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ก 

ค าน า 
 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากกระทรวง 
สาธารณสุข ให้ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร ระดับต้น มาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร
ฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น (ผ.บ.ต.) ฉบับเดิม มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ละรุ่น และใช้ด าเนินการฝึกอบรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงครบรอบการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงของประเทศ ทั ้ง  การระบาดของโรคโควิด ๑๙ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ที่เข้าสู่ระยะที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้ง นโยบายการพัฒนาก าลังคนให้
มีความเป็นเลิศด้านทักษะการปฏิบัติงาน (Hard skill) และทักษะด้านจิตอารมณ์และสังคม (Soft skill) และการ
ขับเคลื่อนประเทศด้านสาธารณสุข ที่เน้นการบูรณาการการท างานกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม  

 หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น (ผ.บ.ต.) ฉบับนี้ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย  

เพื่อใช้ฝึกอบรมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตรเดิมกับ

ความต้องการพัฒนาก าลังคนของแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านก าลังคนกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ 

ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านมา และศึกษาความต้องการจ าเป็น (Need assessment) ของผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ ๒๙ ตามกรอบสมรรถนะทางการ

บริหาร ๖ ด้านของ ก.พ. ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการ

ปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน และน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการ

พัฒนาหลักสูตร จนได้หลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะด้านผู้น า สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะทาง

ยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น  

 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข 

 ระดับต้น (ผ.บ.ต.) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการฝึกอบรมนักบริหารการสาธารณสุข ระดับต้น เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะทางการบริหารของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน     ไว้ ณ 

โอกาสนี้ 

          วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข 

         ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                  พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 
 
 
 
 



ข 

สารบัญ 

หัวข้อ หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง  
สารบัญภาพ  
  ชื่อหลักสูตร  ๑ 
  ชื่อประกาศนียบัตร ๑ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑ 
  หลักการและเหตุผล ๑ 
  ปรัชญาของหลักสูตร  ๒ 
  วัตถุประสงค์  ๒ 
  สมรรถนะที่พึงประสงค์  ๒ 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ๓ 
  ขั้นตอนการด าเนินงานหลักสูตรของผู้จัดอบรม ๔ 
  คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ๕ 
  สถานที่อบรม ๕ 
  วิทยากร ๕ 
  การเตรียมตัวอบรมตามรูปแบบเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ๕ 
  ก าหนดการอบรม ๕ 
  รูปแบบการอบรม ๕ 
  โครงสร้างหลักสูตร ๖ 
  สรุปโครงสร้างหลักสูตร ๙ 
  รายละเอียดหลักสูตรการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ๑๐ 
  แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนออนไลน์ สื่อ เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ ๒๒ 
  การวัดและประเมินผลการอบรม ๒๒ 
  การรับรองผลการอบรม ๒๓ 
ภาคผนวก  
    • การเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)  
    • (ร่าง) ตารางการอบรม  



๑ 

หลักสูตรฝึกอบรมผู้บรหิารการสาธารณสุขระดับต้น  

๑. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  (ผ.บ.ต.) 
ภาษาอังกฤษ First-Line Public Health Administrators Training Program 

๒. ชื่อประกาศนียบัตร 
  ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) 
  ภาษาอังกฤษ :  Certificate in First-Line Public Health Administrators Training Program 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

๔. หลักการและเหตุผล 
พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหาร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคนให้

ทันและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการก าหนดนโยบายระดับชาติทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้การพัฒนาก าลังคนเป็น
วาระส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการยกระดับคุณค่ามนุษย์ (Human Wisdom) พัฒนาคนไทย
ให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ ๒๑” และกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
ก าลังคนให้บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร (Hard Skills) และทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft 
Skills) ตามกรอบสมรรถนะของส านักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ก าหนดไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร 

ปัจจุบันเป็นช่วงที่ก าลังจะเข้าสู่ระยะที่ ๒ สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะที่เน้นการจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังคนรวมทั้ง 
ระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญ คือ 
การท าให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ รวมทั้ง มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ใน ๓ ประการ ได้แก่ พัฒนาระบบนิเวศในการท างานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา
กรอบทักษะการท างานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างนวัตกรรม ปลูกฝังให้มีกรอบความคิดในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของก าลังคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) ที่เป็นปัจจัยส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาให้ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 
 
 
 



