
 

 

 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน 



ที่ ช่ือ - สกลุ  ต ำแหน่ง ช่ือหลกัสูตร/หัวข้อที่จะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพัฒนำ งบประมำณ หน่วยงำนที่จัด/สถำนที่

(ประมำณกำร) (ถ้ำมโีปรดระบุ)

1 พญ. อนุธิดา ประทุม 1. งานประชุมวิชาการประจ าปี วิชาการ สาขาเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ การดูแลรักษา 10,000

นายแพทยช์ านาญการ สาขา แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว ส่งเสริม ฟ้ืนฟ ูและการดูแลคนไขแ้บบ

องคร์วม น าขอ้มลูวิชาการวิเคราะห์

กบังานบริหาร พฒันาองคก์รในภาพรวม

งานคุณภาพในรพ. ตลอดจน

การวางแผนงานร่วมกบังานปฐมภูมิ

2. กญัชาทางการแพทย ์ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นการบริการ 10,000

เก่ียวกบั palliative care กบักญัชาทางการแพทย์

2 แพทยท์่านอ่ืนๆ ในโรงพยาบาล วิชาการ เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ การดูแลรักษาผูป่้วยในทนัยคุ5000/ไตรมาส

นายแพทยป์ฏิบติัการ ทนัสมยัตามแนวทางและบริบทของโรงพยาบาล

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร  กลุ่มงำน ….........องค์กรแพทย์...........................  โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



ที่ ช่ือ - สกลุ  ต ำแหน่ง ช่ือหลกัสูตร/หัวข้อทีจ่ะพฒันำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพฒันำ งบประมำณ หน่วยงำนทีจ่ัด/สถำนที่

(ประมำณกำร) (ถ้ำมีโปรดระบุ)

1 นางสาวส ารวย บุญแจง้  ผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดบัตน้  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า 36,000 มหาวิทยาลยัมหิดล

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ พฒันาศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในวิชาชีพ 5000 กรมสุขภาพจิต

2 นางสุณีย ์เคหะรอด การดูแลเด็กพิเศษ การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การบริการท่ีดี 5,000 กรมสุขภาพจิต

หลกัสูตรการปรึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูอ  านาจและศกัยภาพแนวสตรีนิยมการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ พฒันาศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในวิชาชีพ 36,000 มูลนิธิศกัยภาพเยาวชนและศูนยผ์ูห้ญิงเพ่ือสนัติภาพและความยติุธรรม

3 นางสาวพรพิมล มาตรมงคลหลกัสูตรการปรึกษาเพ่ือฟ้ืนฟูอ  านาจและศกัยภาพแนวสตรีนิยมการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ พฒันาศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในวิชาชีพ 36,000 มูลนิธิศกัยภาพเยาวชนและศูนยผ์ูห้ญิงเพ่ือสนัติภาพและความยติุธรรม

การดูแลเด็กพิเศษ การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การบริการท่ีดี 5,000 กรมสุขภาพจิต

รวม 123,000

สรุปแผนพฒันำบุคลำกร  กลุ่มงำน ….......จิตเวช........  โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



ที่ ช่ือ - สกุล  ต ำแหน่ง ช่ือหลักสูตร/หัวข้อที่จะพฒันำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพฒันำ งบประมำณ หน่วยงำนที่จัด/สถำนที่

(ประมำณกำร) (ถ้ำมีโปรดระบุ)

1 นางปราณี  มหาบุญปีติ ผูบ้ริหารระดบักลาง มุ่งผลสมัฤทธ์ิ เสริมสร้างศกัยภาพการเป็นผูน้ า 35,000 สถาบนับรมราชชนก

2 นางสริตา  สายจนัทร์ ผูบ้ริหารระดบัตน้ มุ่งผลสมัฤทธ์ิ เสริมสร้างศกัยภาพการเป็นผูน้ า 25,000 สถาบนับรมราชชนก

3 น.ส.ขวญันภา  จนัทร์วรศิริ การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติั
การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 35,000 วพ.พระจอมเกลา้

4 นางจิรภฎา  เสลาคุณ
การพยาบาลเฉพาะทางควบคุม

ป้องกนัการติดเช้ือ ในโรงพยาบาล
การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

 พฒันาศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ (ตามยทุธศาสตร์ รพ.)

