
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                                                                                                            
ก าหนดการ  โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพองคก์ร รุ่นท่ี 14  วนัท่ี  20  เมษายน – 29  พฤษภาคม  2563 

 
ระยะท่ี 1  สปัดาหท่ี์ 1  วนัท่ี  20 – 25  เมษายน  2563   
 

วนั เดอืน 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 

จนัทร ์
20 เมษายน             

2563 
ลงทะเบยีน 

Check In              
พล ต.ต.ยพุนิ   
พว.ศริริตัน์ 

เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม  
พว.ศริริตัน์  พว.สดใส                           

มมุมองใหม่ : การบริหารก าลงัคนเชิงระบบสาขาพยาบาล                                     
ดร.กฤษดา  แสวงด ี

องัคาร 
21 เมษายน              

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การบริหารตนให้ได้ใจคนแนวซาเทียร ์                                                                                                                   
พว.สวุลกัษณ์  อศัดรเดชา 

การบริหารตนให้ได้ใจคนแนวซาเทียร ์                                                                                                                   
ฝึกปฏบิตั ิ: พว.สวุลกัษณ์  อศัดรเดชา 

พธุ 
22 เมษายน           

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การเตรียมความพร้อมสู่ทิศทางใหม่เชิงกลยทุธ ์                                                                                              
ดร.ณฐัวฒัน์  นิปกากร 

การเตรียมความพร้อมสู่ทิศทางใหม่เชิงกลยทุธ ์                                                                                        
ฝึกปฏบิตั ิ: ดร.ณฐัวฒัน์  นิปกากร 

พฤหสับด ี
23 เมษายน            

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การวางแผนเชิงกลยทุธเ์พ่ือความยัง่ยืนขององคก์ร                                                                                           
ดร.ณฐัวฒัน์  นิปกากร 

การวางแผนเชิงกลยทุธเ์พ่ือความยัง่ยืนขององคก์ร                                                                                              
ฝึกปฏบิตั ิ: ดร.ณฐัวฒัน์  นิปกากร 

ศกุร ์
24 เมษายน            

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

ยกระดบัประสิทธิภาพขององคก์รด้วย                                     
Innovation Master Plan                                                                                                     

ผศ.ดร.สราวุธ  เวชกจิ  อ.สายชล  จนัทรเ์พช็ร 

ยกระดบัประสิทธิภาพขององคก์รด้วย                                       
Innovation Master Plan                                                                            

ฝึกปฏบิตั ิ: ผศ.ดร.สราวุธ  เวชกจิ  อ.สายชล  จนัทรเ์พช็ร 
เสาร ์

  25 เมษายน           
2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การบริหารการเปล่ียนแปลง : Self-Disruptive Leaders                                                                                                  
อ.พลวรรธน์  พชิติชยัชาญ 

การบริหารการเปล่ียนแปลง : Self-Disruptive Leaders                                                                                                     
ฝึกปฏบิตั ิ: อ.พลวรรธน์  พชิติชยัชาญ 

 

หมายเหต ุ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พกั : อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
เวลา 12.00-13.00 น.  พกั : รบัประทานอาหารกลางวนั 



 
ระยะท่ี 1  สปัดาหท่ี์ 2  วนัท่ี  27  เมษายน - 1  พฤษภาคม  2563 
 

วนั เดอืน 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 

จนัทร ์
27 เมษายน              

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การบริหารทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือรบัมือกบั GEN Z                                                                                
ผศ.ดร.ภก.ลอืรตัน์  อนุรตัน์พานิช     

การบริหารทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือรบัมือกบั GEN Z                                                            
ฝึกปฏบิตั ิ: ผศ.ดร.ภก.ลอืรตัน์  อนุรตัน์พานิช 

องัคาร 
28 เมษายน       

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

 

วิเคราะหเ์จาะลึกมาตรฐานองคก์รพยาบาล                             
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
พว.ดร.ยวุด ี เกตสมัพนัธ ์

 

วิเคราะหเ์จาะลึกมาตรฐานองคก์รพยาบาล                             
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ฝึกปฏบิตั ิ: พว.ดร.ยวุด ี เกตสมัพนัธ ์

พธุ 
29 เมษายน              

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

 

การบริหารความเส่ียง : ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายองคก์ร              
และมาตรฐานวิชาชีพ 
พว.น้องนุช  ภมูสินธ ์

 

การบริหารความเส่ียง : ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายองคก์ร              
และมาตรฐานวิชาชีพ 

ฝึกปฏบิตั ิ: พว.น้องนุช  ภมูสินธ ์

พฤหสับด ี
30 เมษายน             

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

 

