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โครงการฝกึอบรม 
หลกัสูตร “ผู้บรหิารทางการพยาบาล : ยุคใหมข่องการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ” รุน่ที ่2 

(Nurse Development : Towards New Era of Effective Management) 
  
1. ชื่อหลกัสูตร 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ”  
“Nurse Development : Towards New Era of Effective Management” 

 
 2.  ชื่อประกาศนียบัตร 
 
 ภาษาไทย ประกาศนียบัตรสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
 ภาษาอังกฤษ Certificate in Nursing Administration 
 
 3. หลกัการและเหตุผล 
 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง
อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพทั้งในเชิงโนบายและการบริการ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2550-2555 ระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐจะต้องจัดระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
จัดบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีความเสมอภาค โดยมีการบริการจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล  
สร้างวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตที่มีความสุขเป็นสังคมแห่งสุขภาวะ การสร้างระบบบริการสุขภาพและ
การแพทย์ให้ผู้รับบริการอุ่นใจ ผู้ให้มีความสุขด้วยต้นทุนตํ่าและมีคุณภาพที่ดี มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
บนฐานความรู้ ด้วยการจัดการความรู้ที่มุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพ่ือสร้างสรรค์และสนับสนุนให้ประชาชนมี
สุขภาพดี สังคมดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
 องค์กรพยาบาลเป็นองค์กรที่มีความสําคัญในระบบบริการสุขภาพ จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใช้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายสําคัญ 
คือ การจัดบริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งการจัดบริการอย่าง
มีคุณภาพน้ัน ผู้บริหารทางการพยาบาลจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะผู้นําและมีความสามารถ
ทางด้านการบริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการบริหารองค์กร
พยาบาลและการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแก่ประชาชน จึงจําเป็นที่ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาความรู้และศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และนําไป
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ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอจัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นและระดับกลางของกลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลในเครือข่าย เพ่ือให้เป็นผู้บริหารทางพยาบาลที่สามารถนํา
องค์กรให้ประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาลและหน่วยงานในเครือข่ายให้สอดคล้องกับ
นโยบายสุขภาพและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติต่อไป 
 
4.   วัตถปุระสงคท์ัว่ไป 

 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น
และระดับกลางของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลในเครือข่ายให้
เป็นผู้ นําทางการพยาบาลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
5.   วัตถปุระสงคเ์ฉพาะ 
 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีคุณสมบัติเฉพาะดังน้ี 
1. เป็นผู้นําที่มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการพยาบาล 
2. มีความสามารถในการเช่ือมโยงนโยบายการบริหารการพยาบาลในหน่วยงานและองค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนางานบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
4. มีความสามารถในการอํานวยการ ประสานการจัดบริการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สนับสนุนสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใน

หน่วยงาน 
6. สามารถสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารการพยาบาลกับโรงพยาบาลใน

เครือข่าย 
 
6.   กลุม่เปา้หมาย 
 
  ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางทางการพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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7.   ระยะเวลาในการฝกึอบรม 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 10 สัปดาห์ จํานวน 179 ช่ัวโมง 
 ภาคทฤษฎีใช้เวลา 119 ช่ัวโมง   
 ภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานในประเทศใช้เวลา 60 ช่ัวโมง 
 ระยะเวลาในการฝึกอบรมต้ังแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561 
 
8.  คณุสมบัตขิองผูเ้ขา้รับการฝกึอบรม 
 
 1.  เป็นพยาบาลวิชาชีพที่จบการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 
 2.  เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล การพยาบาลช้ันหน่ึงหรือ 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหน่ึง 
 
9.  องค์ประกอบของหลกัสตูร 
 

1. ภาคทฤษฎี  จาํนวน 119 ช่ัวโมง 
2. ภาคปฏิบัติ  จํานวน  60 ช่ัวโมง 

  
1. ภาคทฤษฎ ีจํานวน 119 ชัว่โมง  ประกอบด้วย 8 หมวดวิชา  (28 หัวข้อ)  ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวดวิชาที่  1 :  ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข   จํานวน 14 ชั่วโมง 
(Health care delivery system and policy) 

1.1 นโยบายสุขภาพและการนําจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงาน     4 ช่ัวโมง 
นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์  
อดีตผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่าน 

1.2 นโยบาย Service Plan สู่การปฏิบัติจริง       3 ช่ัวโมง 
แพทย์หญิงณภัทร สิทธิศักด์ิ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 8 

1.3 กระบวนทัศน์ใหม่ทางสุขภาพกับการจัดบริการพยาบาล     3 ช่ัวโมง 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช  
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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1.4 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล      4 ช่ัวโมง 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หมวดวิชาที่  2 :   การบริหารและการจัดการแนวใหม่   จํานวน 15 ชั่วโมง 
(New Era of administration and management in nursing) 

2.1 นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ    3 ช่ัวโมง 
2.2 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในนยุคประชาคมอาเซียน     2 ช่ัวโมง 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 
2.3 การให้คําปรึกษาแบบมืออาชีพของผู้บริหารทางการพยาบาล     3 ช่ัวโมง 

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 
อาจารย์ประจําสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.4 การทํางานร่วมกันอย่างทรงพลัง        3 ช่ัวโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.5 กฎหมายกับวิชาชีพ         4 ช่ัวโมง 
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

หมวดวิชาที่  3 :   การพัฒนาภาวะผู้นําทางการพยาบาล    จํานวน 21 ชั่วโมง 
(Leadership development in nursing) 

3.1 กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์         3 ช่ัวโมง 
อาจารย์วาสนา ต้องใจ 
วิทยากรอิสระ 

3.2 คุณลักษณะ แนวคิด หลักการของภาวะผู้นํา       3 ช่ัวโมง 
3.3 ผู้นําทางการพยาบาลยุคใหม ่: ผู้นําพยาบาล Generation X , Y    4 ช่ัวโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช 
3.4 Evidence base in leadership        3 ช่ัวโมง 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 
3.5 จริยธรรมและกฎหมายกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล     4 ช่ัวโมง 

อาจารย์ประภัสสร พงศ์พันธ์ุพิศาล 
ที่ปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาล 
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3.6 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมั่น      4 ช่ัวโมง 
อาจารย์ปาระมิตา พิกุลสวัสด์ิ  
ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 

 
หมวดวิชาที่  4 :   การบริหารทรัพยากรในองค์การพยาบาล   จํานวน 13 ชั่วโมง 

(Resource management in nursing organization) 
4.1 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ     7 ช่ัวโมง 

และการจัดอัตรากําลังทางการพยาบาล/การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล  
อาจารย์ดุษฎี ทองปุย 
อดีตผู้อํานวยการสายการพยาบาล เครือโรงพยาบาลพญาไท 

  4.2 การมอบหมายงานทางการพยาบาล (Delegation)      2 ช่ัวโมง 
  4.3 เศรษฐศาสตร์สุขภาพทางการพยาบาล/การวิเคราะห์ต้นทุน     4 ช่ัวโมง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช 
 

หมวดวิชาที่  5 :   การบริหารจัดการคุณภาพการพยาบาล    จํานวน  10 ชั่วโมง 
(Management of nursing quality) 

5.1 พยาบาลผู้จัดการรายกรณีและการวางแผนการจําหน่าย     3 ช่ัวโมง 
กับการลดจํานวนวันนอน    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.2 บทบาทและทักษะที่สําคัญของผู้บริหารในการบริหาร     4 ช่ัวโมง 
คุณภาพการพยาบาล     

อาจารย์เรวดี ศิรินคร 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

5.3 การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลท่ีทําได้จริง      3 ช่ัวโมง 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล ์
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

หมวดวิชาที่  6 :   การนิเทศงานทางการพยาบาล      จํานวน 11 ชั่วโมง 
(Supervision in nursing) 

6.1 การสื่อสารเพ่ือการนิเทศและการบริการที่มีคุณภาพ /     7 ช่ัวโมง 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา แก้วศรีงาม   
อดีตอาจารย์ประจําคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
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6.2 แนวคิด หลักการ การนิเทศงานการพยาบาลแนวใหม ่     4 ช่ัวโมง 
และหลักการ Coaching งานการพยาบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช 
 