40,000 สถาบนับ าราศนราดูร

5 นางนฤมล  ไพรแก่น
การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบติั

ฉุกเฉิน
การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

 พฒันาศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ (ตามยทุธศาสตร์ รพ.)

70,000 วพ.ในสงักดักระทรวงสธ.

6 นางวรรณา  อยูเ่ยน็
การพยาบาลเฉพาะทางการผดุง
ครรภใ์นภาวะเส่ียงสูงและภาวะ

วิกฤต

การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

 พฒันาศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ (ตามยทุธศาสตร์ รพ.)

50,000 วพ.ในสงักดักระทรวงสธ.

7 น.ส.พรนิภา ใจซ่ือ ประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล 1ปี
การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 45,000 วพ.พระจอมเกลา้

8
นางรัตนา ยุน่เพญ็                        
 นางวิลาสินี  แสนสวสัด์ิ

อบรมการควบคุมการป้องกนัการติด
เช้ือ(หลกัสูตร 2 สปัดาห์)

การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 40,000

สมาคมพยาบาลดา้นการ
ควบคุมโรคติดเช้ือ

9 อบรมฟ้ืนฟูเวชปฎิบติัทัว่ไป (1สปัดาห์)
การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

7,000
วพ.พระจอมเกลา้

สรุปแผนพฒันำบุคลำกร  กลุ่มงำน …กำรพยำบำล.....  โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



10

นางปราณี  มหาบุญปีติ               
 น.ส.ขวญันภา จนัทร์วรศิริ         
 นางสริตา  สายจนัทร์                  
 น.ส.ชลธิชา  หอสุวรรณานนท ์  
 นางนฤมล ไพรแก่น

ประชุมมาตรฐานการพยาบาล
ร่วมกบัชมรมผูบ้ริหารการพยาบาล
รพ.ชุมชน/สภาการพยาบาล

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

เสริมสร้างศกัยภาพการเป็นผูน้ า

30,000
ชมรมผูบ้ริหารการ
พยาบาลรพ.ชุมชน

11 น.ส.ยพุาพรรณ  ชา้งพลายงาม ประชุมIT Nurse การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

7000
กองการพยาบาล

12
น.ส.อนุสรา  บุญยงั                     
น.ส.ทิพปภา  ทนยิม้

ปฐมนิเทศขา้ราชการใหม่
การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

20,000
วพ.ในสงักดักระทรวงสธ.

13
อบรมในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแล
ผูป่้วยของหน่วยงานต่างๆ 
(Ward,ER,OPD,LR,OR,IC,วิจยั)

การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในอาชีพ

พฒันาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

200,000

14
ทีมพฒันาคุณภาพ
(PCT,ENV,IC,RM,IM,NSO,PTC,H
RD,  ยทุธศาสตร์)

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ การขบัเคล่ือนองคก์ร 200,000

รวม 804,000



แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานทนัตกรรม โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะ
พัฒนา 

สนับสนุนสมรรถนะด้าน เป้าหมายการพัฒนา งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
(ถ้ามีโปรดระบุ) 

1 ทพ.ชิต  เตรียมศริิวรกลุ Operative Dentistry การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3,000  

การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำป ี

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1,500 ทันตแพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

ผู้บริหารระดับต้น การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

30,000  

2 ทพญ.สุธาสินี   บัวแย้ม การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำป ี

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1,500 ทันตแพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

Endodontic Dentistry การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3,000  

การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
ทางทันตกรรม 

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

5,000  

3 ทพญ.สุชานันท์   แก่นแก้ว การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำป ี

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1,500  

หลักสตูรประกาศนียบตัร 
ขั้นสูงศัลยกรรมช่องปาก
และแม็กซลิโลเฟเชียล 

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาศักยภาพเพื่อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

  

ปริญญาโทสาขาศัลยกรรม
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล 

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาศักยภาพเพื่อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น 

  



การประชุมวิชาการ       
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2,000  

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะ
พัฒนา 

สนับสนุนสมรรถนะด้าน เป้าหมายการพัฒนา งบประมาณ 
(ประมาณการ) 

หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
(ถ้ามีโปรดระบุ) 

4 ทพ.เจษฏา  วลีธรชีพสวสัดิ ์ การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำป ี

