
       
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                                                                                                            

ก าหนดการ  โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นท่ี 11 ระหว่างวนัท่ี 25  กรกฎาคม - 2 กนัยายน 2565  
ระยะท่ี 1  สปัดาห์ท่ี 1  วนัท่ี  25 -29  กรกฎาคม  2565   
  

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 16.00-16.00 

  
จนัทร ์ 

25 กค. 65 
 

ลงทะเบยีน                 
กจิกรรม Check In 
พล ต.ต.หญงิยุพนิ, 

อ.อชิยา 

กจิกรรมกลุ่มเตรยีมความพรอ้มเขา้สูบ่ทเรยีน 
      พว.ศริริตัน์ พชิติชยัชาญ และ  
      พว.สดใส  เกตไุนย 

ระบบการพยาบาลกบัความส าเรจ็ของระบบสุขภาพ 
                ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณ ดร.สมจติ  หนุเจรญิกุล 

 

  
องัคาร 26 กค.65 

สรุป                      
บทเรยีน 

 การเสรมิสรา้งสมรรถนะผูบ้รหิารการพยาบาลในการใช ้Focus charting 
ดร.ยุวด ีเกตุสมัพนัธ ์    

 การนิเทศทางคลนิิก : สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบัผูบ้รหิารการพยาบาล 
พว.เฉลาศร ี เสงีย่ม  

 
พุธ 27 กค.65 

 

สรุป                      
บทเรยีน 

กฎหมาย สทิธผิูป่้วย จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี 
ในการประกอบวชิาชพีการพยาบาล 

                   รองศาสตราจารย.์ดร.จนิตนา ยนูิพนัธุ ์

กฎหมายฯ (ต่อ) 
   

 
WS : วเิคราะหอุ์บตักิารณ์และวางระบบการ 

ป้องกนั การเกดิซ ้า: 
รองศาสตราจารย ์ดร.จนิตนา  ยนูิพนัธุ ์ และ 

   พว.อชิยา    สุวรรณกุล 

พฤหสับด ี28 
กค.65 

หยุดวนัเฉลมิฯ 

สรุป                      
บทเรยีน 

 การพฒันารปูแบบการพยาบาลขา้งเตยีง (TCAB) : บทบาทส าคญัของ  
 พยาบาล : ดร.ยุวด ีเกตุสมัพนัธ ์

                           Best Practice in I.V. Therapy 
    พว.สดใส เกตุไนย 

ศุกร 29 กค.65 
  
 

สรุป                      
บทเรยีน 

        สรา้งองคก์รทีย่ ัง่ยนืดว้ยการบรหิารความเสีย่งอย่างบูรณาการ 
                                 อ.น้องนุช ภูมสินธ ์

การวเิคราะหส์าเหตุรากของปัญหา(RCA) และการท า Risk Register  
                                   อ.น้องนุช ภูมสินธ ์

 

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



 
ระยะท่ี 1  สปัดาห์ท่ี 2  วนัท่ี  1 – 5  สิงหาคม 2565 
 

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 16.00-16.00 

จนัทร ์1 
สค.65 

สรุป                      
บทเรยีน 

         วางระบบบรหิารอตัราก าลงั : กลยุทธส์ูค่วามส าเรจ็ขององคก์ร    
พว.อชิยา สวุรรณกุล 

  

Patient classification  
พว.อชิยา สวุรรณกุล  
 

    Workshop : วางระบบบรหิารอตัราก าลงั 
        พว.อชิยา,พว.ศริริตัน์,พว.สดใส 
 

องัคาร 2 
สค.65 

สรุป                      
บทเรยีน 

            ถอดรหสัการน ามาตรฐานองคก์รพยาบาลสูก่ารปฏบิตัิ 
                                อ.วรวรรณ ใหญ่มาก   

องค์กรพยาบาลกบัการใชเ้ครื่องมอืคุณภาพ  
                                    อ.วรวรรณ ใหญ่มาก   

พุธ 3 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 

The Window of Goodness : หน้าต่างความดงีามกบัการ 
สรา้งคุณค่าในงาน   

นายแพทยเ์พยีรศกัดิ ์แซ่หว่อง 
 

The Window of Goodness : หน้าต่างความดงีามกบัการ 
สรา้งคุณค่าในงาน   

นายแพทยเ์พยีรศกัดิ ์แซ่หว่อง 
 

พฤหสับด ี4
สค.65 

 

