๑

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.

ตารางการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ( สัปดาห์ที่ ๑ : วันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ )

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
นโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
สาธารณสุข
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล
สาธารณสุขนิเทศ เขตสุภาพที่ ๑
เทคนิคบริหารงาน : การบริหารงาน การสอนงาน การควบคุม
กากับติดตามและประเมินผลการทางาน
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
พิธีเปิดการอบรม
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล
สาธารณสุขนิเทศ เขตสุภาพที่ ๑

วันศุกร์ที่
๒๑ ก.ค. ๖๐
วันเสาร์ที่
๒๒ ก.ค. ๖๐
วันอาทิตย์ที่
๒๓ ก.ค. ๖๐

กิจกรรมหน้าเสาธง / พัฒนาจิต
ทักษะนาเสนอ ๕ นาที / สรุปการเรียนรู้ประจาวัน

การบริหารกาย

วันพุธที่
๑๙ ก.ค. ๖๐

รับประทานอาหารเช้า

วันอังคารที่
๑๘ ก.ค. ๖๐

วันพฤหัสบดีที่
๒๐ ก.ค. ๖๐

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมรบพิเศษที่ ๕

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมรบพิเศษที่ ๕
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
การคิดอย่างเป็นระบบ
อาจารย์ ดร. เชษฐา แก้วพรม
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ชี้แจงหลักสูตร /
ระเบียบการฝึกอบรม

รับประทานอาหารเย็น

วันจันทร์ที่
๑๗ ก.ค. ๖๐

รับประทานอาหารกลางวัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัวก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กรมรบพิเศษที่ ๕

แต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น

PBL ๑
(ต่อ)

PBL ๑

PBL ๒

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
การบริหารเชิงกลยุทธ์
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

การพัฒนาทักษะการ
นาเสนอรายบุคคล
คนละ ๕ นาที

PBL ๓

การบริหารเชิงกลยุทธ์
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
การบริหารเชิงกลยุทธ์
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

การพัฒนาทักษะการ
นาเสนอรายบุคคล
คนละ ๕ นาที

PBL ๓

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เดินทางไปศึกษาดูงาน / วางแผนการศึกษาดูงาน
ตารางอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐ (แก้ไข ๕ ก.ค. ๖๐)

๒

วันพุธที่
๒๖ ก.ค. ๖๐
วันพฤหัสบดีที่
๒๗ ก.ค. ๖๐
วันศุกร์ที่
๒๘ ก.ค. ๖๐
วันหยุดราชการ

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการศึกษาดูงาน

สรุปผลการศึกษาดูงาน

การบริหารงานบุคคล
นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

PBL ๓

การพัฒนาบริหารตามแนวคิดปรัชญาพอเพียง
ห้วยฮ่องไคร้

การบริหารงานการเงินและพัสดุ
วิทยากรจาก สานักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาบริหารตามแนวคิดปรัชญาพอเพียง
ห้วยฮ่องไคร้

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
วิทยากรจาก สานักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการระบบข้อมูลเชิงบริหาร (MIS)
นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่
๒๙ - ๓๐ ก.ค. ๖๐

การจัดการระบบข้อมูลเชิงบริหาร (MIS)
นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่
๒๕ ก.ค. ๖๐

การบริหารกาย
รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมหน้าเสาธง / พัฒนาจิต
ทักษะนาเสนอ ๕ นาที / สรุปการเรียนรู้ประจาวัน

วันจันทร์ที่
๒๔ ก.ค. ๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.

ตารางการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ( สัปดาห์ที่ ๒ : วันที่ ๒๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ )

PBL ๓
PBL ๓

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

หมายเหตุ : ๑. กิจกรรมออกกาลังกาย วันละ ๓๐ นาที
๒. พัฒนาจิต วันละ ๑๕ นาที
๓. สรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน ๑๕ นาที
ตารางอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐ (แก้ไข ๕ ก.ค. ๖๐)

๓

วันพุธที่
๒ ส.ค. ๖๐
วันพฤหัสบดีที่
๓ ส.ค. ๖๐
วันศุกร์ที่
๔ ส.ค. ๖๐

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การพัฒนาบุคลิกภาพ
รองศาตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทักษะการวิเคราะห์งานและการประยุกต์ใช้แนวคิด R๒R ในการพัฒนางาน
อาจารย์ ดร.ปลื้มจิต โชติกะ
รองผู้อานวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

PBL ๔

PBL ๕

การสะท้อนการเรียนรู้
(Reflective Thinking) และประเมินผลโครงการ

PBL ๖

ประชุมสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

ประชุมสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น..

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๙.๐๐–๒๑.๐๐น.

กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางการบริหาร
รับประทานอาหารเย็น

การบริหารกาย

วันอังคารที่
๑ ส.ค. ๖๐

รับประทานอาหารเช้า

วันจันทร์ที่
๓๑ ก.ค. ๖๐

กิจกรรมหน้าเสาธง / พัฒนาจิต
ทักษะนาเสนอ ๕ นาที / สรุปการเรียนรู้ประจาวัน

๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.

วัน / เดือน / ปี

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น.

ตารางการอบรมผูบ้ ริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ( สัปดาห์ที่ ๓ : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ )

กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางการบริหาร

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

งานเลี้ยงอาลา

นาเสนอผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร
นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑
อาจารย์ประจาชั้น
หมายเหตุ : ๑. กิจกรรมออกกาลังกาย วันละ ๓๐ นาที
๒. พัฒนาจิต วันละ ๑๕ นาที
๓. สรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน ๑๕ นาที
ตารางอบรมหลักสูตร ผบต.รุ่นที่ ๒๗/๒๕๖๐ (แก้ไข ๕ ก.ค. ๖๐)

