
โ ครงการพัฒนา  

ผู้ บริหารระดับต้น  

ทางการพยาบาล   

วันท่ี 5 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2564  

ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

การบรรยาย อภิปราย สัมมนา ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การศึกษาดูงาน  สมัครโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียน 

จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน )  

เข้าบัญชอีอมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธบิด ี

ชื่อบัญช ี ศูนย์การศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาลรามาธิบดี (5) 

เลขที่บัญช ี 026-461662-7 

1. สามารถบรหิารจัดการและพัฒนาหน่วยงานพยาบาลในองค์กรสุขภาพ  

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  

2. สามารถพัฒนาทกัษะการบรหิารจดัการทางการพยาบาล การบรหิารงาน 

บุคคล และการบรหิารจัดการองคก์รได ้ 

3. สามารถน าหลักของการบริหาร เชน่ การจัดการความรู ้การเรียนรู้สู่การ 

เปลี่ยนแปลง การใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์ การใชผ้ลงานวิจัยเพื่อพัฒนา 

คุณภาพงาน การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า แนวคิดธุรกิจในการ 

พยาบาล และการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการบริหารจัดการได ้ 

4.  

  ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหอผูป่้วย หวัหน้างานการพยาบาล หรอืเป็น 

บุคคลท่ีหน่วยงานพจิารณาเหน็วา่มศัีกยภาพท่ีจะด ารงต าแหน่งบรหิาร 

ในอนาคตได ้จ านวน 60 คน 

 เปิดรับสมัครตัง้แตว่ันนีถ้ึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 

 ลงทะเบียนออนไลนแ์ละสง่หลกัฐานการโอนเงนิไดท่ี้ 

https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/  

 ช าระคา่ลงทะเบียน พร้อมแนบหลกัฐานการโอนเงนิ 

     ภายในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2564  

อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสภาการพยาบาล 

งานบรกิารวชิาการและศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งทางการพยาบาลรามาธบิด ี

โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบรกิารวชิาการและศูนยก์ารศึกษาต่อเนือ่งทางการพยาบาลรามาธบิด ี
โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. 0-2201-1608, 0-2201-1512   โทรสาร 0-2201-2011 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเตมิและ Download เอกสารได้ท่ี 

http://rama.mahidol.ac.th/nursing 
 

               @RamaCNEC      
 

                rama.ccne@gmail.com       
 

                บรกิารวชิาการ โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิดี 

ค่าลงทะเบียนและการช าระเงิน 

หน่วยคะแนนการศกึษาต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ติดต่อขอรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ 

วธิีด าเนินการประชุม 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การสมัครเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนออนไลน์ แนบหลักฐานการช าระเงิน 



วันศุกร์ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564   

เวลา 08.00-08.45 น. ลงทะเบยีน 
 08.45-09.00 น. พธิีเปดิการประชุม 
                    โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย ์วิสุทธิพันธ ์
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
 09.00-12.00 น. การบรรยายเรือ่ง Leadership in the new normal:  
  Practice and Research    
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย ์วิสุทธิพันธ ์
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Personality development 
                    โดย คุณวรรณพมิล เสนาแพทยภ์ากร 
   ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

วันเสาร์ท่ี 6 พฤศจิกายน 2564     

เวลา 08.00-10.00 น. การบรรยายเรื่อง Time management 
  โดย คุณอาวีกาญจน ์พันธุ์เสงี่ยม 
 10.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Empowerment 
  โดย อ.ดร.นันทนิจ แวน กูลิค 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Change management  
                     โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย ์วิสุทธิพันธ ์
 

วันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2564   
เวลา 08.00-09.00 น. การบรรยายเรือ่ง Utilization management 
                    โดย อ.ดร.จันทรา แกว้ภักดี 
 09.00-10.00 น. 
                    โดย พว.นงนุช ประสิทธิ์วิไล 
 10.00-12.00 น. การบรรยายเรือ่ง Conflict & Negotiate management 
  โดย นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-15.00 น. การบรรยายเรื่อง Problem solving & Decision making 
                    โดย อ.ดร.จันทรา แกว้ภักดี 
 