๒ 
 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จึงได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.)    ให้
ทันสมัย โดยศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตรเดิมกับความต้องการพัฒนาก าลังคนของแผนยุทธศาสตร์ แผน
แม่บทด้านก าลังคนกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรที่ผ่านมา และศึกษา         
ความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) ของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
(ผ.บ.ต.) รุ่นที่ ๒๙ ตามกรอบสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้านของ ก.พ. ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกล
ยุทธ์ภาครัฐศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงาน และ การมอบหมายงาน โดยน าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประกอบด้วย    หมวดการอบรม ๔ หมวดวิชา ได้แก่ 
หมวดวิชาผู้น า หมวดวิชาการบริหาร หมวดวิชายุทธศาสตร์ และ  หมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านผู้น า สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะทางยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 

๕. ปรัชญาของหลักสูตร   
หลักสูตรฯ มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารของผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น ทั้งด้านสภาวะ

ผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และ    การสอนงาน

และการมอบหมายงาน ครอบคลุมทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางอารมณ์และสังคม และทักษะการท างานในยุค

ดิจิทัล และศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Problem-based 

Learning) ภายใต้ความเชื่อในคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน (Value-based) เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด  

๖.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้ 
 ๖.๑. สมรรถนะด้านผู้น า 
 ๖.๒. สมรรถนะด้านการบริหาร 
 ๖.๓. สมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ 

๗. สมรรถนะที่พึงประสงค์  
 ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ควรมีสมรรถนะทางการบริหาร ดังนี้ 
 ๗.๑ สมรรถนะด้านผู้น า ประกอบด้วย 
  ๗.๑.๑ สมรรถนะด้านกระบวนการคิด 
  ๗.๑.๒ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการน าเสนอ 
  ๗.๑.๓  สมรรถนะการเป็นผู้น าองค์กร 
  ๗.๑.๔  สมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
  ๗.๑.๕ สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

๓ 



 ๗.๒ สมรรถนะด้านการบริหาร ประกอบด้วย 
  ๗.๒.๑  สมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กร 
  ๗.๒.๒  สมรรถนะการบริหารงาน 
  ๗.๒.๓  สมรรถนะการบริหารการเงินการคลัง 
  ๗.๒.๔ สมรรถนะผู้บริหารในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 
 ๗.๓  สมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ๗.๓.๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเพ่ือการปฏิบัติตามแผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 
  ๗.๓.๒ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในเพ่ือการปฏิบัติตามแผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 

๘. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าร่างหลกัสูตร 

๑. ประเมินร่างหลักสูตร โดย
การสนทนากลุ่มแบบออนไลน์
ในผู้ใช้หลักสูตร 
๒. ปรับแก้ไขหลักสูตร 
ตามข้อเสนอแนะ 

ประเมินคุณภาพร่างหลักสูตร
โดยผู้บริหาร 

ประเมินคุณภาพร่างหลักสูตร
โดยผู้ใช้หลักสูตร 

๑. ทบทวนเอกสารและ
ประเมินความต้องการจ าเป็น 
๒. จัดท าร่างหลักสูตร 
๓. ตรวจสอบร่างหลักสูตร
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ปรับแก้ไขหลักสูตร 
ตามข้อเสนอแนะ 

๑. ประชุมวิพากษ์หลักสูตร
โดยผู้บริหาร 
๒. ปรับแก้ไขหลักสูตร 
ตามข้อเสนอแนะ 

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้
ในการฝึกอบรม 



๔ 

๙. ขั้นตอนการด าเนินงานหลักสูตรของหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเป็นผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งาน/เตรียมเข้าสู่ต าแหน่งหัวหน้างาน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงเดือนมกราคมของปีที่สมัคร 
  ๑๐.๒ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
การอบรม 
  ๑๐.๓ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมไดต้ลอดหลักสูตร 
  ๑๐.๔ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 
  ๑๐.๕ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของหน่วยงาน                                                                      
           ๑๐.๖ หนว่ยงานต้นสงักัดรับรองว่ามีงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมทุกขั้นตอน  ที่
ก าหนดในหลักสูตร 

ศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) 

แต่งต้ังคณะท างาน 

เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก วนส. 

