สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี
กาหนดการ โครงการฝึ กอบรมผู้บริ หารการพยาบาลเพื่อเพิ่ มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 13 วันที่ 4 มีนาคม – 12 เมษายน 2562
ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 – 9 มีนาคม 2562
วัน เดือน ปี

08.30-09.00

จันทร์
4 มีนาคม 2562

ลงทะเบียน

อังคาร
5 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

พุธ
6 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

พฤหัสบดี
7 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

ศุกร์
8 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

เสาร์
9 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

หมายเหตุ

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

Check In
เตรียมความพร้อมในการฝึ กอบรม
พล ต.ต.ยุพนิ
พว.ศิรริ ตั น์ พิชติ ชัยชาญ พว.สดใส เกตไนย
พว.ศิรริ ตั น์
การบริ หารตนให้ได้ใจคนแนวซาเที ยร์
พว.สุวลักษณ์ อัศดรเดชา
การเตรียมความพร้อมสู่ทิศทางใหม่เชิ งกลยุทธ์
( The New Strategic Direction )
ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร
การวางแผนเชิ งกลยุทธ์เพื่อความยังยื
่ นขององค์กร
( Advance Strategic Planning )
ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยการบริ หารโครงการแบบมืออาชีพ
( Professional Project Management )
ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร
ผู้นาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
( Change Management for Leadership )
อ.พลวรรธน์ พิชติ ชัยชาญ

เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พัก : อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
เวลา 12.00-13.00 น. พัก : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Nursing Role in Global Health System
รศ.ดร.จินตนา ยูนิพนั ธุ์
การบริ หารตนให้ได้ใจคนแนวซาเที ยร์
ฝึกปฏิบตั ิ : พว.สุวลักษณ์ อัศดรเดชา
การเตรียมความพร้อมสู่ทิศทางใหม่เชิ งกลยุทธ์
( The New Strategic Direction )
ฝึกปฏิบตั ิ : ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร
การวางแผนเชิ งกลยุทธ์เพื่อความยังยื
่ นขององค์กร
( Advance Strategic Planning )
ฝึกปฏิบตั ิ : ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยการบริ หารโครงการแบบมืออาชีพ
( Professional Project Management )
ฝึกปฏิบตั ิ : ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร
ผู้นาการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
( Change Management for Leadership )
ฝึกปฏิบตั ิ : อ.พลวรรธน์ พิชติ ชัยชาญ

ระยะที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562
วัน เดือน ปี

08.30-09.00

จันทร์
11 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

ทักษะการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0
( Human Capital Management : Skill for Future )
อ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรตั น์พานิช

ทักษะการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0
( Human Capital Management : Skill for Future )
ฝึกปฏิบตั ิ : อ.ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรตั น์พานิช

อังคาร
12 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

การเสริ มสร้างผู้นาการพยาบาลให้เป็ นโค้ชมืออาชีพ
อ.ปกรณ์ วงศ์รตั นพิบลู ย์ พว.ดร.สุมาลา นพ.โมทย์ศกั ดิ ์

การเสริ มสร้างผู้นาการพยาบาลให้เป็ นโค้ชมืออาชีพ
ฝึกปฏิบตั ิ : อ.ปกรณ์ วงศ์รตั นพิบลู ย์ และคณะ

พุธ
13 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

การเสริ มสร้างผู้นาการพยาบาลให้เป็ นโค้ชมืออาชีพ
อ.ปกรณ์ วงศ์รตั นพิบลู ย์ พว.ดร.สุมาลา นพ.โมทย์ศกั ดิ ์

การเสริ มสร้างผู้นาการพยาบาลให้เป็ นโค้ชมืออาชีพ
ฝึกปฏิบตั ิ : อ.ปกรณ์ วงศ์รตั นพิบลู ย์ และคณะ

พฤหัสบดี
14 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตลั
เพื่อรองรับอนาคต
ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ อ.สายชล จันทร์เพ็ชร

การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตลั
เพื่อรองรับอนาคต
ฝึกปฏิบตั ิ : ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ อ.สายชล จันทร์เพ็ชร

ศุกร์
15 มีนาคม 2562

สรุป
สาระเรียนรู้

การจัดการความรูเ้ พื่อเสริมสร้างคุณค่าการพยาบาล

หมายเหตุ

09.00-10.00

10.00-11.00

พว.อรสา พลอยพาณิชย์เจิญ

เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พัก : อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
เวลา 12.00-13.00 น. พัก : รับประทานอาหารกลางวัน

11.00-12.00

13.00-14.00

แนวทางพัฒนา
โครงการ
พว.อิชยา

14.00-15.00

15.00-16.00

แนวทางพัฒนาโครงการ
ฝึกปฏิบตั ิ : พว.อิชยา พล ต.ต.ยุพนิ
พว.ศิรริ ตั น์ พว.สดใส

ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 – 4 วันที่ 18 – 30 มีนาคม 2562
วัน เดือน ปี

