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1. ช่ือหลักสูตร 

 
โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ผูบริหารทางการพยาบาล : ยุคใหมของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ”  

“Nurse Development : Towards New Era of Effective Management” 
 
 2.  ช่ือประกาศนียบัตร 

 

 ภาษาไทย ประกาศนียบัตรสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
 ภาษาอังกฤษ Certificate in Nursing Administration 
 
 3. หลักการและเหตุผล 

 
 ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และการเมืองการปกครอง
อยางรวดเร็วและตอเนื่อง สงผลกระทบตอการบริหารจัดการระบบสุขภาพท้ังในเชิงโนบายและการบริการ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2551 และแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 
2550-2555 ระบุไวชัดเจนวารัฐจะตองจัดระบบบริการสุขภาพแกประชาชนอยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
จัดบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง เทาเทียม มีความเสมอภาค โดยมีการบริการจัดการองคกรท่ีมีธรรมาภิบาล  
สรางวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตท่ีมีความสุขเปนสังคมแหงสุขภาวะ การสรางระบบบริการสุขภาพและ
การแพทยใหผูรับบริการอุนใจ ผูใหมีความสุขดวยตนทุนต่ําและมีคุณภาพท่ีดี มีการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
บนฐานความรู ดวยการจัดการความรูท่ีมุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เพ่ือสรางสรรคและสนับสนุนใหประชาชนมี
สุขภาพดี สังคมดี และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 
 องคกรพยาบาลเปนองคกรท่ีมีความสําคัญในระบบบริการสุขภาพ จึงมีความจําเปนตองพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใชกลยุทธใหสอดคลองกับระบบสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีเปาหมายสําคัญ 
คือ การจัดบริการท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงการจัดบริการอยาง
มีคุณภาพนั้น ผูบริหารทางการพยาบาลจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะผูนําและมีความสามารถ
ทางดานการบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารระดับตนและระดับกลางเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการบริหารองคกร
พยาบาลและการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแกประชาชน จึงจําเปนท่ีผูบริหารตองเปนผู ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาความรูและศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของ และนําไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการงานไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป 
 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รวมกับ ศูนยบริการ
วิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงขอจัดโครงการอบรมหลักสูตร ผูบริหารทางการพยาบาล : ยุคใหมของ
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาผูบริหารทางการพยาบาลระดับตนและระดับกลางของกลุมการพยาบาล 
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โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลในเครือขาย เพ่ือใหเปนผูบริหารทางพยาบาลท่ีสามารถนํา
องคกรใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงพยาบาลและหนวยงานในเครือขายใหสอดคลองกับ
นโยบายสุขภาพและแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติตอไป 
 
4.   วัตถุประสงคท่ัวไป 

 
 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผูท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารการพยาบาลระดับตน
และระดับกลางของฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลในเครือขายใหเปน
ผูนําทางการพยาบาลท่ีมีความรู ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
5.   วัตถุประสงคเฉพาะ 

 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรพยาบาลใหมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
1. เปนผูนําท่ีมีความรู ความสามารถ มีเจตคติท่ีดีและมีวิสัยทัศนในการบริหารการพยาบาล 
2. มีความสามารถในการเชื่อมโยงนโยบายการบริหารการพยาบาลในหนวยงานและองคกร 

อยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนางานบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ 
4. มีความสามารถในการอํานวยการ ประสานการจัดบริการพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สนับสนุนสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลใน

หนวยงาน 
6. สามารถสรางเครือขายแลกเปลี่ยนประสบการณการบริหารการพยาบาลกับโรงพยาบาลใน

เครือขาย 
 
6.   กลุมเปาหมาย 

 
  ผูบริหารระดับตนและระดับกลางทางการพยาบาล ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
 
 
7.   ระยะเวลาในการฝกอบรม 

 
ระยะเวลาการฝกอบรม 10 สัปดาห จํานวน 186 ชั่วโมง 

 ภาคทฤษฎีใชเวลา 126 ชั่วโมง   
 ภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานในประเทศใชเวลา 60 ชั่วโมง 
 ระยะเวลาในการฝกอบรมตั้งแตวันท่ี 18 กุมภาพันธ - 1 พฤษภาคม 2560 
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8.  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 
 1.  เปนพยาบาลวิชาชีพท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภหรือ
เทียบเทาข้ึนไป 
 2.  เปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล การพยาบาลชั้นหนึ่งหรือ 
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
 

9.  องคประกอบของหลักสูตร 

 
1. ภาคทฤษฎี  จํานวน 126 ชั่วโมง 
2. ภาคปฏิบัติ  จํานวน  60 ชั่วโมง 

  
1. ภาคทฤษฎี จํานวน 128 ช่ัวโมง  ประกอบดวย 8 หมวดวิชา  (30 หัวขอ)  ดังตอไปนี้ 

 
หมวดวิชาท่ี  1 :  ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข   จํานวน 13 ช่ัวโมง 

