) /R2R/ 

Innovation  เพ่ือพัฒนาหนวยงานโดยผานความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงาน แลวสงโครงการฯท่ีทําสําเร็จ

แก ฝายวิชาการฯ ภายใน 1 ปท่ีหลังสําเร็จการศึกษา 

3.4  ฝายวิชาการฯ รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในขอ 3.2  และดําเนินการ

รายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรมฯ ในแบบฟอรมเอกสาร ผนวก ป. รายงานผลการศึกษาขาราชการ (ยศ.

ทบ.)  จํานวน 6 ฉบับ ผานตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือบันทึกผลในประวัติรับราชการ 
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เอกสารอางอิง 

ระเบียบกองทัพบก วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา และการสงขาราชการไปศึกษาใน

สถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ .ศ. 2557 

ตัวช้ีวัด  

1.  พยาบาลสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 ปฏิบัติในเรื่องการลาศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทางไดถูกตอง ครบถวน 

2.  พยาบาลสังกัดกองการพยาบาล รพ.รร.6 ไดรับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพา ะทาง

ตามแผนการดําเนินงานมากกวา 90% 

ภาคผนวก 

ผนวก ก  Flow  ข้ันตอนการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

          ผนวก ข          บัญชีรายชื่อขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางป  

ผนวก ค  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานขออนุมัติสมัครคัดเลือกเขาศึกษาอบรม  

ผนวก ง  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลสอบคัดเลือก 

ผนวก จ  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรม 

ผนวก ฉ  ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรม 

ผนวก ป  รายงานผลการศึกษา ขาราชการของหนวย กพย.รพ.รร.๖ ป...... 

 

 

        ประกาศใช  ณ  วันท่ี  10   มีนาคม  พ.ศ. 2563 

         

            พ.อ.หญิง      

                                                               (ศิริวรรณ    ม่ันศุข)  

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

 

ผนวก ก 

Flow  ขั้นตอนการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

 

ฝายวิชาการ กองการพยาบาล รวมกับ หน.พยาบาลแผนกพยาบาล พิจารณาและคัดเลือก

บุคลากรทางการพยาบาลเขารับการศึกษาอบรมฯ 

                                           

หน.พยาบาลฯแจงใหพยาบาลในสังกัดทราบ 

  

พยาบาลที่ผานการพิจารณา รายงานขออนุมัติสมัครคัดเลือกผานตามสายการบงัคับบัญชา 

 

สอบคัดเลือก 

  ไมผาน            ผาน 

                                

รายงานผลสอบ  

(ภายใน 7 วัน) 

  รายงานขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรม 

(กอนเปดเรียน 45 วัน) 

 

   

                

   

   

   

               

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รอคําสั่งอนุมัต ิ

รายงานตัวออก พรอมรับหนังสือสงตัวและคําสั่งอนุมัติฯ  

ที่ ฝวก.กพยฯ.และบก.กองฯ (สัปดาหสุดทายกอนเขาอบรม) 

รายงานตัวเขาหนวย เมื่อสําเร็จการศึกษาอบรม พรอมหนังสือ

สงตัวกลับจากสถานศึกษาที ่ฝวก.กพย.ฯ และ บก.กองฯ 

สงรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรม 

ตามสายการบังคับบัญชา  (ภายใน 7 วัน) 

ฝวก.กพย.ฯ ดําเนินการรายงานผลสําเร็จ

การศึกษาผานตามสายงาน 

ยศ.ทบ.อนุมัติรับทราบผลการศึกษา พรอม

บันทึกประวัตกิารศึกษาประกอบการรับราชการ 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 6 / 11 

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

วิธีปฏิบัติท่ี  :   PMK-WND-042 แกไขครั้งท่ี 1    มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

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

 

ผนวก ค 

ตัวอยางแบบฟอรมรายงานขออนุมัติสมัครเขาศึกษาอบรม 

บันทึกขอความ 

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

ที่กห  ๐๔๔๖.๑๖/     วันที่ ………………… 

เร่ือง    ขออนุมัติสมัครเขาศึกษาอบรมหลักสูตร…………………………… 

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

สิ่งที่สงมาดวย      - สําเนารายละเอียดหลักสูตร / แผนพับหลักสูตร          จํานวน   ๒   ชุด 

 

   ดวยดิฉัน  ……(ยศ ชื่อ สกุล ) ……. ตําแหนง ……… กพย.รพ.รร.๖…  ปฏิบัติงานที่หอผูปวย  …….……. 