หมวดวิชาที่  7 :  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์       จํานวน 14 ชั่วโมง 

(Strategic management) 
7.1 แนวคิด หลักการบริหารยุคใหม่ / ผู้บริหารที่เป่ียมประสิทธิผล    7 ช่ัวโมง 

ดร.รัฐ ธนาดิเรก        
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท ธนารัฐอินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 

7.2 การจัดทําแผนกลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาล       3 ช่ัวโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช 

7.3 การเขียนโครงการ          4 ช่ัวโมง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 

   
หมวดวิชาที่  8 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล   จํานวน 21 ชั่วโมง 

8.1 การจัดทําแผนงาน/โครงการและนําเสนอ        7 ช่ัวโมง 
8.2 นําเสนอโครงการและสรุป-อภิปราย การศึกษาดูงาน      14 ช่ัวโมง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  เกศพิชญวัฒนา   

           รวมจาํนวน   119 ชัว่โมง 
2. ภาคปฏิบตั ิ จํานวน 60 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

1.  ศึกษาดูงานการบริหาร       30 ช่ัวโมง 
2.  ฝึกปฏิบัติงาน        30 ช่ัวโมง 

              รวมจํานวน    60 ชัว่โมง 
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10.  การประเมนิผล 
 
 1. ประเมินสัมฤทธิผลของการฝึกอบรมด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรม 
  1) สอบข้อเขียน ร้อยละ 60 

2) รายงานและการอภิปราย ร้อยละ 40 (จัดทําโครงการและนําเสนอโครงการการบูรณาการ
ความรู้สู่การปฏิบัติภายในเวลาที่กําหนด) 

3)  ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมภาคทฤษฏี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาในหลักสูตร 
4) จัดทํารายงานและร่วมกิจกรรมาการเรียนตามที่ได้รับมอบหมายในหลักสตูร 
 

 2. ประเมินวิทยากร 
  1)  ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา 
  2)  ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาวิชา 
  3)  ความเหมาะสมของเทคนิคและวิธีการสอน 
  4)  เน้ือหาเป็นประโยชน์นําไปใช้ได้จริง 

5)  ผู้เข้าอบรมท่ีผา่นเกณฑ์การประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 3. ประเมินวิธีดําเนินการฝึกอบรม 
  1)  ความเหมาะสมของวิทยากรในแต่ละหัวข้อวิชา 
  2)  การประสานงานของผู้ดําเนินการโครงการ 
  3)  ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม 
 
11.  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช    หัวหน้าโครงการ 
 2.  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา  กรรมการ 
 3.  นางกัลยา มณีโชติ     กรรมการ 
 4.  นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาท    กรรมการ 
 5.  นางสาวสิรีธร จิระกุล     เลขานุการ 
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12.  การบรหิารจดัการโครงการ 
 
 คุณสมบัติของวิทยากรบรรยาย คือ คณาจารย์จากกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.)  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพยาบาลผู้เช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ในสาขาการพยาบาล  
สาขาการบริหาร  หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ทําหน้าที่สอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการพยาบาล และวิทยากรผู้เช่ียวชาญการสอนทางการบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ระดับประเทศ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 
13.  จาํนวนผูเ้ข้ารบัการฝกึอบรม 
 
 หลักสูตรน้ีรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน  70  คน 
 
14.  คา่ลงทะเบียน 

 
อัตราคา่ลงทะเบียน 25,000 บาท/คน (ไมร่วมศกึษาดูงานในประเทศ)   

 โดยค่าใช้จ่ายน้ีครอบคลุมถึงรายการดังต่อไปนี้  
 1. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
 2. ค่ากระเป๋าและแฟ้มใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 3. ค่าอุปกรณ์จัดทํากรณีศึกษาและการทํางานกลุ่มในการฝึกอบรม 
 
หมายเหต ุ คา่ลงทะเบยีน 25,000 บาท นี ้ไมร่วมคา่พาหนะ คา่อาหาร และค่าทีพ่กัในการศกึษา 

ดูงานในประเทศ 
 
15.  หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
 

1. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้ัน 4 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 10330 
 

2. กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 


