
รายงานการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจ าการ รพ.มหาสารคาม รุ่นที่ 1 
วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

 นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด
“อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจ าการ ปีงบประมาณ 2565” รุ่นที่ ๑ วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 
2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้   ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการ
ประสานงาน การท างานเป็นทีม รู้ระเบียบวินัย รวมทั้งสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมี
แพทย์หญิงกิติยา  ติยาภักดิ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีบุคลากร
เข้าร่วม จ านวน 65 คน  

   ส าหรับการอบรมครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพยาบาลวิชาชีพนักเรียนทุน 
ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และอบรมพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงาน
และเชิงปฏิบัติการ และการบริหารจัดการอารมณ์ การมีจิตบริการ การให้บริการที่ดี เพ่ือให้บุคลากรได้
ประยุกต์ความรู้น าไปใช้ในการท างานต่อไป 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

- ประธานพิธีเปิดโครงการ โดย นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  

- บรรยาย เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย และ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   โดย นายพัฒนพงศ์  นิธิวงศ์สุริยา นิติกร โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- บรรยาย เรื่อง สิทธิประโยชน์ของบุคลากรและระเบียบวินัย การเงินการคลัง 
  โดยนางสาวสิริญญาพร  คงแสนค า 
- บรรยาย และท ากิจกรรมกลุ่ม เรื่องการสร้างทีมและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
  โดย นายจักรินทร์  ทับแสงและคณะ 



  

  

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 
- บรรยาย การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์ 

  โดย นางสุดาจันทร์  สุคะตะนักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ  
  หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมหาสารคาม 

 
 

  



- บรรยายอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
  โดย นายแพทย์มารุต  ต าหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคาม 

   
- บรรยาย เรื่องการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  โดย  
       1. นางเพ่ิมพูน  ศิริกิจพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
       2. นางนุชจรี  พันธุ์โยศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และคณะ 
       กลุ่มงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาสารคาม 

  
 

  
- บรรยาย เรื่องบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการ 
       วิทยากร โดย นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล 



       อดีตรองหัวหน้าพยาบาลด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

  

  

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
- บรรยาย Work life Balance สุขภาพกาย สุขภาพใจ 

    



   
- บรรยาย การพัฒนาจิตเพื่อการบริการที่ดี 

     
  วิทยากรโดย พระครูปลัดภูมินทร์ วรโท เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมืองมหาสารคาม 
  เจ้าคณะต าบลแวงน่าง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ 
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 
- กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่และแนะน า 
  คณะผู้บริหารกลุ่มการพยาบาล  มอบนโยบายการท างาน 
  โดย นางคนึงนิจ  ศรีษะโคตรหัวหน้าพยาบาล 
- โครงสร้างกลุ่มการพยาบาลและระเบียบการปฏิบัติงาน 
  โดย นางชุติวรรณ  การกูล  รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร 
- การประกันคุณภาพการพยาบาล 
  โดย นางวไลพร  ปักเคระกา  รองหัวหน้าพยาบาลด้านบริการ 
- การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล 
  โดย นางรัตติยา  ทองสมบูรณ์  รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ 
- จริยธรรมวิชาชีพและจิตอาสาในการท างาน 
  โดย นางนุชจรินทร์  ทองโรจน์  รองหัวหน้าพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ 
- การประเมิน  Competency 
 โดย นางดรุณี  สมบูรณ์กิจ  พยาบาลวิชาช าช านาญการ 
- การใช้กระบวนการพยาบาล การบันทึกและการวางแผนจ าหน่าย 



  โดย นางสาวบุญมี  ชุมพล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
- การบริหารยาในหอผู้ป่วย 
  โดย นางรุ่งนภา  ธนชูาญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
- บรรยาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและการวิเคราะห์ ค้นหาความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
  โดย นางช่อทิพย์  ภาวิตปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล  
  มหาสารคาม 
- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
  โดย นางสาวสุจิราพร  ศรีตระการโกศลและคณะ 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาสารคาม 
- บรรยาย เรื่องโครงสร้างฝ่ายบริหาร หน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ     
  บรรยาย เรื่องระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
  โดย งานสารบรรณ รพ.มค. 
- บรรยาย “Happy money” การวางแผนบริหารการเงินและการลงทุน 
  เทคนิคการบริหารจัดการการเงินเพื่อความสมดุลในชีวิต 
  วิทยากร โดย คุณอัศวภัทร์  อัศวบุญญะวัชร์ 
  กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลเคมมิสส์ พลัส กรุ๊ป จ ากัด  
  และผู้เชี่ยวชาญบริหารด้านการเงิน 
 
 