สรุป                      
บทเรยีน 

การเขยีนโครงการ : กลยุทธส์ูค่วามเป็นเลศิในการพฒันางาน  
 พว.อชิยา สุวรรณกุล 

Work shop : การเลอืกหวัขอ้โครงการพฒันา/การท าวจิยั 
             พว.อชิยา     สวุรรณกุล ,พล.ต.ต.หญงิยุพนิ   เนยีมแสง 
             พว.ศริริตัน์   พชิติชยัชาญ ,พว.สดใส  เกตุไนย 

ศุกร ์5 สค.65 
 

สรุป                      
บทเรยีน 

รายงานการด าเนนิโครงการ/การประเมนิโครงการ 
     ดร.กิง่กาญจน์   คงสาคร 

Work shop : การเลอืกหวัขอ้โครงการพฒันา/การท าวจิยั 
             พว.อชิยา     สวุรรณกุล ,พล.ต.ต.หญงิยุพนิ   เนยีมแสง 
             พว.ศริริตัน์   พชิติชยัชาญ ,พว.สดใส  เกตุไนย 

 
 
 
 
 
 



ระยะท่ี 2  สปัดาห์ท่ี 3 -4 วนัท่ี 8 -19 สิงหาคม 2565 

   

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 16.00-16.00 

  วนัที ่8.-19 
  สงิหาคม 2565 

 
 
 
 

 

ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม :  
      1. เขยีนโครงการพฒันาคุณภาพ ฉบบัสมบูรณ์  ตามแนวทางทีโ่ครงการฝึกอบรมก าหนด  โดยมขีอ้มลูอา้งองิ 
            สง่โครงการฉบบัสมบูรณ์  มายงัสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภายในวนัศกุรท่ี  19 สิงหาคม 2565   
            ทาง email : wanna.kk.jum@gmail.com  
            1.1 ศกึษา  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  แผนยุทธศาสตร ์ แผนกลยุทธ ์ แผนปฏบิตักิาร  ขององคก์รทีท่่านสงักดั   
                 วเิคราะหจุ์ดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสพฒันา  และภาวะคุกคาม (SWOT)  ของหน่วยงานทีท่่านรบัผดิชอบ   
                 ก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) ของหน่วยงานทีท่่านรบัผดิชอบ ใหส้มัพนัธก์บัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และ 
                 แผนกลยุทธข์ององคก์ร จดัท าโครงการพฒันาคณุภาพทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิาร/แผนกลยุทธ ์  
           1.2 จดัท า Power Point เพือ่ใชใ้นการน าเสนอโครงการของท่าน  ใหเ้วลา 8 นาท ี(เตรยีมน าเสนอในหอ้งเรยีน  ไม่ตอ้งสง่) 
           1.3 ชอใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมน าคอมพวิเตอร์/Note book  มาใชใ้นการเขยีน/ปรบัปรุงแกไ้ขโครงการ 
      2. ศกึษาดงูานและสมัมนาวชิาการในต่างจงัหวดั วนัที ่18-19 สงิหาคม 2565    
            2.1 ศกึษาดงูานการบรหิารการพยาบาล โรงพยาบาล ชลบุร ีจ.ชลบุร ีวนัที ่ 18 สงิหาคม 2565  : 
                 1) การพฒันาระบบเทคโนโลย ีสาระสนเทศทีส่นบัสนุนระบบบรกิารพยาบาล : E-Nurses Note ,E-MAR 
                 2) การพฒันาคุณภาพเพือ่สรา้งความเป็นเลศิในงานบรกิารพยาบาล : Block & Care Program 
           2.2  สมัมนาทางการพยาบาล วนัศุกร ์ 19 สงิหาคม 2565      

      
 

หมายเหต ุ   1. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมศกึษาดว้ยตนเองผ่านการจดัท าโครงการ  โดยใชค้วามรูจ้ากการฝึกอบรมระยะที ่1 เป็นพืน้ฐาน   
โดยมวีทิยากรทีป่รกึษา :  พล ต.ต.หญงิ ยุพนิ  เนียมแสง โทร. 083 031 0004 Yupin_ns@hotmail.com 
   พว.อชิยา  สุวรรณกุล  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  สปัดาห์ท่ี 5 วนัท่ี 22–26 สิงหาคม 2565  
 

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 ์22 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 
     Professional development program for future nursing 
                            ดร.ภทัรพร เขยีวหวาน     

  
   การจดัท าผลงานวชิาการเพือ่ขอประเมนิต าแหน่งพยาบาลระดบั  

ช านาญการพเิศษและเชีย่วชาญ : รศ.ดร.จนิตนา ยนูิพนัธุ ์  
 

องัคาร 23 สค.65 
 

สรุป                      
บทเรยีน 

                       ศกึษาดงูานโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ     
เยีย่มชม ward,หน่วยงาน 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ     

