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1. ชื่อโครงการ
2. หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ

โครงการฝึ กอบรมผู้บริ หารการพยาบาลเพื่อเพิ่ มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 13
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

3. ผู้รบั ผิ ดชอบโครงการ

คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

4. หลักการและเหตุผล
ในยุคทีป่ ระเทศไทยขับเคลื่อนด้วยนโยบาย 4.0 เพือ่ รองรับอนาคต มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี ซึง่ ล้วนส่งผลต่อองค์กรทัง้ สิน้ ดังนัน้ การบริหาร
ั ยสาคัญ องค์กรจึงต้องมีวธิ กี ารรับฟงั เสียงลูกค้าให้ทราบความต้องการ
จัดการให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นปจจั
และความคาดหวัง เพือ่ นามาวิเคราะห์ประเด็น ค้นหาแนวทางสร้างความผูกพันกับองค์กร การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงาน มีการกาหนดกลยุทธ์เพือ่ สร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ สร้างนวัตกรรมเพือ่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน
รวมถึงการปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทนั การเปลีย่ นแปลง
สร้างคุณค่าทีแ่ ตกต่างให้กบั ลูกค้าและสามารถเติบโตได้
อย่างยังยื
่ น
การรวมตัวของประชาคมอาเซียนทีเ่ กิดขึน้ เป็ นอีกปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลทาให้ทกุ องค์กรในประเทศไทย
ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรเพือ่ การแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยมุง่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มคี วามรูแ้ ละศักยภาพในการเสริมสร้างพลังองค์กรให้ทนั กระแสการเปลีย่ นแปลง จึงเกิดแนวคิดการบริหาร
รูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า Future Management เพือ่ ช่วยให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยังยื
่ น และมีผลให้การ
บริหารจัดการขององค์กรพยาบาลต้องปรับเปลีย่ นไปจากเดิมเพือ่ ความเท่าทันและรองรับการเปลีย่ นแปลงนี้ดว้ ย
ซึง่ ผูบ้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาลทุกระดับจาเป็ นต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง
การบริหารเชิงกลยุทธ์
เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความ
พร้อมบุคลากรให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ติ ลั บนพืน้ ฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ทักษะต่างๆทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือผูบ้ ริหาร/ผูน้ าเพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การเตรียม
ผูบ้ ริหารใหม่และการพัฒนาผูบ้ ริหาร/ผูน้ าอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผทู้ ก่ี า้ วสูต่ าแหน่งผูบ้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาล
ยุคปจั จุบนั สามารถบริหารองค์กรพยาบาลในระดับทีต่ นรับผิดชอบได้อย่างมันใจ
่
ทาให้เกิดบริการพยาบาลทีม่ ี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ชุมชน สังคม ระบบบริการสุขภาพของประเทศทีเ่ ป็ นสากล และ
ได้รบั การยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีภารกิจหลักในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมผูบ้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาลและการพัฒนาผูบ้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัด โครงการฝึ กอบรมผู้บริ หารการพยาบาลเพื่อเพิ่ มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 13 ขึน้ โดย
มีเป้าหมายเพือ่ ให้ผบู้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาลสามารถบริหารระบบบริการพยาบาลให้เป็ นทีย่ อมรับด้านคุณภาพ
การพยาบาล ทัง้ ในกลุ่มวิชาชีพการพยาบาล กลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ภาคประชาชน ทัง้ ในประเทศและวิชาชีพการ
พยาบาลของอาเซียน
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5. วัตถุประสงค์ทวไป
ั่
เพือ่ พัฒนาพยาบาลผูท้ าหน้าทีแ่ ละเตรียมทาหน้าทีผ่ บู้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาล ให้มคี วามรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการ มีภาวะผูน้ า มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการ
องค์กรพยาบาลในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และร่วมมือประสานงานกับบุคลากรทุกระดับทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์การได้อย่างเหมาะสม
6. วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาลให้มสี มรรถนะด้านการบริหาร ดังนี้
1. เป็ นผูน้ าในองค์กรพยาบาล สามารถนาการเปลีย่ นแปลงเพือ่ พัฒนาระบบบริการพยาบาล
2. เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถวางแผนการบริหารงานให้เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกับองค์กรและระบบสุขภาพของประเทศ
3. เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถประยุกต์ใช้ความรูพ้ ฒ
ั นา
ทีมงานให้มปี ระสิทธิภาพสูง
4. เป็ นผูม้ คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการงานให้มคี ณ
ุ ภาพตามเป้าหมาย
ขององค์กรและระบบสุขภาพ
5. สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลีย่ นประสบการณ์เป็ นเครือข่ายผูบ้ ริหาร/ผูน้ าทางการพยาบาลของ
ประเทศ
7. คุณสมบัติผ้เู ข้ารับการฝึ กอบรม
1. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าฝา่ ยการพยาบาล
2. ผูต้ รวจการพยาบาล หัวหน้าพยาบาลสาขา ผูช้ ว่ ยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล
3. หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสบการณ์บริหารหอผูป้ ว่ ย/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ไิ ด้เต็มเวลา
จานวนที่ รบั สมัคร 40 คน
8. กาหนดการฝึ กอบรม
ระยะเวลาฝึกอบรม 6 สัปดาห์ ตัง้ แต่ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562
โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วันที่ 4 – 15 มีนาคม 2562 ( 2 สัปดาห์ / 80 ชัวโมง)
่
ระยะที่ 2 วันที่ 18 – 30 มีนาคม 2562 ( 2 สัปดาห์ / 80 ชัวโมง)
่
ระยะที่ 3 วันที่ 1 – 12 เมษายน 2562 ( 2 สัปดาห์ / 80 ชัวโมง)
่
9. สถานที่ ฝึกอบรม
โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ประดิพทั ธ์ กรุงเทพมหานคร
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10. ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คนละ
ไม่เป็ นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คนละ
ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประมาณการ) คนละ

