วันพุธที่
๒๓ ส.ค.๖๐

การสื่อสารและเทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่
๒๔ ส.ค.๖๐

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ( ปูพื้นหลักการ / เครื่องมือในการเก็บข้อมูล )
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่
๒๕ ส.ค.๖๐

การบริหารกาย
บริหารจิต
การพัฒนาทักษะการนาเสนอ ๕
นาที นาเสนอสิ่งที่ตนเอง
เชี่ยวชาญ

พิธีเปิดการอบรม
นโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานสาธารณสุข ๒๐ ปี (๔ Excellence)
สาธารณสุขไทยในอาเซียน การปลูกฝั่งค่านิยม MOPH

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่
๒๖ – ๒๗ ส.ค. ๖๐

การบริหารเชิงกลยุทธ์ : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมรบพิเศษ

รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมรบพิเศษ

วันอังคารที่
๒๒ ส.ค.๖๐

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัว ก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น.
วันจันทร์ที่
๒๑ ส.ค.๖๐

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
กิจกรรมแนะนาตนเอง “บอกตัวตนใน ๒ นาที” /
ชี้แจงหลักสูตร และ set norm
อาจารย์ดร.ปลื้มจิต โชติกะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
(Pre – test )
เครื่องมือการบริหารจัดการ
(Tool & Technical Management)
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
การบริหารเชิงกลยุทธ์ : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ศึกษาข้อมูลพื้นที่เบื้องต้น

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมรบพิเศษ

แต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น
รับประทานอาหารเย็น

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

ตารางการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑/๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
( สัปดาห์ที่ ๑ : วันที่ ๒๑ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ )

แนวคิดและกระบวนการ CBL

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วันอังคารที่
๒๙ ส.ค.๖๐
วันพุธที่
๓๐ ส.ค.๖๐
วันพฤหัสบดีที่
๓๑ ส.ค.๖๐
วันศุกร์ที่
๑ ก.ย. ๖๐

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่
๒ - ๓ ก.ย. ๖๐

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ภาวะผู้นายุคใหม่กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง + กระบวนการคิด
ในการตัดสินใจทางการบริหาร

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ร่วมงาน + การสร้างเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

(Gr.๑) การออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล / วางแผนและเตรียมความพร้อมใน
การเก็บข้อมูล และนาเสนอ
(ทีม FA)

ปรับปรุงเครื่องมือการเก็บข้อมูล
(ทีม FA)

เดินทางไปศึกษา
ดูงานพื้นที่

ศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุข ที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เพื่อหาปัญหาด้านการบริหารงานสาธารณสุข

ศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุข ที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เพื่อหาปัญหาด้านการบริหารงานสาธารณสุข

ศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุข ที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เพื่อหาปัญหาด้านการบริหารงานสาธารณสุข

ศึกษาดูงานด้าน สาธารณสุข ที่ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เพื่อหาปัญหาด้านการบริหารงานสาธารณสุข

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ๒
(วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์)

(Gr.๒) การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวางแผนกลยุทธศาสตร์ / ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

รับประทานอาหารเย็น

วันจันทร์ที่
๒๘ ส.ค.๖๐

การบริหารกาย
บริหารจิต
การพัฒนาทักษะการนาเสนอ ๕ นาที นาเสนอสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐๐ – ๐๖.๓๐น.

ตารางการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑/๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
( สัปดาห์ที่ ๒ : วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ )

วิเคราะห์ข้อมูล

เดินทางกลับจากพื้นที่

วันพุธที่
๖ ก.ย. ๖๐
วันพฤหัสบดีที่
๗ ก.ย. ๖๐
วันศุกร์ที่
๘ ก.ย. ๖๐

วันเสาร์ – อาทิตย์ที่
๙ - ๑๐ ก.ย. ๖๐

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

การพัฒนาบุคลิกภาพ
พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล

การพัฒนาบุคลิกภาพ
พันเอกหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล

กิจกรรมเสริม /
ทักษะทางสังคม

การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
การบริหารด้านการเงิน
สานักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่
งานบันดาลใจกับภาวะผู้นา
ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อานวยการสานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หลุมพรางทางการเงิน
(Gr.๓) วางแผนยุทธศาสตร์และกาหนดแผนงานโครงการ
เพื่อพัฒนาการบริหารงานสาธารณสุข
(ทีม FA)

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่
๕ ก.ย. ๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่
๔ ก.ย. ๖๐

การบริหารกาย
บริหารจิต
การพัฒนาทักษะการนาเสนอ ๕ นาที นาเสนอสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐๐ – ๐๖.๓๐น.

ตารางการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑/๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
( สัปดาห์ที่ ๓ : วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ )

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วันพุธที่
๑๓ ก.ย. ๖๐
วันพฤหัสบดีที่
๑๔ ก.ย. ๖๐
วันศุกร์ที่
๑๕ ก.ย. ๖๐

นาเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (ผล CBL )
(ทีม FA)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ (Knowledge Management
(ทีม FA)

การประเมินโครงการ (AAR)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (No facilitator)

ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย ( Post – test )
นาเสนอผลการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน

สรุปจัดทารายงาน

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิธีปิดการอบรมและ
มอบประกาศนียบัตร
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / อาจารย์ประจาชั้น

Sport day

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่
๑๒ ก.ย. ๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่
๑๑ ก.ย. ๖๐

การบริหารกาย
บริหารจิต
การพัฒนาทักษะการนาเสนอ ๕ นาที นาเสนอสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐๐ – ๐๖.๓๐น.

ตารางการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๑/๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
( สัปดาห์ที่ ๔ : วันที่ ๑๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ )

สรุปจัดทารายงาน
งานเลี้ยงอาลา