การพฒันาโครงการ / แผนปฏิบติัการ                                                      
เพื่อขบัเคลือ่นกลยุทธอ์งคก์รสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                                   

พว.อชิยา  สวุรรณกลุ 

 

การพฒันาโครงการ / แผนปฏิบติัการ                                                    
เพื่อขบัเคลือ่นกลยุทธอ์งคก์รสู่ความเป็นเลิศ                                                                                                                    

ฝึกปฏบิตั ิ: พว.อชิยา  พล ต.ต.ยุพนิ  พว.ศริริตัน์  พว.สดใส 
ศกุร ์

1 พฤษภาคม         
2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การรายงานและประเมินการด าเนินงานโครงการ                
พว.ดร.กิง่กาญจน์  คงสาคร 

การรายงานและประเมินการด าเนินงานโครงการ                                                           
ฝึกปฏบิตั ิ: พว.ดร.กิง่กาญจน์  คงสาคร                                   

 
หมายเหต ุ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พกั : อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

เวลา 12.00-13.00 น.  พกั : รบัประทานอาหารกลางวนั 
 
 



ระยะท่ี 2  สปัดาหท่ี์ 3 – 4  วนัท่ี  4– 15  พฤษภาคม  2563    

   

วนั เดอืน 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 

5 – 9 พฤษภาคม                                   
2563 

 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  เดนิทางไปศกึษาดงูานดา้นการบรหิารองคก์รพยาบาล  การพฒันาคณุภาพการพยาบาล  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
                            ในการปฏบิตักิารพยาบาล  แลกเปลีย่นประสบการณ์  และเยีย่มชมหอผูป้ว่ย ณ โรงพยาบาลนครเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี   
                                  ในวนัท่ี  5 – 9  พฤษภาคม 2563  

- โปรดน า Passport ทีม่อีายใุชง้านมากกว่า 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง  พรอ้มเอกสารสง่ใหบ้รษิทัทวัรด์ าเนินการท า VISA                        
ภายในวนัท่ี  1 เมษายน 2563 

- โอนเงนิคา่เดนิทาง  เขา้บญัชสีมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ  ภายในวนัท่ี  1 เมษายน 2563 
- รายละเอยีดและก าหนดการเดนิทางแนบในเอกสารโครงการ       

                                 

11 - 15 พฤษภาคม 
2563 

 
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  ศกึษาดว้ยตนเองผา่นการจดัท าโครงการพฒันาคณุภาพองคก์ร  โดยใชค้วามรูจ้ากการฝึกอบรมระยะที ่1 เป็นแนวทาง   
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 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม :   
1.  ศกึษา  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  แผนยทุธศาสตร ์ แผนกลยทุธ ์ แผนปฏบิตักิาร  ขององคก์รทีท่า่นสงักดั   

               วเิคราะหจ์ดุแขง็  จุดออ่น  โอกาสพฒันา  และภาวะคกุคาม (SWOT)  ของหน่วยงานทีท่า่นรบัผดิชอบ   
               ก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ของหน่วยงานทีท่า่นรบัผดิชอบ ใหส้มัพนัธก์บัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และแผนกลยทุธข์ององคก์ร  
               เลอืกแผนปฏบิตักิาร  ทีท่า่นประเมนิวา่จ าเป็นและจะท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายขององคก์ร  เพือ่จดัท าโครงการพฒันาคณุภาพ 
         2.    เขยีนแผนปฏบิตักิาร /โครงการพฒันาคณุภาพ ฉบบัสมบรูณ์  ตามแนวทางทีโ่ครงการฝึกอบรมก าหนด  โดยมขีอ้มลูอา้งองิ 
               สง่โครงการฉบบัสมบรูณ์  มายงัสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ ภายในวนัท่ี  15 พฤษภาคม 2563  ทาง email : wanna.kk.jum@gmail.com  
               จดัท า Power Point เพือ่ใชใ้นการน าเสนอโครงการของทา่น  เวลา 8 นาท ี(ไมต่อ้งสง่)             
                                 

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


 

ระยะท่ี 3  สปัดาหท่ี์ 5  วนัท่ี  18  -  23  พฤษภาคม  2563 
 

วนั เดอืน 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 

จนัทร ์
18 พฤษภาคม              

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

Shape Up โครงการ / แผนปฏิบติัการ 
พว.อชิยา  พล ต.ต.ยพุนิ  พว.ศริริตัน์  พว.สดใส 

Shape Up โครงการ / แผนปฏิบติัการ 
พว.อชิยา  พล ต.ต.ยพุนิ  พว.ศริริตัน์  พว.สดใส 

องัคาร 
19 พฤษภาคม               

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การบริหารทรพัยากรสขุภาพเชิงเศรษฐศาสตร ์
ดร.สรุยีร์ตัน์  งามเกยีรตไิพศาล 

ระบบการพยาบาลกบัความส าเรจ็ของระบบสุขภาพ 
ศ.ดร.สมจติ หนุเจรญิกลุ 

พธุ 
20 พฤษภาคม               

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล                                          
พล ร.ต.ดร.อนงคนุ์ช  ภยูานนท ์รน. 

การเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล                                          
ฝึกปฏบิตั ิ: พล ร.ต.ดร.อนงคนุ์ช  ภยูานนท ์รน. 

พฤหสับด ี
21 พฤษภาคม               

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การส่ือสารเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างบคุลิกภาพผู้น า                        
ผศ.ดร.จนัทรว์ภิา  ดลิกสมัพนัธ์                                                                                                                                                                                                                                                  

การส่ือสารเชิงบวกเพ่ือเสริมสร้างบคุลิกภาพผู้น า                        
ฝึกปฏบิตั ิ: ผศ.ดร.จนัทรว์ภิา  ดลิกสมัพนัธ์                                                                                                                                                                                                                                                  

ศกุร ์
22 พฤษภาคม               

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การเสริมสร้างผู้น าการพยาบาลให้เป็นโค้ชมืออาชีพ                        
อ.ปกรณ์  วงศร์ตันพบิลูย ์ พว.ดร.สมุาลา  นพ.โมทยศ์กัดิ ์

การเสริมสร้างผู้น าการพยาบาลให้เป็นโค้ชมืออาชีพ                        
ฝึกปฏบิตั ิ: อ.ปกรณ์  วงศร์ตันพบิลูย ์ และคณะ 

เสาร ์
23 พฤษภาคม               

2563 

สรปุ                      
สาระเรยีนรู ้

การเสริมสร้างผู้น าการพยาบาลให้เป็นโค้ชมืออาชีพ                        
อ.ปกรณ์  วงศร์ตันพบิลูย ์ พว.ดร.สมุาลา  นพ.โมทยศ์กัดิ ์

การเสริมสร้างผู้น าการพยาบาลให้เป็นโค้ชมืออาชีพ                        
ฝึกปฏบิตั ิ: อ.ปกรณ์  วงศร์ตันพบิลูย ์ และคณะ 

       
หมายเหตุ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พกั : อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

เวลา 12.00-13.00 น.  พกั : รบัประทานอาหารกลางวนั 
 
 



ระยะท่ี 3  สปัดาหท่ี์ 6  วนัท่ี  25 - 29  เมษายน  2562   
 

วนั เดอืน 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 

จนัทร ์
25 พฤษภาคม              

2563 

การน าเสนอโครงการ / แผนปฏิบติัการ 
พว.อชิยา  พล ต.ต.ยพุนิ  พว.ศริริตัน์  พว.สดใส 

การน าเสนอโครงการ / แผนปฏิบติัการ 
พว.อชิยา  พล ต.ต.ยพุนิ  พว.ศริริตัน์  พว.สดใส 

องัคาร 
26 พฤษภาคม               

2563 

การศึกษาดงูาน                                                                                                                   
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

การศึกษาดงูาน                                                                              
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

พธุ 
27 พฤษภาคม               

2563 

การศึกษาดงูาน                                                                                                            
โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์

การศึกษาดงูาน                                                                            
โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์

พฤหสับด ี
28 พฤษภาคม               

2563 

การศึกษาดงูาน                                                                                                          
บา้นสทุธาวาส เฉลิมพระเกียรติ 

การศึกษาดงูาน                                                                            
บา้นสทุธาวาส เฉลิมพระเกียรติ 

ศกุร ์
29 พฤษภาคม               

2563 

สมัมนาบทเรียนจากการศึกษาดงูาน                                                                             
Learn & Share และ AAR                                                                                                                 

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

สรปุประเมินโครงการฝึกอบรม                                                 
ผู้รบัการฝึกอบรมรบัประกาศนียบตัร 

 
หมายเหต ุ ( 1 ) แบ่งกลุ่มสรปุบทเรยีนการศกึษาดงูานในประเทศ  3 กลุ่ม     

( 2 ) เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.  พกั : อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
        เวลา 12.00-13.00 น.  พกั : รบัประทานอาหารกลางวนั 

 
 
 