ด าเนินการจัดอบรมโดยผู้รับผิดชอบ 
ของหน่วยงานจัดฝึกอบรม 

ประเมินผลระหว่างและหลังการอบรม 

สรุปประเมินผลเมื่อสิน้สุดโครงการ 



๕ 
ข้อก าหนดเบื้องต้นส าหรับผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

  ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการอบรม E- learning โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และได้รับ
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับนักบริหาร หมวดการฟังและการแปลความ   (Active 
Listening & Decoding) หัวข้อวิชาการฟังอย่างตั้งใจ ((Active Listening ) ๑ ชั่วโมง และ หัวข้อวิชา       การแปลความ 
(Decoding) ๑ ชั่วโมง (ต้องอบรม E- learning ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม) 

๑๑. สถานทีฝึ่กอบรม 
๑. สถานที่ราชการ หรือสถานที่เอกชนตามที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมก าหนด  
๒. อบรมออนไลน์ในสถานที่ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. วิทยากร 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาที่บรรยาย 

๑๓. การเตรียมตัวจัดการฝึกอบรมตามรูปแบบเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) 
      หนว่ยงานจัดฝึกอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑๓.๑ ประสานและเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย จัดส่งคู่มือ แจ้งก าหนดการอบรม   แจ้ง
แนวทางการอบรมออนไลน์ แจ้งการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้แบบผสมผสาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เช่น Mind Mapping แจ้งวันปฐมนิเทศและทดลองใช้แอพพลิเคชั่นก่อนอบรม 
      ๑๓.๒ ปฐมนิเทศและทดลองการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้แบบผสมผสาน  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เช่น Mind Mapping ตามวันที่ที่นัดหมาย  

๑๔. ก าหนดการฝึกอบรม 

๑. Online  ผ่านระบบ Google  Meet 

๒. Onsite ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ์

๑๕. รูปแบบการฝึกอบรม 
       เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ระหว่างการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online 
Training) และการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า (Face-to-face Training) เน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
หลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑. การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  
๒ การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 
๓. การฝึกปฏิบัติ (Practicing) 
๔. การอภิปราย (Discussion) 
๕. การแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share) 
๖. การสะท้อนความคิด (Reflection) 
๗. การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) 

       ๘. การใช้เกมส์ (Games-based Learning)  



๖ 

๑๖. โครงสร้างหลักสูตร 
      โครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา  จ านวน  ชั่วโมง 

หมวดที่ ๑ หมวดวิชาผู้น า (Leadership) จ านวน ๔๒ ชั่วโมง  
 เป็นการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้น าองค์กรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม กระบวนการคิด บุคลิกภาพ การ
สื่อสารและการน าเสนอของผู้บริหาร ตลอดจน คุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 
ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน 

ชั่วโมง/นาที 
๑ การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น า (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)   ๙ 
๒ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร (PBL)  ๑๘ 
๓ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๖ 
๔ เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  ๓ 
๕ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน ๖ 

รวม ๔๒ 

หมวดที่ ๒ หมวดวิชาการบริหาร (Management) จ านวน ๓๐ ชั่วโมง  
 เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร ในการบริหารงานของผู้บริหาร       
การบริหารการเงินการคลัง การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 
ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน 

ชั่วโมง/นาที 
๑ การจัดการก าลังคนในองค์กรและเครือข่าย ๓ 
๒ การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านการบริหารพัสดุ 

และ ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๙ 

๓ การบริหารงาน ๓ 
๔ การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ๖ 
๕ ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ ๖ 
๖ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓ 

รวม ๓๐ 
 
 
 
 
 



๗ 
หมวดที่ ๓ หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) จ านวน ๙ ชั่วโมง  
 เป็นการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในเพ่ือการปฏิบัติตามแผนรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 
ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน 

ชั่วโมง/นาที 
๑ การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ ๖ 
๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ๓ 

รวม ๙ 
 
หมวดที่ ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน ๙ ชั่วโมง  
 เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านผู้น า การบริหารและยุทธศาสตร์ โดยการเตรียมความพร้อมของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม บุคลิกภาพ พัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ให้เกิด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรม           ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้  ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน 

ชัว่โมง/นาที 
๑ การน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ จากการฝึกทักษะวิเคราะห์ 

และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก/PBL 
๖ 

๒ การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Thinking) และประเมิน
โครงการ 

๑/๓๐  

๓ การน าเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ๑/๓๐ 
๔ การพัฒนาจิต ปฏิบัตินอกเวลา 
๕ การบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ ปฏิบัตินอกเวลา 
๖ กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร       ปฏิบัตินอกเวลา 

รวม  
 
 
 
 

 
 



๘ 
หมายเหตุ ๑) หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร ให้วิทยาลัยผู้จัดและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
พิจารณาเลือกหัวข้อวิชา/กิจกรรม ที่ต้องการเรียนรู้ หรือเสริมความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะทางการบริหาร     ใน
ด้านต่างๆ ตามความสนใจ และความเหมาะสม 
  ๒) ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตามความตกลงของวิทยาลัยผู้จัดและผู้เข้ารับ       การ
อบรม ในการอบรมภาคกลางคืน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะที่
สนับสนุนการบริหาร และการสร้างเครือข่าย  
  



