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1.  ช่ือโครงการ                      โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพองคก์ร  รุ่นท่ี 13   

2.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทย  

                                           ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี                                                                                      

3.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ  คณะกรรมการศนูยพ์ฒันาวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์  

4.  หลกัการและเหตผุล  

 ในยคุทีป่ระเทศไทยขบัเคลื่อนดว้ยนโยบาย 4.0 เพือ่รองรบัอนาคต มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากมาย  
ไมว่่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  เทคโนโลย ี  ซึง่ลว้นสง่ผลต่อองคก์รทัง้สิน้  ดงันัน้ การบรหิาร
จดัการใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงจงึเป็นปจัจยัส าคญั  องคก์รจงึตอ้งมวีธิกีารรบัฟงัเสยีงลกูคา้ใหท้ราบความตอ้งการ
และความคาดหวงั  เพือ่น ามาวเิคราะหป์ระเดน็ คน้หาแนวทางสรา้งความผกูพนักบัองคก์ร  การพฒันาปรบัปรงุ
กระบวนงาน  มกีารก าหนดกลยทุธเ์พือ่สรา้งธุรกจิรปูแบบใหม่ สรา้งนวตักรรมเพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  
รวมถงึการปรบัปรงุโมเดลธรุกจิใหท้นัการเปลีย่นแปลง  สรา้งคณุคา่ทีแ่ตกต่างให้กบัลกูคา้และสามารถเตบิโตได้
อยา่งยัง่ยนื    

 การรวมตวัของประชาคมอาเซยีนทีเ่กดิขึน้เป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีม่ผีลท าใหท้กุองคก์รในประเทศไทย  
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาองคก์รเพือ่การแขง่ขนัและสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยมุง่การพฒันาทรพัยากร
มนุษยใ์หม้คีวามรูแ้ละศกัยภาพในการเสรมิสรา้งพลงัองคก์รใหท้นักระแสการเปลีย่นแปลง จงึเกดิแนวคดิการบรหิาร
รปูแบบใหมท่ีเ่รยีกว่า Future Management เพือ่ชว่ยใหอ้งคก์รสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื  และมผีลใหก้าร
บรหิารจดัการขององคก์รพยาบาลตอ้งปรบัเปลีย่นไปจากเดมิเพือ่ความเทา่ทนัและรองรบัการเปลีย่นแปลงนี้ดว้ย  
ซึง่ผูบ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาลทกุระดบัจ าเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง การบรหิารเชงิกลยทุธ ์ 
เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  การพฒันาคณุภาพบรกิารอยา่งต่อเนื่อง  การเตรยีมความ
พรอ้มบุคลากรใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิติลั  บนพืน้ฐานคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี  และ
ทกัษะต่างๆทีเ่ป็นเครือ่งมอืผูบ้รหิาร/ผูน้ าเพือ่ใหส้ามารถบรหิารจดัการงานมปีระสทิธภิาพ  ดงันัน้ การเตรยีม
ผูบ้รหิารใหมแ่ละการพฒันาผูบ้รหิาร/ผูน้ าอยา่งต่อเนื่อง จะชว่ยใหผู้ท้ีก่า้วสูต่ าแหน่งผูบ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาล
ยคุปจัจุบนัสามารถบรหิารองคก์รพยาบาลในระดบัทีต่นรบัผดิชอบไดอ้ยา่งมัน่ใจ  ท าใหเ้กดิบรกิารพยาบาลทีม่ี
คณุภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ร  ชมุชน  สงัคม  ระบบบรกิารสขุภาพของประเทศทีเ่ป็นสากล  และ
ไดร้บัการยอมรบัรว่มสาขาวชิาชพีการพยาบาลของอาเซยีน  

 สมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ มภีารกจิหลกัในการพฒันาวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ 
ตระหนกัถงึความส าคญัของการเตรยีมผูบ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาลและการพฒันาผูบ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาล
อยา่งต่อเนื่อง โดยการจดั โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพองคก์ร รุ่นท่ี 13 ขึน้  โดย
มเีป้าหมายเพือ่ใหผู้บ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาลสามารถบรหิารระบบบรกิารพยาบาลใหเ้ป็นทีย่อมรบัดา้นคณุภาพ
การพยาบาล ทัง้ในกลุ่มวชิาชพีการพยาบาล  กลุ่มสหสาขาวชิาชพี  ภาคประชาชน  ทัง้ในประเทศและวชิาชพีการ
พยาบาลของอาเซยีน  
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5.  วตัถปุระสงคท์ัว่ไป     
 เพือ่พฒันาพยาบาลผูท้ าหน้าทีแ่ละเตรยีมท าหน้าทีผู่บ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาล ใหม้คีวามรู ้ 
ความสามารถและทกัษะในการบรหิารจดัการ  มภีาวะผูน้ า  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ สามารถบรหิารจดัการ 
องคก์รพยาบาลในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง  และรว่มมอืประสานงานกบับุคลากรทกุระดบัทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

6.  วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ   

 เพือ่พฒันาผูบ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาลใหม้สีมรรถนะดา้นการบรหิาร ดงันี้   

 1.  เป็นผูน้ าในองคก์รพยาบาล  สามารถน าการเปลีย่นแปลงเพือ่พฒันาระบบบรกิารพยาบาล   

 2.  เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการบรหิารเชงิกลยทุธ ์ สามารถวางแผนการบรหิารงานใหเ้ป็นไป
ในทศิทางเดยีวกบัองคก์รและระบบสขุภาพของประเทศ 

 3.  เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ สามารถประยกุตใ์ชค้วามรูพ้ฒันา
ทมีงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงู   

 4.  เป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ สามารถพฒันาการบรหิารจดัการงานใหม้คีณุภาพตามเป้าหมาย
ขององคก์รและระบบสขุภาพ 

 5.  สรา้งความสมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่นประสบการณ์เป็นเครอืขา่ยผูบ้รหิาร/ผูน้ าทางการพยาบาลของ
ประเทศ     
 

7.  คณุสมบติัผู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

1.  หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล  หวัหน้าพยาบาล  หวัหน้าฝา่ยการพยาบาล 
           2.  ผูต้รวจการพยาบาล  หวัหน้าพยาบาลสาขา  ผูช้ว่ยหวัหน้ากลุ่มการพยาบาล/หวัหน้าพยาบาล 
           3.  หวัหน้าหอผูป้ว่ยทีม่ปีระสบการณ์บรหิารหอผูป้ว่ย/หน่วยงาน  ไมน้่อยกว่า  2 ปี 
           4.  สามารถเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัไิดเ้ตม็เวลา   
จ านวนท่ีรบัสมคัร  40  คน   

8.  ก าหนดการฝึกอบรม   
           ระยะเวลาฝึกอบรม 6 สปัดาห ์ ตัง้แต่  วนัท่ี  4  มีนาคม  2562  ถึงวนัท่ี  12  เมษายน  2562 
    โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น  3 ระยะ ดงันี้ 
           ระยะที ่1  วนัที ่ 4 – 15  มนีาคม  2562  ( 2 สปัดาห ์/ 80 ชัว่โมง)  
           ระยะที ่2  วนัที ่ 18 – 30  มนีาคม  2562  ( 2 สปัดาห ์/ 80 ชัว่โมง) 
           ระยะที ่3  วนัที ่ 1 – 12  เมษายน 2562  ( 2 สปัดาห ์/ 80 ชัว่โมง)  

9.  สถานท่ีฝึกอบรม    
              โรงแรมกานตม์ณี พาเลซ  ประดพิทัธ ์ กรงุเทพมหานคร       
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10.  ค่าลงทะเบียน 
                    สมาชกิสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ  คนละ                          37,000  บาท 
                ไมเ่ป็นสมาชกิสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ  คนละ                        42,000  บาท 
                คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาดงูานต่างประเทศ (ประมาณการ)  คนละ                        ---------  บาท    