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1,500  

การประชุมวิชาการ       
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

2,000  

งานประชุมวิชาการทันต
แพทยสภา 

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1,500  

งานประชุมวิชาการ คณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ 

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1,500  

4 น.ส.สุนิศา  เกิดเกษม การประชุมทันตาภิบาล การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3,000  

5 ผู้ช่วยทันตแพทย ์ หลักสตูรผู้ช่วยทันตแพทย ์ ทักษะด้านการบริการ เพื่อพัฒนาความสามารถของตน
ในการปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

30,000  

 



ท่ี ช่ือ - สกุล  ต ำแหน่ง ช่ือหลักสูตร/หัวข้อท่ีจะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพัฒนำ งบประมำณ หน่วยงำนท่ีจัด/สถำนท่ี

(ประมำณกำร) (ถ้ำมีโปรดระบุ)

1 นางจินตนา กาฬภักดี

พัฒนาศักยภาพในเร่ืองของข้อมูล

ความครอบคลุมของทุกสิทธิ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น า ขับเคล่ือน

องค์กร และความเช่ียวชาญ 5000

2 นางสาวภัสราธร  น้อยแท้

พัฒนาศักยภาพในเร่ืองของการเรียก

เก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในวิชาชีพ 5000

3 นางวัชราวัลย์  เพ็ชรแจ่ม

 อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช

ระเบียน  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น า ขับเคล่ือน

องค์กร และความเช่ียวชาญ 1000

4 นางสาวบุหงา  นาคะมะนัง

 อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช

ระเบียนประจ าปี การบริการท่ีดี พัฒนาศักยภาพตามต าแหน่งงงานท่ีได้รับมอบหมาย 1000

5 นางสาวสดารัตน์  สมจิตร์

 อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช

ระเบียนประจ าปี การบริการท่ีดี พัฒนาศักยภาพตามต าแหน่งงงานท่ีได้รับมอบหมาย 1000

6 นางสาวขวัญดาว  ข าสอาด

 อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช

ระเบียนประจ าปี การบริการท่ีดี พัฒนาศักยภาพตามต าแหน่งงงานท่ีได้รับมอบหมาย 1000

7 นายณัฎฐากร  ชลภาพ

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

การดูแลผู้ป่วย งานบริหาร และงานบริการ
การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในวิชาชีพ 3000

รวม 17000

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร  กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์  โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



                                                             สรุปแผนพัฒนาบุคลากร งานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลแก่งกระจาน
                                                                                       ประจ าปีงบประมาณ 2565

ท่ี ช่ือ - สกุล  ต าแหน่ง ช่ือหลักสูตร/หัวข้อท่ีจะพัฒนา สนับสนุนสมรรถนะด้าน เป้าหมายการพัฒนา งบประมาณ หน่วยงานท่ีจัด/สถานท่ี
(ประมาณการ) (ถ้ามีโปรดระบุ)

1 นายเกรียงไกร  อยู่สุข การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาเสพติด การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 2,000 สบยช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการท่ีมีภาวะแทรกซ้อนวิกฤติและฉุกเฉิน ในงานอาชีพ

2 นายเกรียงไกร  อยู่สุข สุขภาพจิตชุมชน การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 2,000 กรมสุขภาพจิต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในงานอาชีพ

3 นายเกรียงไกร  อยู่สุข วิชาการยาเสพติดแห่งชาติประจ าปี การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 7,000 สบยช.
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในงานอาชีพ

4 นายจิตติพันธ์  แสงศรี การบ าบัดบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3,000 สบยช
นักวิชาการสาธารณสุข ในงานอาชีพ

5 แพทย์ เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3,000 สบยช
ในงานอาชีพ

6 พยาบาล เวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 9,000 สบยช
ในงานอาชีพ

7 พยาบาลห้องฉุกเฉิน/ผู้ป่วยใน เวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 1,800 สบยช
ในงานอาชีพ

8 พยาบาล การบ าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด การส่ังสมความเช่ียวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 5,000 สบยช
ส าหรับพยาบาลวิชาชีพ ในงานอาชีพ



ที่ ช่ือ - สกลุ  ต ำแหน่ง ช่ือหลกัสูตร/หัวข้อที่จะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพัฒนำ งบประมำณ หน่วยงำนที่จัด/สถำนที่

(ประมำณกำร) (ถ้ำมโีปรดระบุ)

