
จัดการฝึกอบรม 

โครงการพัฒนา  

ผู้ บ ริ หารร ะดับต้ น  

ทางการพยาบาล  
รุ่ น ท่ี  3  

วันท่ี 31 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2566  
(อบรมวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์)  

ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มหาวทิยาลัยมหิดล 

การบรรยาย อภิปราย สัมมนา ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การศึกษาดูงาน  สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบยีน 

จ านวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน )  

เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี 

ชื่อบัญชี  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี (3) 

เลขที่บัญชี  026-461658-8 

** ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ** 

1. สามารถบริหารจัดการและพัฒนาหน่วยงานพยาบาลในองค์กรสุขภาพ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

2. สามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางการพยาบาล การบริหาร 

งานบุคคล และการบริหารจัดการองค์กรได้  

3. สามารถน าหลักของการบริหาร เช่น การจัดการความรู้ การเรียนรู้สู่การ 

เปล่ียนแปลง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพงาน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า แนวคิดธุรกิจในการ 

พยาบาล และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการบริหารจัดการได้  

4.  

  ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหอผูป่้วย หวัหน้างานการพยาบาล หรอืเป็น 

บุคคลท่ีหน่วยงานพจิารณาเหน็ว่ามศัีกยภาพท่ีจะด ารงต าแหน่งบรหิาร 

ในอนาคตได ้จ านวน 60 คน 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566 

 ช าระค่าลงทะเบยีน พรอ้มแนบหลกัฐานการโอนเงนิ 

    ภายในวนัที ่16 มีนาคม 2566 

 ลงทะเบยีนออนไลนแ์ละสง่หลกัฐานการโอนเงนิไดท้ี ่ 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล 

งานบรกิารวิชาการและศูนยก์ารศึกษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาลรามาธบิด ี

โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ี 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบรกิารวิชาการและศูนยก์ารศึกษาตอ่เนือ่งทางการพยาบาลรามาธบิด ี
โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512   โทรสาร 0-2201-2011 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download เอกสารได้ท่ี 

https://www.ramacnec.com/ 
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                ramaccne@mahidol.ac.th        
 

                บริการวชิาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงนิ 

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ติดต่อขอรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ท่ี 

วิธีด าเนินการอบรม 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมอบรม 

การสมัครเข้าร่วมอบรม 
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 ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวทิยาลัยมหิดล 

เกณฑ์การผ่านการอบรม  
มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

QR Code ลงทะเบียนออนไลน ์



วันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 
เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30-08.45 น. พธิีเปิดการอบรม 
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพันธ ์
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
 08.45-09.30 น. แนะน าโครงการพัฒนาผูบ้ริหารระดับต้นทางการพยาบาล  
 09.30-12.00 น. การบรรยายเร่ือง Leadership in the new normal: Practice   
  and research 
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพันธ ์
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-15.00 น. การบรรยายเร่ือง Team building for excellence teamwork  
  โดย  ผศ.ดร.วิไล นาป่า  
 15.00-16.30 น.   วัดตวัตัดเสือ้สทู   
วันเสาร์ท่ี 1 เมษายน 2566  ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 08.30–10.30 น. การบรรยายเร่ือง Communication skills  
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพันธ์  
 10.30-12.15 น. การบรรยายเร่ือง Motivation & strategies for team building 
  โดย ศ.นพ.อนันต์นิตย์ วสิุทธิพันธ์  
 12.15-13.00 น.  พักกลางวัน   
 13.00-14.00 น. การบรรยายเร่ือง Utilization management  
  โดย อ.ดร.จันทรา แก้วภักด ี
 14.00-15.00 น. การบรรยายเร่ือง Utilization management in chemotherapy    
  and short stay service  
  โดย พว.เยาวรัตน์ จันทราภรณ์   
วันศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2566 ห้อง 610 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 09.00–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Organizational administration  
  โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลลีาอุดมลปิิ  
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน   
 13.00-16.00 น. การบรรยายเร่ือง Excellence service behavior  
  โดย  คณุอิทธิพล วิทจิตสมบูรณ ์
        ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
        โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล  
วันเสาร์ท่ี 8 เมษายน 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 08.30-10.30 น. การบรรยายเร่ือง Conflict & Negotiate management 
  โดย  นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช 
 10.30-12.15 น. การบรรยายเร่ือง ข้อ Concern ด้านกฎหมายทางการพยาบาล  
  โดย  รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า 
 12.15-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเร่ือง Health IT for hospital executives  
  โดย อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ 