11.  ขอบข่ายเน้ือหาการฝึกอบรม   
                   กลุ่มวิชาท่ี 1  การบริหารทางการพยาบาล (Managing Nursing Organization)  
                           Nursing Role in Global Health System   
                           ระบบการพยาบาลกบัความส าคญัของระบบสขุภาพ                                                                                                                                                                                              
                           การบนัทกึทางการพยาบาลทีแ่สดงความเป็นวชิาชพีตามระบบสากล 
                           การบรหิารทรพัยากรสขุภาพเชงิเศรษฐศาสตร ์                                                                         
                           การเสรมิสรา้งจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาล 
                           การบรหิารตนใหไ้ดใ้จคนแนวซาเทยีร ์                                     

 กลุ่มวิชาท่ี 2  การบริหารองคก์รและภาวะผู้น า (Managing Organization & Leadership)  
                      การเตรยีมความพรอ้มสูท่ศิทางใหมเ่ชงิกลยทุธ ์(The New Strategic Direction)  
                      การวางแผนเชงิกลยทุธเ์พือ่ความยัง่ยนืขององคก์ร (Advance Strategic Planning)     
                      การขบัเคลือ่นกลยทุธด์ว้ยการบรหิารโครงการแบบมอือาชพี (Professional Project Management)            
                      ผูน้ าการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management for Leadership)                                                                                                                                                                                                                                                              
                      ทกัษะการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ยคุ 4.0 (Human Capital Management : Skill for Future)                              
                      การเสรมิสรา้งผูน้ าการพยาบาลใหเ้ป็นโคช้มอือาชพี   
                      การพดูเพือ่สือ่สารองคก์รและเสรมิสรา้งบคุลกิภาพผูน้ า                                    

 กลุ่มวิชาท่ี 3  การบริหารระบบคณุภาพ (Managing Quality System)     
                      การพฒันาทกัษะดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิติลัเพือ่รองรบัอนาคต  
                      การจดัการความรูเ้พือ่เสรมิสรา้งคณุคา่การพยาบาล  
                      การจดัท าโครงการพฒันาคณุภาพการพยาบาล                 
                      สมัมนา : ต่อยอดผลการศกึษาดงูานโรงพยาบาลและองคก์รทีเ่ป็น Best Practice  
                      ในดา้น  : การพฒันาระบบการบรหิารคณุภาพสูอ่งคก์รสมรรถนะสงู: การพฒันาระบบการบรหิาร 
                      จดัการทีด่ ี  

12.  วิทยากร 
             1.  ผูน้ าและผูบ้รหิารในวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
             2.  ผูท้รงคณุวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารจดัการทัง้ภาครฐัและเอกชน      

13.  วิธีการฝึกอบรม     
          1.  การบรรยาย 
          2.  การใชส้ถานการณ์จ าลอง   
          3.  การอภปิรายกลุ่ม 
          4.  การสมัมนา 
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5.  การใชก้รณีศกึษา   
6.  การเรยีนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรงทางดา้นการบรหิารการพยาบาล 
7.  การฝึกปฏบิตั ิ  
8.  การศกึษาดงูานโรงพยาบาลและองคก์รเอกชนทีม่รีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ี 
9.  การศกึษาดงูานโรงพยาบาลต่างประเทศ   

14.  การประเมินผลการฝึกอบรม   
          1.  เขา้รบัการฝึกอบรมครบตามเวลาทีก่ าหนด 
          2.  รายงานสรปุผลการเรยีนรูใ้นแต่ละวนั  ตามแบบทีโ่ครงการฝึกอบรมก าหนด 
          3.  ผลการท ากจิกรรมกลุ่ม 
          4.  การน าเสนอโครงการพฒันาคณุภาพการพยาบาล 
          5.  สงัเกตพฤตกิรรม  การมสีว่นรว่ม  การแสดงความคดิเหน็ 
          6.  ตอบแบบประเมนิผลการฝึกอบรมรายวชิา  และแบบสรปุประเมนิผลการฝึกอบรม       

 15.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั   
              ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจการบรหิารการพยาบาล  มแีนวทางในการน าความรูไ้ปพฒันา
ตนเองและประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ  เกดิบรกิารพยาบาลทีม่คีณุภาพสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคมและระบบบรกิารสขุภาพของประเทศ  น าพาความกา้วหน้าสูอ่งคก์รและวชิาชพีการ
พยาบาล    
 

 ******************************* 

 

 

 

 

 


