
   
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                                                                                                            

ก าหนดการ  โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพ่ือการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นท่ี 7 ระหว่างวนัท่ี 12 พฤศจิกายน - 21 ธนัวาคม 2561 

ระยะท่ี 1  สปัดาหท่ี์ 1  วนัท่ี  12 - 23 พฤศจิกายน2561(16พค.2561) 
 

วนั เดอืน ปี 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

 
จนัทร ์12 พย.61 

 
ลงทะเบยีน                 

กิจกรรม Check In 
พล ต.ต.หญงิยพุนิ, 

อ.อชิยา 

กจิกรรมกลุ่มเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่
บทเรยีน 

วทิยากร : อ.ศริริตัน์ 

การนิเทศทางคลนิิก : สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารการพยาบาล 
วทิยากร : ดร.ยวุด ีเกตุสมัพนัธ ์

 
องัคาร 13 พย.61 

 

สรปุ                      
บทเรยีน 

ระบบการพยาบาลกบัความส าเรจ็ของระบบสขุภาพ 
วทิยากร : ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.สมจติ หนุเจรญิกลุ 

 การทบทวน : หวัใจของความปลอดภยั 
วทิยากร : พว.อชิยา สวุรรณกลุ 

 
พธุ 14 พย.61 

 

สรปุ                      
บทเรยีน 

หน้าต่างความดงีามกบัการสรา้งคณุคา่ในงาน 
วทิยากร : นายแพทยเ์พยีรศกัดิ ์แซ่หว่อง 

  

วางระบบบรหิารอตัราก าลงั : กลยทุธส์ูค่วามส าเรจ็ขององคก์ร    
 วทิยากร : อ.อชิยา สวุรรณกลุ 

พฤหสับด ี
15 พย.61 

 

สรปุ                      
บทเรยีน 

สถานะการณ์ก าลงัคนพยาบาลในประเทศไทย : ความทา้ทายในการ
แกป้ญัหา 

วทิยากร : ดร.กฤษดา แสวงด ี

การบรหิารทรพัยากรมนุษยย์คุใหม่ 
วทิยากร : ดร.ภก.ลอืรตัน์ อนุรตัน์พานิช 

 
ศกุร 16 พย.61 

 

สรปุ                      
บทเรยีน 

สรา้งองคก์รทีย่ ัง่ยนืดว้ยการบรหิารความเสีย่งอยา่งบรูณาการ 
วทิยากร : อ.น้องนุช ภมูสินธ์  

Risk Register & RCA 
วทิยากร : อ.น้องนุช ภมูสินธ ์

 
 

หมายเหต ุ  เวลา 10.30-10.45,14.30 – 14.45 น. พกั : อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  และเวลา 12.00-13.00 น. พกั : รบัประทานอาหารกลางวนั  
 
 
 



 
ระยะท่ี 1  สปัดาหท่ี์ 2  วนัท่ี  19-23 พฤศจิกายน 2561 
 

วนั เดอืน ปี 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

จนัทร ์19 พย.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 

Nursing Roles in Global Health System                         
วทิยากร : รศ.ดร.จนิตนา ยนูพินัธุ ์

 

Competencies & Career Path for RN. 
วทิยากร : อ.นลกฤช ศรเีมอืง 

องัคาร 20 
พย.61 

สรปุ                      
บทเรยีน 

รปูแบบการดแูลผูป้ว่ยมมุมองใหมเ่ชงิระบบในการจดัการปญัหาสขุภาพ 
วทิยากร : รองศาสตรจารย ์ดร.ศริอิร สนิธ ุ

 

การใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์(EBP)ในการปฏบิตักิารพยาบาล 
วทิยากร : รองศาสตรจารย ์ดร.ศริอิร สนิธุ  

 

พธุ 21 พย.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 

การสรา้งผลงานวชิาการจากการปฏบิตั ิ
วทิยากร : รศ.ดร.จนิตนา  ยนูพินัธุ ์

 

