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หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการบริหารการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Nursing Administration (revised 2015)
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ภาษาไทย
: ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ
: Certificate in Nursing Specialty in Nursing Administration
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4. หลักการและเหตุผล
สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมายทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือ ง การศึ ก ษา สิ่ งแวดล้ อ ม โครงสร้า งประชากร ความก้า วหน้ าทางด้า นเทคโนโลยี แผนพัฒ นา
สาธารณสุข และนโยบายการกระจายรายได้ของรัฐบาลที่เน้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพปัญหาทางด้านบุ คลากรพยาบาลที่ยังคงขาดแคลนถึงขั้นวิกฤตไปทั่ว
ประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารทางการพยาบาล
เป็นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งในการบริ หารจัดการเพื่อสนองตอบนโยบายของประเทศให้บรรลุ เป้าหมาย
ภายใต้สภาวการณ์การขาดแคลนบุคลากร การขาดขวัญและกาลังใจ ในการทางาน ดังนั้นผู้บริหารจึงควร
ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีภาวะผู้นา มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหาร มีมุมมองและวิสัยทัศน์
กว้างไกล กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ มีกลยุทธ์เชิงนโยบาย เชิงเศรษฐศาสตร์เชิงกฎหมายและจริยธรรม มี
ความรอบรู้ในงานพยาบาล สามารถบริหารโครงการ และเป็นผู้ที่เข้าใจคน สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพที่น าไปสู่ การปฏิบัติเพื่อบริหารการเปลี่ ยนแปลงภายในหน่วยงานให้ เกิดการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บกตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพยาบาล
ที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับกลางในโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกที่มีอยู่ 37 แห่งทั่วประเทศ และสังกัด
กระทรวงกลาโหม ได้แก่ กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ และสังกัดอื่นๆ รวมทั้งผู้ ที่กาลังจะก้าวเข้าสู่ตาแหน่ง
ผู้บริ หารในอนาคต ให้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการอย่างสมบูรณ์แบบ จึงขออนุมัติงบประมาณจาก
กองทัพบกเพื่อเปิดหลักสูตรเฉพาะทางการบริหารการพยาบาลที่ได้มีการพัฒนามาตามลาดับจนครบ6 รุ่น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปี งบประมาณ 2551 โดยหลั กสูตรฯ รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรระยะสั้น 12
สัปดาห์ และ หลักสูตร ฯ รุ่นที่ 2-6 เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาศึกษา 16 สัปดาห์ที่ได้รับการเห็นชอบจาก
สภาการพยาบาลตั้งแต่ 28 มีนาคม 2547 จนถึง 27 มีนาคม 2552 จากนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่
3 ได้ รั บ การเห็ น ชอบจากสภาการพยาบาลตั้ง แต่ 11 กัน ยายน 2552 จนถึง 10 กัน ยายน 2557 ในปี
การศึกษา 2558 วิทยาลัยพยาบาลได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใหม่ตามแนวทางของสภาการ
พยาบาล ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 2563 เน้น
เนื้อหาตามสมรรถนะผู้บริหารการพยาบาลระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ตามกรอบสมรรถนะของสภา
การพยาบาล 2556 จัดหมวดหมู่รายวิชาใหม่ ได้แก่ วิชานโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการด้าน
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สิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ วิชาการบริหารจัดการทางการพยาบาล วิชาการพัฒนาภาวะผู้นาทางการพยาบาล
วิชากฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล วิชาการสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล ปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล 1 และ 2 ซึ่งมีการศึกษาดูงานนอกสถานทีด่ ้านการบริหารการพยาบาลที่เป็นเลิศ เพื่อให้
ได้หลักสูตรที่สามารถเสริมสร้างและผลิตผู้ นาและผู้บริหารทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจ จุ บั น อัน จะน าไปสู่ การบรรลุ เป้ าหมายของการพัฒ นาคุณภาพ และมาตรฐานงานบริการพยาบาลที่
ประชาชนพึงได้รับอย่างแท้จริงต่อไป
5. ปรัชญาของหลักสูตร
การบริหารการพยาบาลเป็นหัวใจของการพัฒนางานบริการพยาบาล การบริหารจัดการที่ดี จะ
น าไปสู่ ก ารบริ ก ารพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ บ ริ ห ารการพยาบาลจึ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล
มีภาวะผู้นา และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลในยุคปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพได้
6. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารจัดการทางการพยาบาล การพัฒนา