มีความประสงคขออนุมัติสมัครเขาศึกษาอบรมหลักสูตร…………………………..……ณ…………..(สถานศึกษา )……. 

มีกําหนด…………… ตั้งแตวันที่ ………………..ถึง………........…… คาลงทะเบียน............... 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

      ลงชื่อ….…(ยศ ชื่อ สกุล )……….. 

             (………….………………….) 

              ตําแหนง…………………… 

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

(ความเห็น)          

 เพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

    ลงชื่อ…………………………. 

           (………………………….) 

    หน.หอผูปวย…………………. 

    ..………../………../…………. 

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

(ความเห็น)          

            เพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

     ลงชื่อ………………………….. 

             (………………………….) 

      หน.พยาบาล แผนกพยาบาล    

       …………/…………/………… 

หมายเหตุ    หนังสือแสดงความเห็นของ ผอ.กองฯตางๆ ถึง ผอ.กพยฯ. ใหแยกดําเนินการเฉพาะและ แนบผนวก ค นี้มาดวย 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 7 / 11 

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

วิธีปฏิบัติท่ี  :   PMK-WND-042 แกไขครั้งท่ี 1    มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

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

 

ผนวก ง 
 

                                             ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลสอบคัดเลือก 

บันทึกขอความ 

 

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

ที่กห ๐๔๔๖.๑๖/     วันที่ ………………….. 

เร่ือง    รายงานผลสอบ 

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

 

 ตามที่ดิฉัน ……… (ยศ ชื่อ สกุล ) ……. ตําแหนง……………. ….…. ปฏิบัติงานที่หอผูปวย  ………...…. 

ไดขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร …………………………..…………………….……………. 

ณ…………..(สถานศึกษา )…….มีกําหนด…………… ตั้งแตวันท่ี ……………ถึง………......…ผลการสอบ ….(  ไมผาน )... 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

      ลงชื่อ ….…(ยศ ชื่อ สกุล )…….... 

      ตําแหนง ………………..………. 

เรียน     หน.พยาบาลแผนกพยาบาล……………………. 

             เพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

                   ลงชื่อ……………………….. 

                                   หน.หอผูปวย………………. 

                           …………./………./……….. 

เรียน     ผอ…( กองที่ปฏิบัติงานอยู ) 

            เพื่อกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

    ลงชื่อ………………………..…… 

    หน.พยาบาลแผนกพยาบาล…….. 

    …………../…………./………….. 

 

หมายเหตุ    - หนังสือแสดงความเห็นของ ผอ.กองฯตางๆ ถึง ผอ.กพยฯ ใหแยกดําเนินการเฉพาะและแนบผนวก ค นี้มาดวย    

                - รายงานผลสอบ กรณีสอบไมผาน  ถาสอบผานใหทําเร่ืองขออนุมัติเขาศึกษาฯ โดยไมตองรายงานผลสอบ 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 8 / 11 

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

วิธีปฏิบัติท่ี  :   PMK-WND-042 แกไขครั้งท่ี 1    มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

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

 

         ผนวก จ 

                                 ตัวอยางแบบฟอรมรายงานขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรม 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ…………………      โทร…………………….. 

ท่ีกห ๐๔๔๖.๑๖/     วันท่ี …………………… 

เรื่อง     ขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง…………………………………… 

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

สิ่งท่ีสงมาดวย       ๑. สําเนารายละเอียดหลักสูตร / แผนพับหลักสูตร             จํานวน   ๖   ชุด 

  ๒. สําเนาใบประกาศผลการสอบ หรือ (หนังสือตอบรับเขาอบรม)      จํานวน   ๖   ฉบับ 

  ๓. ผนวก ข       จํานวน   ๖   ฉบับ 
 

 ดวย ดิฉัน ……(ยศ ช่ือ สกุล ) …….ตําแหนง……… กพย รพ.รร.๖.. ปฏิบัติงานท่ีหอผูปวย …........….. 

ขออนุมัติเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา..…………………. …  ณ ……....(สถานศึกษา)……… .

มีกําหนด…………… ตั้งแตวันท่ี ………………..ถึง………........…… คาลงทะเบียน................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

      ลงช่ือ ……(ยศ ช่ือ สกุล )…….. 

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

      ตําแหนง……...............…………………. 

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

(ความเห็น)          

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

    ลงช่ือ…………………………. 

           (………………………….) 

    หน.หอผูปวย…………………. 

      ..………../………../…………. 