(Health care delivery system and policy) 

1.1 นโยบายสุขภาพและการนําจริยธรรมมาใชในการบริหารงาน     3 ชั่วโมง 
นายแพทยพิษณุ ขันติพงษ  
อดีตผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน 

1.2 นโยบาย Service Plan สูการปฏิบัติจริง       3 ชั่วโมง 
แพทยหญิงณภัทร สิทธิศักดิ์ 
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 8 

1.3 กระบวนทัศนใหมทางสุขภาพกับการจัดบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ    4 ชั่วโมง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี วิวัฒนวานิช  
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1.4 ประเด็นและแนวโนมทางการบริหารการพยาบาล      3 ชั่วโมง 
รองศาสตราจารย ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 
คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

หมวดวิชาท่ี  2 :   การบริหารและการจัดการแนวใหม   จํานวน 18 ช่ัวโมง 

(New Era of administration and management in nursing) 

  2.1 การเจรจาไกลเกลี่ย         4 ชั่วโมง 
นายแพทยวันชัย วัฒนศัพท 
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.2 นวัตกรรมทางการพยาบาลเพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ    3 ชั่วโมง 
2.3 การพยาบาลขามวัฒนธรรมในนยุคประชาคมอาเซียน     2 ชั่วโมง 

รองศาสตราจารย ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 
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2.4 การใหคําปรึกษาแบบมืออาชีพของผูบริหารทางการพยาบาล     3 ชั่วโมง 
ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 
อาจารยประจําสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.5 การทํางานรวมกันอยางทรงพลัง        3 ชั่วโมง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลวิทย เจียรจิตต 
คณบดีคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.6 กฎหมายกับวิชาชีพ         3 ชั่วโมง 
ศาสตราจารยแสวง บุญเฉลิมวิภาส 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

หมวดวิชาท่ี  3 :   การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาล    จํานวน 23 ช่ัวโมง 

(Leadership development in nursing) 

3.1 กิจกรรมกลุมสัมพันธ         3 ชั่วโมง 
อาจารยวาสนา ตองใจ 
วิทยากรอิสระ 

3.2 คุณลักษณะ แนวคิด หลักการของภาวะผูนํา       2 ชั่วโมง 
3.3 ผูนําทางการพยาบาลยุคใหม : ผูนําการเปลี่ยนแปลง      3 ชั่วโมง 
3.4 Leadership for Change เพ่ือพัฒนาคน-พัฒนางาน      3 ชั่วโมง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี วิวัฒนวานิช 
3.5 Evidence base in leadership        3 ชั่วโมง 

รองศาสตราจารย ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 
 

3.6 จริยธรรมและกฎหมายกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล     3 ชั่วโมง 
อาจารยประภัสสร พงศพันธุพิศาล 
ท่ีปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาล 

3.7 การตัดสินใจและกระบวนการแกปญหาของผูนําทางการพยาบาล /    3 ชั่วโมง 
การจัดการความขัดแยง 

ดร.สมสมัย สุธีรศานต 
รองผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพฯ  
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) 

3.8 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ัน      3 ชั่วโมง 
อาจารยปาระมิตา พิกุลสวัสดิ์  
ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาบุคลิกภาพ 
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หมวดวิชาท่ี  4 :   การบริหารทรัพยากรในองคการพยาบาล   จํานวน 14 ช่ัวโมง 

(Resource management in nursing organization) 

4.1 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ     7 ชั่วโมง 
และการจัดอัตรากําลังทางการพยาบาล/การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล  

อาจารยดุษฎี ทองปุย 
อดีตผูอํานวยการสายการพยาบาล เครือโรงพยาบาลพญาไท 

  4.2 การมอบหมายงานทางการพยาบาล (Delegation)      2 ชั่วโมง 
  4.3 เศรษฐศาสตรสุขภาพทางการพยาบาล/การวิเคราะหตนทุน     5 ชั่วโมง  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี วิวัฒนวานิช 
 

หมวดวิชาท่ี  5 :   การบริหารจัดการคุณภาพการพยาบาล   จํานวน  11 ช่ัวโมง 

(Management of nursing quality) 

5.1 พยาบาลผูจัดการรายกรณีและการวางแผนการจําหนาย     4 ชั่วโมง 
กับการลดจํานวนวันนอน    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.2 บทบาทและทักษะท่ีสําคัญของผูบริหารในการบริหาร     3 ชั่วโมง 
คุณภาพการพยาบาล     

อาจารยเรวดี ศิรินคร 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 

5.3 การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลท่ีทําไดจริง      4 ชั่วโมง 
รองศาสตราจารย นายแพทยจิรุตม ศรีรัตนบัลล 
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 

หมวดวิชาท่ี  6 :   การนิเทศงานทางการพยาบาล     จํานวน 11 ช่ัวโมง 

(Supervision in nursing) 