คุ ณภาพ ตระหนั กถึ งนโยบายและสิ่ งแวดล้ อมด้ านสุ ขภาพ ประยุ กต์ ใช้ หลั กคุ ณ ธรรม ทฤษฎี จริ ยศาสตร์
วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ หลักกฎหมายทั่วไป พ.ร.บ.
สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ร.บ.หลั กประกั นสุ ขภาพและ พ.ร.บ.อื่นที่ เกี่ยวข้ อง การบริหารสารสนเทศ การสื่ อสาร
ตลอดจนประสานความร่วมมือกับบุคคลในสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดเครือข่ายของการทางานและการพัฒนา
คุณภาพงานบริการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. วัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. มี ความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บนโยบายและแนวโน้ม ของสุ ขภาพ ปัจ จัยกาหนดภาวะสุ ขภาพ
ดาเนินการตามทิศทางและนโยบายเพื่อการจัดการทางการพยาบาล การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
อย่างปลอดภัยและมีความสุข ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
2. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการบริ หารจัดการหน่วยงาน หลักการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
การบริหารทรัพยากร การบริหารคุณภาพ การบริ หารบริการสุขภาพ การจัดการความรู้และนวัตกรรม การ
บริหารผลลัพธ์ทางการพยาบาล การนิเทศงานการพยาบาล รวมทั้งถ่ายทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์
กระบวนการคิดสาหรับผู้นาทางการพยาบาล การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาทางการพยาบาล กลยุทธ์การนา การ
สร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การ
ให้คาปรึกษา และการนิเทศทางการพยาบาล
4. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการสื่อสารของหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
ยืดหยุ่นระหว่างบุคคล การประสานงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล และการบริหารสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาลและองค์กร
5. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ วัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน สิทธิผู้ป่วย พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ หลักกฎหมายทั่ วไป พ.ร.บ.สุขภาพ
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แห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพและ พ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติและ
การบริหาร
6. ประยุกต์ใช้ความรู้นามาวิเคราะห์หน่วยงานที่เลือกสรรได้
8. โครงสร้างหลักสูตร
8.1 ระยะเวลาการศึกษา
16
สัปดาห์
8.2 โครงสร้างหลักสูตร
8.2.1 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
15
หน่วยกิต
8.2.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) ภาคทฤษฎี 10
หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาแกน 2 หน่วยกิต และวิชาความรู้ความชานาญเฉพาะ
สาขา 8 หน่วยกิต
1.1) วิชาแกน จานวน 2 หน่วยกิต
บพ.01 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ 2 (2-0-0)
NUAD 01 Health Policy, Health System and Environment Health Management
1.2) วิชาความรู้ความชานาญเฉพาะสาขา
จานวน 8 หน่วยกิต
บพ.02 การบริหารจัดการทางการพยาบาล
3 (3-0-0)
NUAD 02 Nursing Administration and Management
บพ.03 การพัฒนาภาวะผู้นาทางการพยาบาล
3 (3-0-0
NUAD 03 Nursing Leadership Development
บพ.04 กฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
1(1-0-0)
NUAD 04 Laws and Ethics in Nursing
บพ.05 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
1(1-0-0)
NUAD 05 Communication and Nursing Informatics
2) ภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต
บพ.06 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
2 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)
NUAD 06 Nursing Administration Practicum I
บพ.07 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2
3 หน่วยกิต (180 ชั่วโมง)
NUAD 07 Nursing Administration Practicum 2
9. ระบบการศึกษา จัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต การคิดหน่วยกิต ดังนี้
ภาคทฤษฎี 1 หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคปฏิบัติในห้องทดลอง 1 หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่ใช้เวลาด้านการฝึกปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือทางการพยาบาล 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ภาคปฏิบัติในคลินิกหรือชุมชน 1 หน่วยกิต หมายถึง วิชาที่ใช้เวลาด้านการฝึกปฏิบัติ ในคลินิกหรือชุมชน
60 ชั่วโมง
10 การประเมินผล
1. ผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีระยะเวลาการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างละไม่ต่ากว่า ร้อยละ 90
2. มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