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

            เพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

     ลงช่ือ………………………….. 

                (………………………….) 

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

                                         …………/…………/………… 

หมายเหตุ     หนังสือแสดงความเห็นของ ผอ.กองฯตางๆ ถึง ผอ.กพยฯ. ใหแยกดําเนินการเฉพาะและแนบผนวก จ  นี้มาดวย 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 9 / 11 

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

วิธีปฏิบัติท่ี  :   PMK-WND-042 แกไขครั้งท่ี 1    มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

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

 

 

ผนวก ข 

บัญชีรายชื่อขาราชการที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ป............. 

หนวย กพย.รพ.รร.๖ 

 

ลําดับ ยศ - ช่ือ ตําแหนง หลักสูตรการศึกษา สถานศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา 

หมายเหต ุ
ตั้งแต ถึง รวม 

 

 

 

 

        

 

 

ตรวจถูกตอง 

    (ยศ ชื่อ - สกุล) 

              ตําแหนง  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    -  ผนวก ข   ฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.๖ เปนผูจัดพิมพให 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 10 / 11 

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

วิธีปฏิบัติท่ี  :   PMK-WND-042 แกไขครั้งท่ี 1    มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

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

 

         ผนวก ฉ 
 

ตัวอยางแบบฟอรมรายงานผลสําเร็จการศึกษาอบรม 

บันทึกขอความ 

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

ท่ี กห  ๐๔๔๖.๑๖/     วันท่ี ………………… 

เรื่อง    รายงานผลการศึกษาอบรมหลักสูตร ……………………………………….. 

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

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑ .   สําเนาคําสั่งอนุมัติ ฯ                         จํานวน   ๖      ชุด 

๒.   รายงานผลการอบรม                         จํานวน    ๖      ชุด 

๓.   สําเนาใบแสดงผลการอบรม              จํานวน     ๖      ฉบับ 

๔.   สําเนาใบประกาศนียบัตร             จํานวน     ๖     ฉบับ 

๕.    สําเนาหนังสือสงตัวกลับตนสังกัด            จํานวน     ๖     ฉบับ 

๖.    ผนวก ป     จํานวน     ๖     ฉบับ 
 

 ตามท่ีดิฉัน  ………(ยศ ช่ือ สกุล ) ……  .ตําแหนง………กพย.รพ.รร.6 ปฏิบัติงานท่ีหอผูปวย......… 

ไดรับอนุมัติใหเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร………………….……………ณ. ……..(สถานศึกษา)……… มีกําหนด…………… 

ตั้งแตวันท่ี …………ถึง….…… บัดน้ีดิฉันไดสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลาวเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผล

การศึกษาอบรม รายละเอียดเอกสารตามสิ่งท่ีสงมาดวย  

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

       ลงช่ือ ……(ยศ ช่ือ สกุล )……… 

                (………….……………….) 

                               ตําแหนง ……………..………….. 

เรียน     หน.พยาบาลแผนกพยาบาล…………………. 

            เพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

                  ลงช่ือ……………..……… 

                (………………………….) 

             หน.หอผูปวย……………… 

                                         ………/……../………. 

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

           เพ่ือกรุณาพิจารณาและดําเนินการตอไป 

                  ลงช่ือ…………………… 

               (………………………….) 

             หน.พยาบาล……………………… 

                                                                   ...…/……../……….                                                                                 

หมายเหตุ     หนังสือแสดงความเห็นของ ผอ..กองฯตางๆถึง ผอ.กพยฯใหแยกดําเนินการเฉพาะและแนบผนวก ฉ น้ีมาดวย 



 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา หนา  : 11 / 11 

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

วิธีปฏิบัติท่ี  :   PMK-WND-042 แกไขครั้งท่ี 1    มีนาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง  : การศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ผูทบทวน  :  คณะกรรมการวิชาการ วิจัยฯ กพย.รพ.รร.6 

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

 

 

ผนวก ป 

รายงานผลการศึกษา ขาราชการของหนวย กพย.รพ.รร.๖   ป...............   

 

ลําดับ ยศ - ช่ือ ตําแหนง หลักสูตรการศึกษา สถานศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา 

หมายเหต ุ
ตั้งแต ถึง หนวยกิต เกณฑ 

 

 

 

 

         

 

 

ตรวจถูกตอง 

    (ยศ ชื่อ - สกุล) 

              ตําแหนง  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    -  ผนวก ป   ฝายวิชาการ กพย.รพ.รร.๖ เปนผูจัดพิมพให 
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