การพฒันาคณุภาพเพือ่ความเป็นเลศิในบรกิารพยาบาล 
วทิยากร : อ.เฉลาศร ีเสงีย่ม  

พฤหสับด ี
22 พย.61 

สรปุ                      
บทเรยีน 

การเขยีนโครงการ : กลยทุธส์ู่ความเป็นเลศิในการพฒันางาน  
วทิยากร : อ.อชิยา สุวรรณกุล  

Work shop : การเลอืกหวัขอ้โครงการพฒันา/การท าวจิยั 
วทิยากร : พว.อชิยา,พว.ยพุนิ,พว.ศริริตัน์,พว.สดใส 

ศกุร 23 พย.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
Best Practice in I.V. Therapy  
วทิยากร : อ.สดใส   เกตุไนย 

ศกึษาดงูานโรงพยาบาลสมติเิวช สขุมุวทิ :  
1.กลยทุธก์ารบรหิารการพยาบาลภายใตค้วามทา้ทาย 
        2. Competencies & Career Path for R.N. 

 
 
 
 
 
 



 
ระยะท่ี 2  สปัดาหท่ี์ 3 - 4 วนัท่ี 26 พย. – 7 ธค. 2561 

   

วนั เดอืน ปี 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

 
วนัที ่26 พย.-7 ธค. 

2561 
 
 
 
 

 

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม :   
        1. ศึกษา  วสิยัทศัน์  พนัธกิจ  แผนยทุธศาสตร์  แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการ  ขององคก์รท่ีท่านสงักดั   
           วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสพฒันา  และภาวะคุกคาม (SWOT)  ของหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบ   
           ก าหนดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ของหน่วยงานท่ีท่านรับผดิชอบ ใหส้มัพนัธ์กบัวสิยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ขององคก์ร  
           เลือกแผนปฏิบติัการ  ท่ีท่านประเมินวา่จ าเป็นและจะท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์ร  เพื่อจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ 

      2.  เขียนโครงการพฒันาคุณภาพ ฉบบัสมบูรณ์  ตามแนวทางท่ีโครงการฝึกอบรมก าหนด  โดยมีขอ้มูลอา้งอิง 

           ส่งโครงการฉบบัสมบูรณ์  มายงัสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวนัที ่6 ธค.2561  ทาง email : wanna.kk.jum@gmail.com  

       3. จดัท า Power Point เพ่ือใชใ้นการน าเสนอโครงการของท่าน  เวลา 8 นาที (ไม่ตอ้งส่ง) 

      
 

หมายเหตุ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมศกึษาดว้ยตนเองผา่นการจดัท าโครงการ  โดยใชค้วามรูจ้ากการฝึกอบรมระยะที ่1 เป็นพืน้ฐาน   
โดยมวีทิยากรทีป่รกึษา :  พล ต.ต.หญงิ ยพุนิ  เนียมแสง โทร. 083 031 0004 Yupin_ns@hotmail.com 
   พว.อชิยา  สวุรรณกลุ  โทร. 089 896 5501 ichaya26@hotmail.com  
   พว.ศริริตัน์  พชิติชยัชาญ  โทร. 081 821 1121      sirirat.pi@gmail.com 
   พว.สดใส เกตุไนย                     โทร 081 635 2158        sodsaichem@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Yupin_ns@hotmail.com
mailto:sirirat.pi@gmail.com


 
ระยะท่ี 3  สปัดาหท่ี์ 5 วนัท่ี 11  - 14 ธค. 2561  
 

วนั เดอืน ปี 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 14.00-15.00 

จนัทร ์10 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
วนัหยดุ  

 
วนัหยดุ  

องัคาร 11 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
ศกึษาดงูานการบรหิารความเสีย่ง โรงพยาบาลศริริาช 

 
ศกึษาดงูานการพฒันาคณุภาพบรกิารพยาบาล ฝา่ยการพยาบาล 

โรงพยาบาลศริริาช 

พธุ 12 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
Work shop :  Shape up โครงการพฒันาคณุภาพการพยาบาล 