08.30-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

18 - 26 มีนาคม
2562

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมศึกษาด้วยตนเองผ่านการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยใช้ความรูจ้ ากการฝึกอบรมระยะที่ 1 เป็ นแนวทาง
โดยมีวทิ ยากรทีป่ รึกษา : พล ต.ต.หญิง ยุพนิ เนียมแสง โทร. 083 031 0004
Yupin_ns@hotmail.com
พว.อิชยา สุวรรณกุล
โทร. 089 896 5501
ichaya26@hotmail.com
พว.ศิรริ ตั น์ พิชติ ชัยชาญ
โทร. 081 821 1121
sirirat.pi@gmail.com
พว.สดใส เกตุไนย
โทร. 081 635 2158
sodsaichem@hotmail.com
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม :
1. ศึกษา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร ขององค์กรทีท่ า่ นสังกัด
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม (SWOT) ของหน่วยงานทีท่ า่ นรับผิดชอบ
กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร (Action Plan) ของหน่วยงานทีท่ า่ นรับผิดชอบ ให้สมั พันธ์กบั วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
เลือกแผนปฏิบตั กิ าร ทีท่ า่ นประเมินว่าจาเป็ นและจะทาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร เพือ่ จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
2. เขียนแผนปฏิบตั กิ าร /โครงการพัฒนาคุณภาพ ฉบับสมบูรณ์ ตามแนวทางทีโ่ ครงการฝึกอบรมกาหนด โดยมีขอ้ มูลอ้างอิง
ส่งโครงการฉบับสมบูรณ์ มายังสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ทาง email : wanna.kk.jum@gmail.com
จัดทา Power Point เพือ่ ใช้ในการนาเสนอโครงการของท่าน เวลา 8 นาที (ไม่ตอ้ งส่ง)

27 - 30 มีนาคม
2562

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และเยีย่ มชมหอผูป้ ว่ ย ณ โรงพยาบาล ประเทศเกาหลีใต้
- ส่งสาเนา Passport ทีม่ อี ายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562
- โอนเงินค่าเดินทาง เข้าบัญชีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562
- รายละอียดและกาหนดการเดินทางอยูใ่ นเอกสารแนบ
- เดินทางวันพุธ 27 มีนาคม 2562 โดยใช้ Passport เล่มจริง ควรเป็ นเล่มเดียวกับทีส่ ง่ สาเนา

ระยะที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี

08.30-09.00

จันทร์
1 เมษายน
2562

สรุป
สาระเรียนรู้

อังคาร
2 เมษายน
2562
พุธ
3 เมษายน
2562
พฤหัสบดี
4 เมษายน
2562
ศุกร์
5 เมษายน
2562
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

ความท้าทายผู้บริ หาร : สถานการณ์ อตั รากาลังพยาบาลไทย
ดร.กฤษดา แสวงดี

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

ดูงาน : การบริ หารองค์กรในยุคดิ จิตลั

สรุป
สาระเรียนรู้

ดูงาน : ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ดูงาน : ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สรุป
สาระเรียนรู้

การพูดเพื่อสื่อสารองค์กรและเสริ มสร้างบุคลิ กภาพผู้นา
ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์

การพูดเพื่อสื่อสารองค์กรและเสริ มสร้างบุคลิ กภาพผู้นา
ฝึกปฏิบตั ิ : ผศ.ดร.จันทร์วภิ า ดิลกสัมพันธ์

สรุป
สาระเรียนรู้

การบันทึกทางการพยาบาลที่ แสดงความเป็ นวิ ชาชีพ
ตามระบบสากล
รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรกั ษ์

สรุป
สาระเรียนรู้

ระบบการพยาบาลกับความสาเร็จของระบบสุขภาพ
ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

การบันทึกทางการพยาบาลที่ แสดงความเป็ นวิ ชาชีพ
ตามระบบสากล
ฝึกปฏิบตั ิ : รศ.ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรกั ษ์
สัมมนาต่อยอดการศึกษาดูงาน
(Learn & Share)
พว.อิชยา สุวรรณกุล พว.ศิรริ ตั น์ พิชติ ชัยชาญ

แบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนการศึกษาดูงานในประเทศ 4 กลุ่ม
ศึกษาดูงานโรงพยาบาล ณ ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 27 – 30 มีนาคม 2562
>>> โปรดนา Passport เล่มสีน้าตาลทีม่ อี ายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางมาในการฝึกอบรมระยะที่ 1 ด้วย
เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พัก : อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
เวลา 12.00-13.00 น. พัก : รับประทานอาหารกลางวัน

ระยะที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 8 - 12 เมษายน 2562
วัน เดือน ปี

08.30-09.00

จันทร์
8 เมษายน
2562
อังคาร
9 เมษายน
2562
พุธ
10 เมษายน
2562
พฤหัสบดี
11 เมษายน
2562
ศุกร์
12 เมษายน
2562
หมายเหตุ

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

หยุดชดเชยวันจักรี

14.00-15.00

15.00-16.00

หยุดชดเชยวันจักรี

สรุป
สาระเรียนรู้

การเสริ มสร้างจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพการพยาบาล
พล ร.ต.ดร.อนงค์นุช ภูยานนท์ รน.

การเสริ มสร้างจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชีพการพยาบาล
ฝึกปฏิบตั ิ : พล ร.ต.ดร.อนงค์นุช ภูยานนท์ รน.

สรุป
สาระเรียนรู้

การบริ หารทรัพยากรสุขภาพเชิ งเศรษฐศาสตร์
ดร.สุรรี ตั น์ งามเกียรติไพศาล

Shape Up โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พว.อิชยา พล ต.ต.ยุพนิ พว.ศิรริ ตั น์ พว.สดใส

AAR

(1)

13.00-14.00

การนาเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พว.อิชยา พล ต.ต.ยุพนิ พว.ศิรริ ตั น์ พว.สดใส

การนาเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พว.อิชยา พล ต.ต.ยุพนิ พว.ศิรริ ตั น์ พว.สดใส

ประเมิ นผลโครงการฝึ กอบรม
ข้อเสนอแนะ

ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประกาศนี ยบัตร

เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น. พัก : อาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
เวลา 12.00-13.00 น. พัก : รับประทานอาหารกลางวัน

