กําหนดการ
โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ประจําป 2564
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารบานคุณพุม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
12.0013.00

09.00 - 12.00
กิจกรรมกลุมสัมพันธ : รูเขา รูเรา / ชี้แจงหลักสูตร

6 ก.ค. 64

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ผูนํากับความผูกพันขององคกร จิตพอเพียงตานทุจริต
: รอง ผอ.ดานอํานวยการ : รอง ผอ.กลุมการพยาบาล 5 นาที ทรงพลัง

7 ก.ค. 64

23 ก.ค. 64
4 ส.ค. 64
5 ส.ค. 64
6 ส.ค. 64

ลงทะเบียน

22 ก.ค. 64

กิจกรรมกลุมสัมพันธ - สรุปผลการเรียนรูท่ผี านมา

5 ก.ค. 64

การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบของปฐมภูมิ
: รอง ผอ.ดานปฐมภูมิ
: อาจารยกิตติณัฐ พนมฤทธิ์

Service blueprint : การจัดทําพิมพเขียวการบริการ
: อาจารยกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
Coaching (ทักษะการสอนงาน)
: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร

การวางแผนเชิงกลยุทธ (ตอ)

การบริหารความขัดแยง
: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร
หลุมพรางของผูบริหารที่ตองระวัง
: รอง ผอ.ฝายการแพทย

รูจักองคกร / กิจกรรมกลุม
การวางแผนเชิงกลยุทธ

5 นาที ทรงพลัง

Scenario Planing : การวางแผนโดยจัดทําฉากทัศนอนาคต

13.00 - 16.30
5 นาที ทรงพลัง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ว/ด/ป
08.00- 08.30เวลา 08.30 09.00

การเขียนโครงการ
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ผูบริหารที่อยูในใจของทุกคน
: ผูอํานวยการ

Scenario Planing : การวางแผนโดยจัดทําฉากทัศนอนาคต (ตอ)
: อาจารยกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
Service blueprint : การจัดทําพิมพเขียวการบริการ (ตอ)
: อาจารยกิตติณัฐ พนมฤทธิ์
Coaching (ทักษะการสอนงาน) (ตอ)
: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร
การบริหารความขัดแยง (ตอ)
: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร
การเปนผูนํายุคดิจิตัล
: รอง ผอ.ดานทุติยภูมิฯ

การเขียนโครงการ (ตอ)

1

กําหนดการ
โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ประจําป 2564
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคารบานคุณพุม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ว/ด/ป
08.00- 08.30เวลา 08.30 09.00

09.00 - 12.00

12.0013.00

13.00 - 16.30
คุณธรรม - จริยธรรม สําหรับผูบริหารมืออาชีพ (ตอ)
: อาจารยธีรยุทธ วระพินิจ

17 ส.ค. 64

การบริหารบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสําหรับผูบริหาร
: อาจารยธีรยุทธ วระพินิจ

การบริหารบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารสําหรับผูบริหาร (ตอ)
: อาจารยธีรยุทธ วระพินิจ

หัวหนาพาทําคุณภาพ

หัวหนาพาทําคุณภาพ (ตอ)

การเขียนหนังสือราชการ

5 นาที ทรงพลัง

23 ส.ค. 64
1 ก.ย. 64
2 ก.ย. 64
3 ก.ย. 64

ลงทะเบียน

24 ส.ค. 64

ผูบริหารจะกาวไปอยางมั่นคงในยุค Disrupt ไดอยางไร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหาร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คุณธรรม - จริยธรรม สําหรับผูบริหารมืออาชีพ
: อาจารยธีรยุทธ วระพินิจ

กิจกรรมกลุมสัมพันธ - สรุปผลการเรียนรูท่ผี านมา

16 ส.ค. 64

ผูบริหารกับการใชขอมูลในการตัดสินใจ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตอ)
: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับผูบริหาร (ตอ)

: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร

: อาจารยวัฒนา หลวักประยูร

กฎหมายเบื้องตนที่ควรรูสําหรับผูบริหาร

กฎหมายเบื้องตนที่ควรรูสําหรับผูบริหาร (ตอ)

14 ก.ย. 64

การนําเสนอโครงการ

การนําเสนอโครงการ (ตอ)

15 ก.ย. 64

สรุปผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร

ปจฉิมนิเทศ - รับประกาศนียบัตร
: คณะกรรมการ HRC

13 ก.ย. 64

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง
ตามประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2563
สําหรับหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ชื่อหนวยงาน : กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ
วัน/เดือน/ป : 10 สิงหาคม 2564
หัวขอ : โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ปงบประมาณ 2564 กิจกรรมสวดมนต เจริญสมาธิ
และสนทนาธรรม ตามหลักศาสนา ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมสุจริตและตอตานการทุจริต
ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) โครงการพัฒนาทักษะผูบริหารยุคใหม รุนที่ 3 ปงบประมาณ 2564
กิจกรรมสวดมนต เจริญสมาธิและสนทนาธรรม ตามหลักศาสนา ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมสุจริตและ
ตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด “จิตพอเพียงตานทุจริต”
Link ภายนอก: หมายเหตุ:
.
.

...

.

.

.

.

.

.

.

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
นัดถะณา
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี)
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
วุฒิชัย
( นายวุฒิชัย

ชางคิด

)

ผูพ ิจารณารับรอง
ปทมา
(นางปทมา ตันโชติกุล)
ตําแหนง หัวหนากลุมภารกิจพัฒนาระบบบริการ
และสนับสนุนบริการสุขภาพ
.
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผูอนุมัติรับรอง
เฉลิมพงษ
(นายเฉลิมพงษ สุคนธผล)

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน)
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รักษาการในตําแหนงผู ผอ.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(ผูอํานวยการ/ผูแทน)
วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