พล.ต.ต.หญงิ ยพุนิ, พว.อชิยา, พว.ศริริตัน์ , พว.สดใส 
Work shop :  Shape up โครงการพฒันาคณุภาพการพยาบาล 

พล.ต.ต.หญงิ ยพุนิ, พว.อชิยา, พว.ศริริตัน์ , พว.สดใส 

พฤหสั 13 ธค.61 
 

สรปุ                      
บทเรยีน 

ศกึษาดงูานโรงพยาบาลในต่างประเทศ ศกึษาดงูานโรงพยาบาลในต่างประเทศ 

ศกุร 14 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
ศกึษาดงูานโรงพยาบาลในต่างประเทศ ศกึษาดงูานโรงพยาบาลในต่างประเทศ 

หมายเหต ุ  1.แบ่งกลุ่มสรปุบทเรยีนการศกึษาดงูาน 1). RM รพ.ศริริาช   2)  Quality Improvement ฝา่ยการพยาบาล  ร.พ.ศริริาช  
                  3) กลยทุธก์ารบรหิารการพยาบาลภายใตค้วามทา้ทาย 4) Competences&Career Path  ร.พ.สมติเิวช                     
                2. ศกึษาดงูานโรงพยาบาลในต่างประเทศ ระหว่างวนัที ่13-16 ธค 2561 :  สมัมนาบทเรยีนจากการศกึษาดงูาน ร.พ.ในต่างประเทศ 17 ธ.ค. 2561 
                   - การเตรยีมการศกึษาดงูานต่างประเทศ ขอใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมน า Passport ทีม่อีายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 
 
 
 
 



ระยะท่ี 3  สปัดาหท่ี์ 6  วนัท่ี  17-21 ธนัวาคม 2561 
 

วนั เดอืน ปี 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

จนัทร ์17 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 

สมัมนาบทเรยีนจากการศกึษาดงูาน ร.พ.ในประเทศและต่างประเทศ 
รศ.ดร.จนิตนา ยนูิพนัธุ,์ พว.อชิยา,  พว.ศริริตัน์ 

 

การเสรมิสรา้งสมรรถนะผูบ้รหิารการพยาบาลในการใช ้Focus charting 
วทิยากร : ดร.ยวุด ีเกตุสมัพนัธ ์

องัคาร 18 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
 Journey to Excellence & Sustainbility for Nursing Practice  

วทิยากร : พว.ศริพิรรณ ชาญสกุจิเมธ ี
ภาวะผูน้ ากบัการบรหิารองคก์รพยาบาลในมติใิหม่ 

วทิยากร : อ.อจัฉรา คงกติตมิากลุ 

พธุ 19 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 

การจดัท าโครงการพฒันาคณุภาพการพยาบาล : น าเสนอและวพิากษ์ 
- กลุ่ม1 พว.อชิยา สวุรรณกลุ, พล.ต.ต.หญงิ ยพุนิ เนียมแสง 

กลุ่ม2 พว.ศริริตัน์,  พว.สดใส 

การจดัท าโครงการพฒันาคณุภาพการพยาบาล : น าเสนอและวพิากษ์ 
- กลุ่ม1 พว.อชิยา สวุรรณกลุ, พล.ต.ต.หญงิ ยพุนิ เนียมแสง 
- กลุ่ม2 พว.ศริริตัน์,  พว.สดใส 

พฤหสั 20 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 
บทบาทผูน้ าทางการพยาบาลกบัองคก์รวชิาชพี 

วทิยากร : รศ.ดร.จนิตนา ยนูพินัธุ ์
Legal & Ethical Skills for Head Nurses/RN. 

วทิยากร : รศ.ดร.จนิตนา ยนูพินัธุ ์

ศกุร 21 ธค.61 
สรปุ                      

บทเรยีน 

                                    ประเมนิผล  
      Learn & Share                   โครงการ                                
                                             ฝึกอบรม                                                                                                                                       

พธิรีบัวุฒบิตัร 
ปิดการอบรม 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 
หมายเหต ุ  1. Night Party วนัองัคาร 18 ธ.ค.. 2561 เวลา 17.30-21.00 น. 
  


