
ตารางเรียน: หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ และศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

ระหว่าง วันที่  26  พฤศจิกายน ถึง 25 มีนาคม 2565 
วิชาท่ีเรียน 

 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส.7 พ.ค. 65 9-12 น. ปฐมนิเทศ        
 13-16 น. พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรยีนด้านการ
คิดวิเคราะห ์

       

อา. 8 พ.ค. 65 8.30-16.30 น.  เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร. ปานตา 
และคณะ 

      

ส. 21 พ.ค.65 8.30-16.30 น.  เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร. ปานตา 
และคณะ 

      

อา.22 พ.ค.65 8.30-16.30 น.  เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร. ปานตา 
และคณะ 

      



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส. 28 พ.ค.65 8.30-16.30 น.  เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร. ปานตา 
และคณะ 

      

อา.29 พ.ค.65 8.30-16.30 น.  เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร. ปานตา 
และคณะ 

      

ส.11 มิ.ย.65 8.30-16.30 น.   เรียน 
(online/onsite) 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

     

อา.12 มิ.ย.65 8.30-16.30 น.   เรียน 
(online/onsite) 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

     



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส.18 มิ.ย.65 8.30-16.30 น.   เรียน 
(online/onsite) 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

     

อา.19 มิ.ย.65 8.30-16.30 น.   เรียน 
(online/onsite) 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

     

ส. 25 มิ.ย.65 8.30-16.30 น.   เรียน 
(online/onsite) 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

     

อา.26 มิ.ย.65 8.30-16.30 น.    เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
และคณะ 

    



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส. 2 ก.ค.65 8.30-16.30 น.    เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
และคณะ 

    

อา.3 ก.ค.65 8.30-16.30 น.    เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
และคณะ 

    

ส. 9 ก.ค.65 8.30-16.30 น.    เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
และคณะ 

    

อา.10 ก.ค.65 8.30-16.30 น.    เรียน 
(online/onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
และคณะ 

    



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส. 16 ก.ค.65 8.30-16.30 น.     เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.กัญญดา 
และคณะ  

   

อา.17 ก.ค.65 8.30-16.30 น.     เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.กัญญดา 
และคณะ  

   

ส. 23 ก.ค.65 8.30-16.30 น.     เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.กัญญดา 
และคณะ  

   

อา.24 ก.ค.65 8.30-16.30 น.     เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.กัญญดา 
และคณะ  

   



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส. 30 ก.ค.65 8.30-16.30 น.     เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.กัญญดา 
และคณะ  

   

อา.31 ก.ค.65 8.30-16.30 น.      เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.อรพรรณ 
และคณะ 

  

ส. 6 ส.ค.65 8.30-16.30 น.      เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.อรพรรณ 
และคณะ 

  

อา.7 ส.ค.65 8.30-16.30 น.      เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.อรพรรณ 
และคณะ 

  



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

ส. 20 ส.ค.65 8.30-16.30 น.      เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.อรพรรณ 
และคณะ 

  

อา.21 ส.ค.65 8.30-16.30 น.      เรียน 
(online/onsite) 
รศ.ดร.อรพรรณ 
และคณะ 

  

สัปดาห์ที่ 1 
จ.22 ส.ค. ถึง 
ส.27 ส.ค.65 

8.30-16.30 น.       เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

 

สัปดาห์ที่ 2 
จ.29 ส.ค.ถึง 
ส.3 ก.ย. 65 

8.30-16.30 น.       เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

 



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

สัปดาห์ที่ 3 
จ.5 ก.ย. ถึง 
พ.7 ก.ย. 65 

8.30-16.30 น.       เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

 

สัปดาห์ที่ 1 
พฤ.8 ถึง 

ส. 10 ก.ย. 65 
 

8.30-16.30 น.        เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

สัปดาห์ที่ 2 
จ.12 ก.ย. ถึง 
ส. 17 ก.ย.65 

8.30-16.30 น.        เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

สัปดาห์ที่ 3 
จ.19 ก.ย. ถึง  
ส. 24 ก.ย. 65 

8.30-16.30 น.        เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 



วิชาท่ีเรียน 
 
 
 
 
 
วัน เวลาเรียน 

ปฐมนิเทศ 104002  
แนวคิด ทฤษฎี 

การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

104004  
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล และการ

บริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์
2(2-0-4) 

104003  
การบริหาร

คุณภาพ การ
จัดการ

ทรัพยากร และ
การจัดการทาง
เศรษฐศาสตร์  

2(2-0-4) 

104001  
นโยบาย ระบบ
สุขภาพและการ
จัดการทางการ

พยาบาล  
2(2-0-4) 

104005  
การวิจัยและการ
น าหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มาใช้
ในการจัดการใน
องค์กรพยาบาล 

2(2-0-4) 

106001
ปฏิบัติการการ
จัดการคุณภาพ

ทางการพยาบาล  
2(0-8-0) 120 
ชั่วโมง 15 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง 

106002 
ปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากร  
3(0-12-0) 180 
ชั่วโมง 26 วัน 
วันละ 7 ชั่วโมง 

สัปดาห์ที่ 3 
จ. 26 ก.ย. ถึง 
ศ. 1 ต.ค. 65 

8.30-16.30 น.        เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

สัปดาห์ที่ 4 
จ. 3 ต.ค. ถึง 
ศ. 7 ต.ค. 65 

8.30-16.30 น.        เรียน (onsite) 
อ.ดร.ปานตา 
ผศ.ดร.สุวรรณา 
และคณะ 

ส. 15 ต.ค. 65 9-16 น.        รับ
ประกาศนียบตัร 
 

 
 


