
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กพ.ทบ.   (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๕)   
ที ่    กห ๐๔๐๑/๔๗๔๑                      วันที่         ๗ มี.ค. ๖๖                                                               
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. โดย รพ.ค่ายสุรนารี กับ    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

เรียน   ผบ.ทบ.  

 - เห็นควรอนุมตัิตามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ้ ๔ 
 
 
                                (ลงชื่อ) พล.ท. สุธี  กอร ี
            รอง เสธ.ทบ.(๑) 
               ๗ มี.ค. ๖๖ 

   
 
 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 
(ลงชื่อ) พล.อ. ณรงค์พันธ ์ จิตตแ์กว้แท ้
                          ผบ.ทบ. 
                      ๑๐ มี.ค. ๖๖ 

(ลงชื่อ) พล.อ. อุกฤษฎ์  บญุตานนท ์
                        เสธ.ทบ. 
                      ๗ มี.ค. ๖๖ 

(ลงชื่อ) พล.อ. สุขสรรค ์ หนองบวัล่าง 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                        ๘ มี.ค. ๖๖ 

(ลงชื่อ) พล.อ. เจรญิชัย  หนิเธาว ์
                     รอง ผบ.ทบ. 
                      ๘ มี.ค. ๖๖ 

สำเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อลิสา  ชชู่วย 
   (อลิสา  ชูชว่ย) 
                       หน.กพ.ทบ. 
                      ๑๓ มี.ค. ๖๖ 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       กพ.ทบ.   (กองการศึกษาฯ  โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๐๑๑, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๕)   
ที ่    กห ๐๔๐๑/๔๗๔๑                      วันที่         ๗ มี.ค. ๖๖                                                               
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. โดย รพ.ค่ายสุรนารี กับ    
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

เรียน   ผบ.ทบ.  

อ้างถึง  คำสั่ง ทบ. ลับ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลง ๑๓ ก.ย. ๖๕  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. หนังสือ ยศ.ทบ. ที่ กห ๐๔๖๑/๐๘๙๓  ลง ๑๖ ก.พ. ๖๖   
 ๒. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ           จำนวน  ๑  ชุด 
 ๓. สำเนาหนังสือ สธน.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๓๔/๑๔๑๗  ลง ๑๒ ต.ค. ๖๕  

 ๑. ยศ.ทบ. ขออนุมัติให้ รพ.ค่ายสุรนารี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาล 
และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของพยาบาลผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน  เป็นประโยชน์ต่อ ทบ. 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สรุปได้ดังนี้ 
  ๑.๑ ขอบเขตความร่วมมือ 
     ๑.๑.๑ การเป็นแหล่งฝึกงาน : โดย รพ.ค่ายสุรนารี จะเป็นหน่วยฝึกงาน ให้กับ
นักศึกษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้การควบคุมกำกับ
ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมหาวิทยาลัยมีหน้าที่
จัดหาอาจารย์นิเทศ ควบคุมการฝึกของนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนค่าตอบแทนแกห่น่วยฝึกงาน ตลอดจน
รับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับความเสียหาย 
   ๑.๑.๒ การพัฒนาด้านวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล : โดยมหาวิทยาลัย
จะร่วมกันกับโรงพยาบาล ให้มีการพัฒนาด้านวิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล โดยมหาวิทยาลัย
จะยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาการร่วมกัน 
  ๑.๒ ระยะเวลาของความร่วมมือ : เป็นระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั ้งสองฝ่าย 
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ    

 ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ นโยบายการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้กำหนด
แนวทางการดำเนินการที่สำคัญ คือ มุ ่งเน้นให้มีการเสริมสร้าง และขยายเครือข่ายความร่วมมือ  
ทั้งด้านวิชาการ และด้านคณาจารย์กับสถาบันการศึกษาพลเรือนของรัฐและเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ ด้วยการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ าทางวิชาการ 
ร่วมกันอย่างมั่นคง เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเสมอภาคแห่งศักดิ์และสิทธิด้วยความสมัครใจ 
ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดทำหลักสูตรการใช้ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการ
การศึกษาร่วมกัน และการสนับสนุนอื่น รายละเอียดตามอ้างถึง  
 
 

/๒.๒ สธน.ทบ.... 

(สำเนา)   



 

 

- ๒ - 
 

  ๒.๒ สธน.ทบ. ในฐานะหน่วยงานด้านกฎหมายของ ทบ. ได้พิจารณาตรวจสอบ 
และแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง รพ.ค่ายสุรนารี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แล้ว 
รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย ๓ ซึ่ง รพ.ค่ายสุรนารี ได้นำผลการพิจารณาของ สธน.ทบ. ไปปรับปรุงแก้ไข
ร่างบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การทำร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รพ.ค่ายสุรนารี กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามข้อ ๑ จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการพยาบาลของ รพ.ค่ายสุรนารี และเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ทบ. ตามข้อ ๒.๑ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล
ให้แก่ประเทศชาติ กอปรกับ สธน.ทบ. ได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมแล้ว  
ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติ ทั้งนี้ให้ ทภ.๒ กำกับดูแลการดำเนินการดังกล่าว โดยใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อภารกิจหลักของหน่วย และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้บังคับบัญชา เห็นควรให้ ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี 
เป็นผู้ลงนามแทน  
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้ รพ.ค่ายสุรนารี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามข้อ ๑ โดยมอบอำนาจให้ ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี เป็นผู้ลงนามแทน 
  ๔.๒ ให้ รพ.ค่ายสุรนารี รายงานผลการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) 
ทราบทันทีเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น 
  ๔.๓ ให้ ทภ.๒ กำกับดูแลการดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ พร้อมรายงาน
ผลการปฏิบัติให้ ทบ. (ผ่าน ยศ.ทบ.) ทราบเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณ 

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

                 จก.กพ.ทบ.  
 
 
 
 