ก าหนดการอบรม 
วันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2566 ห้อง 611 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 09.00-12.00 น. การบรรยายเร่ือง 2P Safety & Risk management  
  โดย อ.ดร.เสาวรส คงชีพ  
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน   
 13.00-16.00 น. การบรรยายเร่ือง Change management (book critique)  
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพนัธ์  
วันเสาร์ท่ี 22 เมษายน 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 08.30-10.30 น. การบรรยายเร่ือง Problem solving & Decision making   
  โดย อ.ดร.จันทรา แก้วภักด ี
 10.30–12.15 น. การบรรยายเร่ือง Empowerment   
  โดย อ.ดร.นันทนิจ แวน กูลิค 
 12.15-13.00 น.  พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเร่ือง Strategic development to action plan     
  (SWOT Analysis, KPI, Strategy planning, Benchmarking)  
  โดย อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ ์
วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566 ห้อง 611 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 09.00-11.00 น. การบรรยายเร่ือง Good governance  
  โดย ศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ ์
 11.00-12.00 น. พักกลางวัน   
 12.00-15.00 น. การบรรยายเร่ือง Human Resource Development  
  โดย พว.ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์  
         รองผู้อ านวยการแพทย์ งานพยาบาล 
         โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
วันเสาร์ท่ี 29 เมษายน 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 08.30-12.00 น. การอภิปรายเร่ือง Integrating quality management:  
  discussion   
 12.00-13.00 น.  พักกลางวัน 
 13.00–16.00 น. การบรรยายเร่ือง Human resource management  
  โดย พว.รณิดา ตุละวิภาค 
วันศุกร์ท่ี 5 พฤษภาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 09.00-10.30 น. การบรรยายเร่ือง Concept of Corporate Social  
  Responsibility (CSR)  
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสิุทธิพันธ ์
 10.30–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Corporate Social Responsibility (CSR):  
  Showcase 
  โดย  อ.ดร.เสาวรส คงชีพ 
         พว.ทศพล พิลารักษ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ) 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน  
 13.00-15.00 น. การบรรยายเร่ือง Corporate Social Responsibility (CSR) 
–   Private Organization's View  
  โดย คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม 
   หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ ์
   บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 15.00-16.00 น. เฉลย Buddy 

วันเสาร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท 
เวลา 09.00-11.00 น. การบรรยายเรือ่ง Networking, collaboration & international affair 

  โดย อ.ดร.นันทนิจ แวน กูลิค 
 11.00–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Clinical supervision  
  โดย อ.ดร.เสาวรส คงชีพ 
 12.00-13.00 น.  พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเร่ือง EdPEX (TQM/TQA/TQC/HA/JCI/Lean 
  management/Kaizen)  
  โดย ศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  
วันศุกร์ท่ี 12 พฤษภาคม 2566 ห้อง 714 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา 10.00–12.00 น. การบรรยายเร่ือง Personality development  
  โดย คุณวรรณพมิล เสนาแพทย์ภากร 
   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 12.00-13.00 น.  พักกลางวัน  
 13.00-15.00 น. การบรรยายเร่ือง Time management   
  โดย คุณอาวีกาญจน์ พันธุเ์สงีย่ม 
วันเสาร์ท่ี 13 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลเมดพาร์ค กรุงเทพฯ  
เวลา 09.00-10.30 น. การบรรยายเร่ือง Innovation & enterprise (Marketing)  
  โดย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 
         กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 10.30-12.00 น. การบรรยายเร่ือง Budgeting and Financial sustainability  
  โดย พว.อัจฉรา ริมสาคร 
         ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล   โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน   
 13.00-16.00 น. The study trip (Med Park Hospital)  
วันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท    
เวลา 10.00-12.00 น. การบรรยายเร่ือง Nursing Research:  
  From Routine to Research (R2R)  
  โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปยีซื่อ 
 12.00–13.00 น.  พักกลางวัน   
 13.00-16.00 น.  The study trip (Ramathibodi Hospital)  
วันเสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท 
เวลา  08.45-11.45 น. การบรรยายเร่ือง Coaching, mentoring and feedback  
  โดย พว.ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส ์
         รองผู้อ านวยการแพทย์ งานพยาบาล 
         โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
 11.45-13.00 น.  พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. The study trip sharing    
วันศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท      
เวลา 09.00-16.00 น. การบรรยายเร่ือง Mindfulness for leader  
  โดย ผศ.ดร.สุดารส รองเมือง ยาก ิ
 *12.00-13.00 น. พักกลางวนั   
วันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2566 ห้อง 708 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีพญาไท      
เวลา 09.00-12.00 น.  พธิีมอบประกาศนียบัตร  