1 นางพิชชาภสัส์  ชะริโต การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย ์ 3 3 8,000 สมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย

งานบริหารห้องปฏิบติัการเทคนิคการแพทย์ 1 1 8,000 สภาเทคนิคการแพทย์

2 น.ส.ศิราพิรุณ  ประจงเศษ การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย ์ 3 3 8,000 สมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย

3 น.ส.อารีย ์ โพธ์ิทองค า การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย ์ 3 3 8,000 สภาเทคนิคการแพทย์

4 น.ส.ยอดลดา ผอ่งภกัต์ การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย ์ 3 3 8,000 สภาเทคนิคการแพทย์

5 นายอาลีฟ  การี การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย ์ 3 3 8,000 สภาเทคนิคการแพทย์

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร  กลุ่มงำน …...................เทคนิคกำรแพทย์..............................  โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



ที่ ช่ือ - สกุล  ต ำแหน่ง ช่ือหลักสูตร/หัวข้อทีจ่ะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพัฒนำ งบประมำณ หน่วยงำนทีจ่ัด/สถำนที่

(ประมำณกำร) (ถ้ำมโีปรดระบุ)

1 นางสาวเพญ็สุดา ขอเสง่ียม - อบรมดา้นความโปร่งใส ITA - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

- อบรมมิติดา้นความเส่ียง 5 มิติ (EIA) - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม ,การท างานเป็นทีม- เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

2 นายเผด็จ  เคหะรอด - อบรมดา้นพสัดุ (จดัซ้ือ/จดัจา้ง) - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

3 นางสาวรจนา  ฉิมพงษ์ - อบรมดา้นความโปร่งใส ITA - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

4 นางสาวนงเยาว ์ แพงดี - อบรมมิติดา้นความเส่ียง 5 มิติ (ดา้นพสัดุ) - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม ,การท างานเป็นทีม- เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

5 นางสาวลกัษิกาพร  แตงทอง

6 นางสาวชุลีพร  เนตรอนนัต์ - อบรมเก่ียวกบัการเงินและบญัชี - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

7 นางสาวพชัราวรรณ  มาลีเนตร - อบรมเก่ียวกบัค่าตอบแทนต่าง ๆ - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

8 นางสาววชัราภรณ์  รุ่งเจริญ - อบรมมิติดา้นความเส่ียง 5 มิติ (ดา้นการเงินและบญัชี)- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม ,การท างานเป็นทีม- เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

9 นางสาวปิยวรรณ ประยรูดารา

10 นางสาวรัตนาภรณ์  นุชเนตร - อบรมเก่ียวกบังานธุรการ - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

- อบรมดา้นความโปร่งใส ITA - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม - เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

- อบรมมิติดา้นความเส่ียง 5 มิติ (EIA) - การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม ,การท างานเป็นทีม- เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้ า ขบัเคล่ือนองคก์ร และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นคนละ 7,000

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร  กลุ่มงำน     บริหำรทัว่ไป      โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



ที่ ช่ือ - สกุล  ต ำแหน่ง ช่ือหลักสูตร/หัวข้อที่จะพฒันำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน เป้ำหมำยกำรพฒันำ งบประมำณ หน่วยงำนที่จัด/สถำนที่

(ประมำณกำร) (ถ้ำมีโปรดระบุ)

1 นางสาวพรทิพย ์ ศภุโชคพฒัพนงศ์
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
โภชนบ าบดั

การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ

พฒันาศกัยภาพเพ่ือความแป็นเลิศในงาน
วิชาชีพ 50,000 รพ.รามาธิบดี

2 ฝ่ายโภชนาการ การดูแลเร่ืองอาหารและโภชนบ าบดั
การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ

เพ่ือการปฏิบติังานตามมาตรฐาน
30,000

สรุปแผนพฒันำบุคลำกร  กลุ่มงำน ….. โภชนำกำร......  โรงพยำบำลแก่งกระจำน

ประจ ำปีงบประมำณ 2565



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหัวข้อ หลักสูตรที่
พัฒนา 

สนับสนุน
สมรรถนะ 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 
ถ้ามี 

หน่วยงานและ
สถานที่จัด 

 1. น.ส.แสงเดือน  แสงเงิน 
แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

-  การด ูแลส ุขภาพด ้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
(เฉพาะทาง) 
- การใช้กัญชา-กัญชงทาง
การแพทย ์ 
- การแพทย์แผนไทยและ
การใช้สมุนไพรกับโรคโค
วิด19  

