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ตัวอย่าง 

การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา 
(Post Baccalaureate Nursing Residency Training) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  สถาบันที่จะจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะ

สาขาเสนอสภาการพยาบาลพิจารณา ให้จัดท าหลักสูตรที่มีสาระหลักตาม

หลักสูตรต้นแบบการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา ที่สภาการ

พยาบาลให้ความเห็นชอบในการประชุมกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 

1/2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ทั้งนี้สถาบันผู้จัดท าหลักสูตรสามารถปรับ

หรือเพิ่มเติมให้เหมาะสมได้ และเพิ่มข้อมูลการวางแผนด าเนินการจัดการ

ฝึกอบรมของสถาบันให้ชัดเจน       
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การพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา....................................................... 

1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ 

2. ชือ่ประกาศนียบัตร 

ชื่อภาษาไทย 
ชื่อภาษาอังกฤษ 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและสถาบันร่วมผลิต 

4. หลักการและเหตุผล 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

6. สมรรถนะของผู้ผ่านการอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขา..................................... 
สมรรถนะท่ี 1................................................................ 
สมรรถนะท่ี 2................................................................ 
สมรรถนะท่ี 3................................................................ 
สมรรถนะท่ี 4................................................................ 
สมรรถนะท่ี 5................................................................ 
สมรรถนะท่ี 6................................................................ 
สมรรถนะท่ี 7................................................................ 
สมรรถนะท่ี 8................................................................ 

7. โครงสร้างหลักสูตร 

(ระบุชุดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ ของหลักสูตรที่จัดการอบรมในภาพรวม) 
ตัวอย่าง 
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาการพยาบาล........................มี/ประกอบด้วย 

ชุดการเรียนรู้....... ชุดการเรยีนรู้ แต่ละชุดการเรียนรู้ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้........หน่วยการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
 ชุดการเรียนรู้ที่ 1 .......................................................................................................... ......................... 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1............................................................................................................. 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2............................................................................................................. 
 ชุดการเรียนรู้ที่ 2....................................................................................................................................  

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1............................................................................................................. 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2.............................................................................................................. 
ฯลฯ 
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8.  รายละเอียดชุดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้  
(ระบรุายละเอียดชุดการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรที่จัดการอบรม(ดูตัวอย่างการเขียนใน
ภาคผนวก) 

9.  รูปแบบการอบรม และแผนการฝึกอบรม 
 (ระบ ุรูปแบบการอบรม และแผนการฝึกอบรม ที่สถาบัน/หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบการจัดการอบรม   
 วางแผนการด าเนินการอบรม) 
 ตัวอย่าง 

      รูปแบบการอบรมเป็นการอบรมในระหว่างการปฏิบัติงานประจ า ตามรายละเอียดของชุดการ
เรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร.............. โดยมีแผนการจัดการฝึกอบรมในระยะเวลา
ตลอด 3 ปี ดังนี้ 
 -รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ภาคทฤษฎี 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
-รูปแบบ/วิธีการฝึกปฏิบัติ/ฝึกประสบการณ์ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
-แผนการฝึกอบรม/ผลการเรียนรู้/สมรรถนะ/ประสบการณ์ที่คาดหวังแต่ละปี  ชุดการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาแต่
ละปี 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 

10.  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (ระบุคุณสมบัติผู้เข้าอบรมที่สถาบัน/หลักสูตรก าหนด) 

ตัวอย่าง 
10.1 พยาบาลจบใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่สภาการ

พยาบาลให้การรับรอง 
10.2 .................................................................................................................................... 

ฯลฯ 

11. คุณสมบัติ / ข้อมูลเฉพาะของสถาบัน/หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
(ให้ข้อมูลเฉพาะของสถาบัน/หน่วยงานที่จัดฝึกอบรม รวมถึงสถาบันร่วมจัดการอบรม)  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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12. สถานที่ฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ (ให้ข้อมูลสถานที่/แหล่งฝึกปฏิบัติที่ใช้ในการอบรม ระบุข้อมูลส าคัญเป็น
ภาพรวมของแหล่งฝึก ถ้ามรีายละเอียดเพ่ิมเติมให้ระบุอยู่ในภาคผนวก) 

ล าดับ ชื่อ ร.พ./สถานที่/แหล่งฝึก ลักษณะของแหล่งฝึก (เช่น รพ.
ระดับใด/ขนาด ร.พ. ,จ านวนผูป้่วย
และจ านวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการใน

สาขาที่อบรม) 

การได้รับการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล   

(HA) 

หมายเหตุ 

1     
2     
3     
4     
 
13. การบริหารหลักสูตร  
(ระบรุะบบกลไกหรือวิธีการบริหารจัดการการอบรมของหลักสูตร รายช่ือ กรรมการอ านวยการ /
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือชื่ออ่ืนที่ท าหน้าที่ ในการบริหารจัดการอบรม) 
ตัวอย่าง 
 13.1 การบริหารจัดการหลักสูตร/การอบรม 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 13.2 กรรมการบริหารหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การ