พุธ 24 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 

Workshop :  Shape up โครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
             พว.อชิยา     สวุรรณกุล ,พล.ต.ต.หญงิยุพนิ   เนยีมแสง 
             พว.ศริริตัน์   พชิติชยัชาญ ,พว.สดใส  เกตุไนย 

Workshop :  Shape up โครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
             พว.อชิยา     สวุรรณกุล ,พล.ต.ต.หญงิยุพนิ   เนยีมแสง 

             พว.ศริริตัน์   พชิติชยัชาญ ,พว.สดใส  เกตุไนย 

พฤหสั 25 สค.65 
 

สรุป                      
บทเรยีน 

   
 รปูแบบการดแูลผูป่้วยมุมมองใหม่เชงิระบบในการจดัการปัญหา  สุขภาพ :                                            
                            ศาสตราจารย ์ดร.ศริอิร สนิธ ุ                         
 

     Disruptive HR ส าหรบัองคก์รพยาบาลยุคใหม ่
                       ผศ.ดร.ภก.ลอืรตัน์ อนุรตัน์พานิช 

ศุกร 26 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 

       Workshop :  Shape up โครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
             พว.อชิยา     สวุรรณกุล ,พล.ต.ต.หญงิยุพนิ   เนยีมแสง 
             พว.ศริริตัน์   พชิติชยัชาญ ,พว.สดใส  เกตุไนย 

          การจดัการคุณภาพและผลลพัธท์างการพยาบาล 
                             พว.เฉลาศร ี เสงีย่ม 

หมายเหตุ   แบ่งกลุ่มสรุปบทเรยีนการศกึษาดงูาน 1. ฝ่ายการพยาบาล รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ
              : 1. Competencies & Career Path for R.N.:  
                2.  การพฒันาคุณภาพเพื่อสรา้งความเป็นเลศิในงานบรกิารพยาบาล 
 
 



ระยะท่ี 3  สปัดาห์ท่ี 6  วนัท่ี  29 สิงหาคม-2 กนัยายน 2565 
 

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 ์29 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 
            Professional Development & Career Path for RN.  
                             ดร.ธรีพร  สถริองักูร  

           ภาวะผูน้ ากบัการบรหิารองคก์รพยาบาลในมติใิหม่          
อ.อจัฉรา   คงกติตมิากุล            

องัคาร 30 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 
บรหิารอย่างไรใหไ้ดใ้จคน : Satir Model 

-                        อ.สุวลกัษณ์  อศัดรเดชา 
บรหิารอย่างไรใหไ้ดใ้จคน : Satir Model 

                            อ.สุวลกัษณ์  อศัดรเดชา 

พุธ 31 สค.65 
สรุป                      

บทเรยีน 

 การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล : น าเสนอและวพิากษ์ 
กลุ่ม 1 พว.อชิยา สวุรรณกุล, พว.สดใส  เกตไุนย 

      กลุ่ม 2 พว.ศริริตัน์  พชิติชยัชาญ,  พล.ต.ต.หญงิ ยุพนิ เนียมแสง 

 การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพการพยาบาล : น าเสนอและวพิากษ์ 
กลุ่ม1 พว.อชิยา สุวรรณกุล, พว.สดใส  เกตุไนย 

       กลุ่ม 2 พว.ศริริตัน์  พชิติชยัชาญ,  พล.ต.ต.หญงิ ยุพนิ เนียมแสง 

พฤหสั 1 กย.65 
สรุป                      

บทเรยีน 
        Learn & Share : บทเรยีน/ผลงานทีเ่ป็น Good Practice/ 
           Best Practice : ผูด้ าเนินการ : พว.อชิยา สุวรรณกุล 

สมัมนาต่อยอด ถอดบทเรยีนจากการศกึษาดงูาน รพ.ในประเทศ 
             พว.อชิยา     สวุรรณกุล ,พล.ต.ต.หญงิยุพนิ   เนยีมแสง 
             พว.ศริริตัน์   พชิติชยัชาญ ,พว.สดใส  เกตุไนย  

ศุกร 2 กย.65 
สรุป                      

บทเรยีน 

                           ประเมนิผล โครงการ                                                                    
          AAR                   ฝึกอบรม                                                                                                                                         พธิรีบัประกาศนียบตัร 

      ปิดการอบรม  
ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

    
                 
 
 