37,000 บาท
42,000 บาท
--------- บาท

11. ขอบข่ายเนื้ อหาการฝึ กอบรม
กลุ่มวิ ชาที่ 1 การบริ หารทางการพยาบาล (Managing Nursing Organization)
Nursing Role in Global Health System
ระบบการพยาบาลกับความสาคัญของระบบสุขภาพ
การบันทึกทางการพยาบาลทีแ่ สดงความเป็ นวิชาชีพตามระบบสากล
การบริหารทรัพยากรสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์
การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
การบริหารตนให้ได้ใจคนแนวซาเทียร์
กลุ่มวิ ชาที่ 2 การบริ หารองค์กรและภาวะผู้นา (Managing Organization & Leadership)
การเตรียมความพร้อมสูท่ ศิ ทางใหม่เชิงกลยุทธ์ (The New Strategic Direction)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพือ่ ความยังยื
่ นขององค์กร (Advance Strategic Planning)
การขับเคลือ่ นกลยุทธ์ดว้ ยการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ (Professional Project Management)
ผูน้ าการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Change Management for Leadership)
ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุค 4.0 (Human Capital Management : Skill for Future)
การเสริมสร้างผูน้ าการพยาบาลให้เป็ นโค้ชมืออาชีพ
การพูดเพือ่ สือ่ สารองค์กรและเสริมสร้างบุคลิกภาพผูน้ า
กลุ่มวิ ชาที่ 3 การบริ หารระบบคุณภาพ (Managing Quality System)
การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ติ ลั เพือ่ รองรับอนาคต
การจัดการความรูเ้ พือ่ เสริมสร้างคุณค่าการพยาบาล
การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
สัมมนา : ต่อยอดผลการศึกษาดูงานโรงพยาบาลและองค์กรทีเ่ ป็ น Best Practice
ในด้าน : การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพสูอ่ งค์กรสมรรถนะสูง: การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทีด่ ี
12. วิ ทยากร
1. ผูน้ าและผูบ้ ริหารในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการทัง้ ภาครัฐและเอกชน
13. วิ ธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยาย
2. การใช้สถานการณ์จาลอง
3. การอภิปรายกลุ่ม
4. การสัมมนา
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5.
6.
7.
8.
9.

การใช้กรณีศกึ ษา
การเรียนรูจ้ ากผูม้ ปี ระสบการณ์ตรงทางด้านการบริหารการพยาบาล
การฝึกปฏิบตั ิ
การศึกษาดูงานโรงพยาบาลและองค์กรเอกชนทีม่ รี ะบบการบริหารจัดการทีด่ ี
การศึกษาดูงานโรงพยาบาลต่างประเทศ

14. การประเมิ นผลการฝึ กอบรม
1. เข้ารับการฝึกอบรมครบตามเวลาทีก่ าหนด
2. รายงานสรุปผลการเรียนรูใ้ นแต่ละวัน ตามแบบทีโ่ ครงการฝึ กอบรมกาหนด
3. ผลการทากิจกรรมกลุ่ม
4. การนาเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
5. สังเกตพฤติกรรม การมีสว่ นร่วม การแสดงความคิดเห็น
6. ตอบแบบประเมินผลการฝึกอบรมรายวิชา และแบบสรุปประเมินผลการฝึกอบรม
15. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจการบริหารการพยาบาล มีแนวทางในการนาความรูไ้ ปพัฒนา
ตนเองและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดบริการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและระบบบริการสุขภาพของประเทศ นาพาความก้าวหน้าสูอ่ งค์กรและวิชาชีพการ
พยาบาล
*******************************