พยาบาลโดยสังเขป 

สถานทีป่ฏิบัติงานปัจจุบัน 

  1  ที่ปรึกษา   
2  ประธานหลักสูตร   
3  ประธานร่วม   
4  รองประธาน/กรรมการ   
5  กรรมการ   
6  กรรมการ   
7  กรรมการ   
8  กรรมการ   
9  กรรมการและเลขานุการ   
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14.  อาจารย์ผู้สอน 
(ระบคุุณลักษณะของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอนในหลกัสูตรนี้ทั้ง พยาบาล อาจารย์พยาบาล อาจารย์
แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีร่วมสอนในหลักสูตร) 
ตัวอย่างผู้สอนหลักในหลักสูตร ได้แก่  

ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์สอน/การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
14.1 อาจารยภ์าคทฤษฎี    
1)    
2)    
3)    
14.2 อาจารยภ์าคปฏิบัต ิ    
1)    
2)    
3)    

15.  แหล่งศึกษาค้นคว้า 

 15.1 หนังสือ/ต าราหลักทางการพยาบาล 
15.2 หนังสือ/ต าราศึกษาเพิ่มเติม 

 15.3 ฐานข้อมูล 
-ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกของสถาบันที่จัดการอบรม/สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นสถาบัน
ร่วมผลิต/มหาวิทยาลัย 

15.4  แหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น  หนังสือออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ บทความออนไลน์ที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรที่อบรม เป็นต้น 

16. การประเมินผลและการส าเร็จการฝึกอบรม 

(ระบุกระบวนการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบทของสถาบัน ที่แสดงว่าผู้เข้าการ

ฝึกอบรมมีสมรรถนะ/ความรู้และประสบการณ์ตามที่หลักสูตรก าหนด และระบุเงื่อนไขการส าเร็จการ

อบรมตามที่หลักสูตร/สถาบันก าหนด) 

 

 

********************************************** 
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ภาคผนวก 

1. (ตัวอย่าง) รายละเอียดชุดการเรียนรู้(module) และ หน่วยการเรียนรู้  

2. หลักฐานการได้รับการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล/แหล่งฝึกปฏิบัติ 

3. อ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

ตัวอย่างการเขียนชุดการเรียนรู้ 

หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาการพยาบาล......................  

ชื่อชุดการเรียนรู้ 1 (Module 1) 
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 : ........................................................................................  

แนวคิดของชุดการเรียนรู้ 
 (ระบุแนวคิด/หลักคิดส าคัญของการศึกษา/เรียนรู้สาระ/เนื้อหา/ประสบการณ์ของชุดการเรียนรู้นี้ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/สมรรถนะที่คาดหวังจากการเรียนรู้/ประสบการณ์ของชุดการเรียนรู้นี้ ) 

วัตถุประสงค์  

 (ระบุความสามารถ/สมรรถนะที่คาดหวังจากการผ่านการเรียนรู้/การฝึกทักษะ/ประสบการณ์การ
พยาบาลจากชุดการเรียนรู้นี้) 

สมรรถนะท่ีคาดหวัง 
 (ระบุสมรรถนะที่คาดว่าจะได้จากการเรียนรู้ตามกิจกรรม/ประสบการณ์ที่ชุดการเรียนรู้ก าหนด ที่
สอดคล้องกับสมรรถนะของหลักสูตร) 

สมรรถนะท่ี ........................................................................................  
สมรรถนะท่ี ........................................................................................ 

ชุดการเรียนรู้...................................................................................... 
ประกอบด้วย ......หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 หน่วยการเรียนรู้ที่................. 
 หน่วยการเรียนรู้ที่................. 
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ตัวอย่างการเขียนหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ........................................................................................  
 
แนวคิดของหน่วยการเรียนรู้ 
.............................................................. ................................................................................................................ 
........................................................................................ ...................................................................................... 
........................................................................................ ...................................................................................... 

วัตถุประสงค์ หลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
........................................................................................ ...................................................................................... 
................................................................... ........................................................................................................... 
........................................................................................ ............................................................ .......................... 

เนื้อหา/ประเด็นการเรียนรู้/ประสบการณ์ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................. ................................................................................ 

วิธีการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................ ...................................................................................... 
........................................................................................ ...................................................................................... 

สื่อการเรียนรู้ 
........................................................................................ ...................................................................................... 
........................................................................................ ...................................................................................... 
........................................................................................ ...................................................................................... 

การประเมินผล  

เอกสาร/ต าราหลัก 

เอกสารข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารหรือข้อมูลแนะน า 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ทั่วไป และชุดการเรียนรู้เฉพาะสาขา 
2. ชุดการเรียนรู้ ภาคทฤษฎีเทียบเคียงประมาณ 150 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ปี 
3. ชุดการเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ  3 ปี เป็นการฝึกจากการปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 3 ปี ให้ได้สมรรถนะ

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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แบบประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้สอน 

(สถาบันรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลของหลักสูตร/สถาบัน) 

 

ชื่อ-สกุล 

 

วุฒิการศึกษา 

 

สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน 

 

ประสบการณ์ 

 

ผลงานวิชาการ (ถ้ามี) 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

ยินดีท าหน้าที่ผู้สอนในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา........................................ 

 

 

  ลงนามเจ้าของประวัติ...................................... 

                        (...............................................) 

                    วันที่.......เดือน........................พ.ศ......... 

 

              ลงนามผู้บังคับบัญชา...................................... 

                                            (...............................................) 

                    วันที่.......เดือน........................พ.ศ......... 