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการวิชาการ 

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ประยุกต์ใช ้ความรู้
เ ช ิ ง ว ิ ช า ก า ร และ
เทคโนโลยีต่างๆเข้า
กับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

20,000 - กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี 

2. น.ส.เพ็ญจรินทร์  แซ่ตั๊น 
แพทย์แผนไทย 

-  การด ูแลส ุขภาพด ้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
(เฉพาะทาง) 
- การใช้กัญชา-กัญชงทาง
การแพทย ์ 
-การแพทย์แผนไทยและ
การใช้สมุนไพรกับโรคโค
วิด19 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการวิชาการ 

- เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ประยุกต์ใช ้ความรู้
เ ช ิ ง ว ิ ช า ก า ร และ
เทคโนโลยีต่างๆเข้า
กับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

20,000 - กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี 



3.  นายบรรญัติ  บุญฉิม  
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

-  การด ูแลส ุขภาพด ้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
-  การนวดเฉพาะโรค/
อาการ 
 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือพัฒนา
ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

20,000 - กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหัวข้อ หลักสูตรที่
พัฒนา 

สนับสนุน
สมรรถนะ 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 
ถ้ามี 

หน่วยงานและสถานที่
จัด 

4.  น.ส.สายไหม  ใจบุญ 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์) 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

5. น.ส.สุกัญญา  ชูเนียม 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์) 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

6. น.ส.สมาพร  รอดประเสริฐ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
(ด้านการนวดไทย) 

-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย 330 ชม.  

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

7. น.ส.สวุพิชชา  จีโบ้ง 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ด้านการนวดไทย) 

-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย 330 ชม.  

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

8. น.ส.อุมาพร  จันทร์มั่น -หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย 330 ชม.  

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 



พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ด้านการนวดไทย) 

- ทักษะด้าน
บริการ 

ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565 

ลำ
ดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ชื่อหัวข้อ หลักสูตรที่
พัฒนา 

สนับสนุน
สมรรถนะ 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุด 

งบประมาณ 
(บาท) 
ถ้ามี 

หน่วยงานและสถานที่
จัด 

9. 
 

นางทองยิ้ม  คำโพธิ์ 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์) 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

10. นางกลิ่นผกา  นาคน้อย 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์) 

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
- ทักษะด้าน
บริการ 

- เพ่ือการมุ่งม่ัน
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ 

T = / ฝึกอบรม  
(Trainning) 

C =การสอนงาน 
(Coaching) 

 

ตุลาคม 64-
กันยายน 65 

5,000 - สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี 

 



แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะ
พัฒนา 

สนับสนุน 
สมรรถนะด้าน 

เป้าหมายการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
(ประมาณ

การ) 

หน่วยงานที่
จัด/สถานที่ 

(ถ้ามี) 
1 น.ส.อมรรัตน์  พหุพันธุ์ การประชุมวิชาการ

สมาคมกายภาพบำบัด
ประจำปี 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ 

20,000  

ทักษะการรักษาด้วย
เทคนิคทางกายภาพบำบัด 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

พัฒนาและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

20,000  

พัฒนาบุคลากร หัวหน้า
งาน การสื่อสาร  

การทำงานเป็นทีม เสริมสร้าง
ศักยภาพความ
เป็นผู้นำ 

20,000  

2 น.ส.ตรีทิพย์  คงสนิท การประชุมวิชาการ
สมาคมกายภาพบำบัด
ประจำปี 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

พัฒนาศักยภาพ
เพ่ือความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ 

20,000  

ทักษะการรักษาด้วย
เทคนิคทางกายภาพบำบัด 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

พัฒนาและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

20,000  

3 น.ส.วรารัตน์ พูลสุข ทักษะการรักษาด้วย
เทคนิคทางกายภาพบำบัด 

 

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 

พัฒนาและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

20,000  

4 นายธีร์รัชชัย บุญมา ทักษะความสามารถใน
การปฏิบัติงานและ
เครื่องมือทาง
กายภาพบำบัดที่ได้รับ
อนุญาต 

การบริการที่ดี พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงาน 

10,000  

 


