
 

  

 

 กิจกรรมและขอบเขตเนื้อหา 

        การบรรยาย การร่วมอภิปราย การสัมมนา วิเคราะห์

กรณีศึกษา บทความวิจัย และสถานการณ์ทางการบริหาร     

การพยาบาลในคลินิก การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการพยาบาล  

ในคลินิกการศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติท่ีก าหนดในรายวิชา

ของหลักสูตร  
 

หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ท่ีเป็นปัจจุบัน   

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (หากชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับ

บัตรฯ ให้ส่งส าเนาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย)   

3. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

4. ส าเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ/ปริญญาโท              

5. หนังสือรับรองให้ลาฝึกอบรมฯ กรณีมีต้นสังกัด 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 

      ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท 

       (รวมค่ากระเป๋า และเอกสาร) 
 

ระยะเวลาการจัดอบรม 

วันท่ี 10 มีนาคม ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 

หมายเหตุ เมื่อการจัดอบรมด าเนินไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์         

งดคืนค่าลงทะเบียน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการฯ 

ในกรณีท่ีมีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 30 คน 

 

 

R

e

c

i

p

i

e

n

t 

N

a

m

e 

A

d

d

r

e

s

s 

C

i

t

y

, 

S

T  

Z

I

P 

C

o

d

e 

 

 
 

   หลักสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 

   สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 2 

Program of Nursing Specialty in Nursing 

Management Program, The Second Batch 
 

  ได้รับ CNEU  50 หน่วยคะแนน 

 

ประธานโครงการฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา หวังสุขไพศาล 

สาขาวิชาการบรหิารการพยาบาล  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  

ต. แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบรุ ี 20131 

โทร: 089-9395172 E-mail : apa@buu.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

คุณวาสนา ซ้ิมเทียม  โทร 038-102886 ในเวลาราชการ 

ติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่ 

Facebook: หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการจัดการ    

ทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวน  15 หน่วยกิต 

          ภาคทฤษฎี       จ านวน   10     หน่วยกิต 
          ภาคปฏิบัติ       จ านวน   5       หน่วยกิต  
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 รายวชิาแกน  2 หน่วยกติ 
   วิชาระบบสุขภาพและการจัดการข้อมูล 
   ทางการพยาบาล 

 2 (2-0-4) 

 รายวชิาความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา 8 หน่วยกิต 
   วิชาการจัดการทางการพยาบาล 
   สู่ความเป็นเลิศ 

3 (3-0-6) 

   วิชาการพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาล 3 (3-0-6) 
   วิชาสัมมนาการจัดการทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
 รายวชิาภาคปฏิบตัิ 5 หน่วยกิต 
   วิชาปฏิบัติการจัดการในคลินิก 
   เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล 

 3 (0-12-2) 

   วิชาปฏิบัติภาวะผู้น าทางการพยาบาล     2 (0-8-2) 
   

วิทยากร 
 คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร 

ทางการพยาบาล 
 อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย 

เศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้แต่งต ารา 
ทางการบริหารสาธารณสุข 
    
 

                
 

 

 

  สมัครออนไลน ์



 

 

หลักการและเหตุผล 
 

   การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค 

และระดับประเทศเป็นสิ่งท่ียากจะพยากรณ์ อันเป็นผลเน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

อีกท้ังเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีพระราชบัญญัติ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ    

20 ปี ท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลทางสุขภาพ        

เริ่มกลับมาสนใจต่อการหาวิธีท่ีจะท าให้ประชาชนในประเทศไทย

บรรลุสู่ภาวะสุขภาพ และเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาความเป็น 

Medical Hub ในภาคตะวันออก พยาบาลซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มหน่ึง

ท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนท่ีส าคัญในการให้บริการทางสุขภาพได้มี

ความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ี และค าตอบหน่ึงท่ีจะ

น าไปสู่ เป้าหมายน้ี ก็คือ การพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้มี

สมรรถนะด้านการบริหารท่ีสามารถปรับตัว และร่วมน าองค์กร

ไปสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชน  โดยการสร้างกลยุทธ์การ

บริหารท่ีสามารถสร้างสมดุลท้ังคุณภาพ และค่าใช้จ่ายในการดูแล 

ประสานความร่วมมือกับบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติใน

วิชาชีพ จัดการข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีได้ รู้รอบ มีภาวะ

ผู้น า มีทักษะการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา

ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

   พยาบาลวิชาชีพท่ีจะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น และ

ผู้บริหารระดับกลางจะต้องเป็นผู้มีทักษะทางความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเทคโนโลยี 

รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม วิธีการหน่ึงที่รวดเร็ว  

 

 

และมปีระสิทธิภาพ คือ การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการจัดการทางการ

พยาบาลโดยการเพิ่มพูนความรู้ ท่ีทันสมัยและบูรณาการความรู้ต่างๆ      

ท่ีได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีร่วมกับประสบการณ์การ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับกลางมีความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี             

ณ ศรีราชา จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรฯ น้ีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   ภายหลังส าเร็จการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางการบริหารการพยาบาลไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ออกแบบระบบ และจัดการคุณภาพบริการพยาบาล  

2. วิเคราะห์และบูรณาการศาสตร์และแนวคิดต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษา 

ในห้องเรียนโดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในคลินิก เพื่อพยากรณ์

แนวโน้มและจัดการประเด็นของวิชาชีพด้านการบริหารและการบริการ

อย่างครอบคลุมองค์รวมและตอบสนองประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  

3. เป็นผู้น าในการวิเคราะห์และออกแบบ/ พัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เพื่อการดูแลผู้รับบริการ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลงานวิจัย 

4. ถ่ายทอด/ สื่อสารข้อมูลสารสนเทศกับบุคคลอื่นได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม  

5. พัฒนาตนเองอย่างต่อ เ น่ือง และแสดงออกอย่างผู้มี ความรู้  

ความสามารถด้านการจัดการทางการพยาบาล 

   5.   5. ด้านการจัดการทางการพยาบาลพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง และแสดงออกอย่างผู้มีความรู้ ความสามารถ

ด้านการจัดการทางการพยาบาล 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ สภาการพยาบาลรับรอง และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ชั้น 1 ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสมัคร   

 2. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา   

 3. มีประสบการณ์ในการท างานทางการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี       

นับถึงวันสมัคร   

4. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารการพยาบาลหรือพยาบาล
ประจ าการที่ได้รับการเตรียมที่จะเป็นผู้บริหารการพยาบาล   

5. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือได้รับการอนุมัติให้
ลาศึกษาอบรมจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน                                          

ก าหนดการโครงการฯ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา สถานที ่  

รับสมัคร ต้ังแต่บัดนี้ 

ถึง 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2565 

-ดาวโหลดใบสมคัรผา่น

ทางเวปไซต์ 

http://nurse.buu.ac.th  

- สามารถสมคัรผ่านทางเวป

ไชต์ ไปรษณีย์ หรือสมคัร

ด้วยตนเอ   

 

 

ประกาศรายชือ่ 

ผู้มีสิทธิ์สอบ 
 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2565 

 

http://nurse.buu.ac.th 
 

สอบขอ้เขยีน

และสัมภาษณ ์
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2565 

ออนไลน ์  

ประกาศรายชือ่   

ผู้มีสิทธิ์เขา้

อบรม 
 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2565 

http://nurse.buu.ac.th  

ช าระ

ค่าลงทะเบียน 

ภายใน วันที่ 4 

มีนาคม 2565 

  

  

http://nurse.buu.ac.th/
http://nurse.buu.ac.th/