6.1 การสื่อสารเพ่ือการนิเทศและการบริการท่ีมีคุณภาพ /     7 ชั่วโมง 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของบุคลากร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภา แกวศรีงาม   
อดีตอาจารยประจําคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

6.2 แนวคิด หลักการนิเทศงานการพยาบาลแนวใหม/การนิเทศทางคลินิก    4 ชั่วโมง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี  วิวัฒนวานิช 

 
หมวดวิชาท่ี  7 :  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ       จํานวน 15 ช่ัวโมง 

(Strategic management) 

7.1 แนวคิด หลักการบริหารยุคใหม / ผูบริหารท่ีเปยมประสิทธิผล    7 ชั่วโมง 
ดร.รัฐ ธนาดิเรก        
กรรมการผูจัดการ บริษัท ท ธนารัฐอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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7.2 การจัดทําแผนกลยุทธของกลุมการพยาบาล       3 ชั่วโมง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี  วิวัฒนวานิช 

7.3 การเขียนโครงการ          5 ชั่วโมง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี  วิวัฒนวานิช 
รองศาสตราจารย ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 

   
หมวดวิชาท่ี  8 :  สัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล   จํานวน 21 ช่ัวโมง 

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

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิณี  วิวัฒนวานิช 
รองศาสตราจารย ดร.จิราพร  เกศพิชญวัฒนา   

           รวมจํานวน   126 ช่ัวโมง 

2. ภาคปฏิบัติ  จํานวน 60 ช่ัวโมง ประกอบดวย 

1.  ศึกษาดูงานการบริหาร       30 ชั่วโมง 
2.  ฝกปฏิบัติงาน        30 ชั่วโมง 

              รวมจํานวน    60 ช่ัวโมง 

10.  การประเมินผล 

 
 1. ประเมินสัมฤทธิผลของการฝกอบรมดานความรู ทักษะและพฤติกรรม 
  1) สอบขอเขียน รอยละ 60 

2) รายงานและการอภิปราย รอยละ 40 (จัดทําโครงการและนําเสนอโครงการการบูรณาการ
ความรูสูการปฏิบัติภายในเวลาท่ีกําหนด) 

3)  ผูเขารับการอบรมตองมีเวลาเขาอบรมภาคทฤษฏี ไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาในหลักสูตร 
4) จัดทํารายงานและรวมกิจกรรมาการเรียนตามท่ีไดรับมอบหมายในหลักสูตร 
 

 2. ประเมินวิทยากร 
  1)  ความรอบรูในเนื้อหาวิชา 
  2)  ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาวิชา 
  3)  ความเหมาะสมของเทคนิคและวิธีการสอน 
  4)  เนื้อหาเปนประโยชนนําไปใชไดจริง 

5)  ผูเขาอบรมท่ีผานเกณฑการประเมินจะไดรับประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช / ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 3. ประเมินวิธีดําเนินการฝกอบรม 
  1)  ความเหมาะสมของวิทยากรในแตละหัวขอวิชา 
  2)  การประสานงานของผูดําเนินการโครงการ 
  3)  ความพึงพอใจตอการเขารับการอบรม 
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11.  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 

 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุิณี วิวัฒนวานิช    หัวหนาโครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2.  รองศาสตราจารย ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา  กรรมการ 

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาท      กรรมการ 
 อดีตหัวหนาฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

 
12.  การบริหารจัดการโครงการ 

 
 คุณสมบัติของวิทยากรบรรยาย คือ คณาจารยจากกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.)  คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และพยาบาลผู เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  จบการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก  ในสาขาการพยาบาล  
สาขาการบริหาร  หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ทําหนาท่ีสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการพยาบาล และวิทยากรผูเชี่ยวชาญการสอนทางการบริหารองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน
ระดับประเทศ รวมถึงผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  
 
13.  จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 
 หลักสูตรนี้รับผูเขารับการฝกอบรม  จํานวน  60  คน ข้ึนไป 
 
14.  คาลงทะเบียน 

 
อัตราคาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน (ไมรวมคาใชจายในการศึกษาดูงานในประเทศ)   

 โดยคาใชจายนี้ครอบคลุมถึงรายการดังตอไปนี้  
 1. คาเอกสารประกอบการฝกอบรมตลอดหลักสูตร 
 2. คาอาหารและอาหารวางระหวางการฝกอบรม 
 3. คากระเปาและแฟมใสเอกสารประกอบการฝกอบรม 
 4. คาอุปกรณจัดทํากรณีศึกษาและการทํางานกลุมในการฝกอบรม 
หมายเหตุ  คาลงทะเบียน 25,000 บาท นี้ ไมรวมคาพาหนะ คาอาหาร และคาท่ีพักในการศึกษา 

ดูงานในประเทศ 
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15.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
1. ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้น 4 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

2. ฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 
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