วันเสาร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2564     
เวลา 09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Organizational administration 
  โดย รศ.นพ.สุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิปิ 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Financial sustainability 
                     โดย พว.วรรณี บุญช่วยเหลือ 
   ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาล  
   โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ก าหนดการประชุม 
วันศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2564   
เวลา 09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง EdPEX (TQM/TQA/TQC/HA/JCI/Lean  
  management/Kaizen) 
  โดย รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธชิาญบญัชา 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง 2P Safety & Risk management 
                    โดย อ.เสาวรส คงชีพ 
 

วันเสาร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2564     
เวลา 09.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Strategic development to action plan  
  (SWOT Analysis, KPI, Strategy planning, Supervision,  
  Benchmarking) 
  โดย อ.ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพ์งศ ์
 

วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2564   
เวลา 08.00-10.00 น. การบรรยายเรื่อง Hospital informatics 
  โดย อ.นพ.นวนรรน ธรีะอัมพรพันธุ ์
 10.00-12.00 น. การบรรยายเรือ่ง Innovation & enterprise (Marketing) 
  โดย นพ.พงษ์พัฒน ์ปธานวนิช 
   โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. 
                    โดย อ.เสาวรส คงชีพ 
   อ.ดร.จันทรา แกว้ภักดี 
   อ.ดร.นันทนิจ แวน กูลิค 
 

วันเสาร์ท่ี 27 พฤศจิกายน 2564     
เวลา 08.00-10.00 น. 
  โดย อ.ดร.นันทนิจ แวน กูลิค 
 10.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Good governance 
  โดย ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Coaching, mentoring and feedback 
                     โดย พว.ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ 
 

วันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 2564   
เวลา 09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Human Resource Management 
  โดย พว.รณิดา ตุละวภิาค 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Human Resource Development 
                    โดย พว.ดร.รุ่งอรุณ เกศวหงส์ 
 

วันเสาร์ท่ี 4 ธันวาคม 2564     
เวลา 08.00-10.00 น. การบรรยายเรื่อง Communication skill 
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วสุิทธิพันธ ์
 10.00-12.00 น. 
  โดย รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า 
 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-15.00 น. 
                     โดย ศ.นพ.อนันต์นิตย ์วิสุทธิพันธ์  
 

วันศุกร์ท่ี 10 ธันวาคม 2564   
เวลา 09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง Excellence service behavior 
  โดย อิทธิพล วิทจิตสมบูรณ์ 
   ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
   โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล 
 

วันเสาร์ท่ี 11 ธันวาคม 2564     
เวลา 09.00-09.30 น. 
  โดย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย ์วิสุทธิพันธ ์
 09.30-12.00 น. 
  - COVID call center โดย  อ.พิชญา ทองโพธิ์ 
  - Are U OK? โดย  รศ.ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์ 
  - Chat about MOM โดย  รศ.ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล 
  - Line: @RamaCovid โดย  

 12.00-13.00 น. พักกลางวัน 
 13.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Corporate Social Responsibility (CSR)  
  – Private Organization's View 
                     โดย คุณสายชล ทรัพยม์ากอุดม 
   หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ 
   บริษัท แอดวานซอ์ินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
 

วันศุกร์ท่ี 17 ธันวาคม 2564   
เวลา 09.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง Mindfulness for leader  
  โดย ผศ.ดร.สุดารส รองเมือง ยากิ 
 

วันเสาร์ท่ี 18 ธันวาคม 2564     
เวลา 09.00-16.00 น. การบรรยายเรื่อง The study trip (MedPark Hospital) 
  โดย อ.เสาวรส คงชีพ 
   อ.ดร.จันทรา แกว้ภักดี 
   อ.ดร.นันทนิจ แวน กูลิค 