คู่มือนายทหารนักเรียน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล

17

วิทยาลัยพยาบาลองทัพบก
The Royal Thai Army nursing College

3. ผู้เข้ารับการศึกษาต้องได้เกรดเฉลี่ยของทุกวิชาไม่ต่ากว่า 2.00 และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่า
กว่า 2.50
นอกเหนื อ จากนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกรมแพทย์ ท หารบก ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
สาหรับพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ. 2545

ลักษณะวิชา
บพ.01 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
2 (2-0-0) 32 ชั่วโมง
NUAD 01 Health Policy, Health System and Environment Health Management
นโยบายสุ ขภาพ ระบบสุ ขภาพและการจัดการเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้ อมด้านสุขภาพ ปัจจัยกาหนดภาวะ
สุขภาพวิเคราะห์สถานการณ์/แนวโน้มด้านสุขภาพ การบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อมในหอผู้ป่วย /หน่วยงาน การ
ออกแบบ และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เคมีชีวภาพ จิตสังคม และจิตวิญญาณในหอผู้ป่วย การสร้าง
บรรยากาศองค์กรและความสุขในการทางาน การเฝ้าระวังและควบคุมการติดเชื้อ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ หลักการ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ใช้การจัดการงบประมาณทางการพยาบาล
บพ.02 การบริหารจัดการทางการพยาบาล
3 (3-0-0) 48 ชั่วโมง
NUAD 02 Nursing Administration and Management
องค์กรและการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร การจัดการความรู้เพื่อมุ่ งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม การพัฒนางานประจาสู่การวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช้ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาหน่วยงาน การบริหารคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลที่เป็น
เลิศ การกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน การบริหารความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การ
บริหารผลลัพธ์ทางการพยาบาล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง ผลิตภาพ
ทางการพยาบาล
บพ.03 การพัฒนาภาวะผู้นาทางการพยาบาล
3 (3-0-0) 48 ชั่วโมง
NUAD 03 Nursing Leadership Development
แนวคิดทฤษฎีเกี่ย วกับภาวะผู้นา คุณลักษณะผู้นาที่พึงประสงค์ กระบวนการคิดสาหรับผู้นาทางการ
พยาบาล การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาทางการพยาบาล กลยุทธ์การนา การสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การให้คาปรึกษา และการนิเทศทางการ
พยาบาล
บพ.04 กฏหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
1(1-0-0) 16 ชัว่ โมง
NUAD 04 Laws and Ethics in Nursing
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ พ.ร.บ. วิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ร.บ.การคุ้มครองผู้บริโภค
และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรม การพิทักษ์
สิทธิผู้ป่วยและผู้รับบริการ
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บพ.05 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล
1(1-0-0) 16 ชั่วโมง
NUAD 05 Communication and Nursing Informatics
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสื่ อ สาร การสื่ อ สารข้ า มวั ฒ นธรรม ทั ก ษะการสื่ อ สารในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) สารสนเทศทางการพยาบาล (Nursing Informatics) และการ
ประยุกต์ใช้การสื่อสารและสารสนเทศในการบริหารจัดการทางการพยาบาล
บพ.06 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
2 หน่วยกิต 120 ชั่วโมง
NUAD 06 Nursing Administration Practicum I
ฝึกทักษะการอภิปรายประเด็นปัญหาด้านบริหารจัดการทางการพยาบาล ด้านปฏิบัติการพยาบาล ด้าน
การศึกษาทางการพยาบาล ด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและ
วิชาชีพพยาบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการกาหนดประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผน ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยนาเสนอในรูปแบบจัดประชุม สัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ
บพ.07 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2
3 หน่วยกิต 180 ชั่วโมง
NUAD 07 Nursing Administration Practicum 2
ฝึกทักษะการวิเคราะห์ผู้นาหรือองค์กรที่คัดสรร โดยนาทฤษฎีการบริหารทางการพยาบาลมาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นาทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนาประสบการณ์ จากการศึกษา
ดูงานทางการบริหารในหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดโครงการพัฒนา
องค์กรของตนเอง
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