 
 

สรุปโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  
 

 
 
 
 
 

หมวดวิชาผู้น า (Leadership) 
(๔๒ ชั่วโมง) 

หมวดวิชาการบริหาร (Management) 
(๓๐  ชั่วโมง) 

หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) 
(๙ ชั่วโมง) 

หมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(๙ ชั่วโมง) 

๑. การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น า 
(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์) (๙ ชั่วโมง) 
๒. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 
ทางการบริหาร (๑๘ ชั่วโมง) 
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ (๖ ชั่วโมง) 
๔. เทคนิคการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ (๓ ชั่วโมง) 
๕. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน (๖ ชั่วโมง) 
 
 

๑. การจัดการก าลังคนในองค์กรและ
เครือข่าย (๓ ชั่วโมง) 
๒. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน 
ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน (๙ ชั่วโมง) 
๓. การบริหารงาน (๓ ชั่วโมง) 
๔. การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย          
(๖ ชั่วโมง) 
๕. ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ 
(๖ ชั่วโมง) 
๖. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (๓ ชั่วโมง) 
 

๑. การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ  
(๖ ชั่วโมง) 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข  
(๓ ชั่วโมง) 

๑. การน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ 
(PBL) (๖ ชั่วโมง) 
๒. การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective 
Thinking) และประเมินโครงการ (๑ ชั่วโมง 
๓๐ นาท)ี 
๓. การน าเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตร (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท)ี 
๔.การพัฒนาจิต (ปฏิบัตินอกเวลา) 
๕. การบันทึกสรุปผลการเรียนรู ้             
(ปฏิบัตินอกเวลา) 
๖. กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร      
(ปฏิบัตินอกเวลา) 



 
 

๑๐ 
๑๗. รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) 
     ๑๗.๑ หมวดที่ ๑ หมวดวิชาผู้น า (Leadership) จ านวน ๔๒ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านกระบวนการคิด 
 ๒. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้น าองค์กร 
 ๓. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารและการน าเสนอ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ๕. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

ชื่อวิชา การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น า (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีทักษะการแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์ 
๒. มีทักษะการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
๓. มีทักษะการท างานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
๔. เข้าใจตนเอง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์  
๒. การปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
๓. การท างานเป็นทีม 
๔. การวิเคราะห์และประเมินตนเอง การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล     
แนวทางการพัฒนาตนเอง 

จ านวนชัว่โมง ๙ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามบริบทของพ้ืนที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑๑ 
 

ชื่อวิชา การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร  
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem Based Learning : PBL)   
๒. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร การสรุป
ประเด็นสาระส าคัญ และการน าเสนอ 
๓. มีการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 
๔. สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ (PBL)  เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based 
Learning : PBL)   
    ๑)  แนวคิด หลักการและกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem 
Based Learning : PBL)   
    ๒) กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning : PBL)   
    ๓) สังเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนรู้ (PBL) และการเรียนรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การท างานและชีวิตประจ าวัน 
*หน่วยงานจัดฝึกอบรมแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ส่งรายงาน หัวข้อ “ปัญหา/สิ่งที่
ต้องการพัฒนาในหน่วยงานของท่าน” พร้อมข้อมูลสนับสนุน อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
ก่อนการฝึกอบรม  
 **(รายละเอียดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-based Learning : PBL)  อยู่ในภาคผนวก) 

จ านวนชัว่โมง ๑๘ ชั่วโมง  
ลักษณะกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้า

รับการฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑๒ 
 

ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
๒. มีทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจตนเอง การแต่งกายเพ่ือ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ การเลือกกิจกรรมในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง มารยาท
และการเข้าสังคม 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร 
    ๑) หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
    ๒) ความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
    ๓) การแสดงออกในสังคมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
    ๔) บุคลิกภาพทั่วไปและบุคลิกภาพที่ดี 
๒. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ 
    ๑) ด้านการรู้จักและเข้าใจตนเอง 
    ๒) ด้านการแต่งกายเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ 
    ๓) ด้านมารยาทและการเข้าสังคม 
    ๔) ด้านการเลือกกิจกรรมในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง 

จ านวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

 

ชื่อวิชา เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารและการ

น าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  
ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๑) การสื่อสารและการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าว 
    ๒) ความหมายและวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ 
    ๓) รูปแบบของการน าเสนอ 
    ๔) การเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอ 
    ๕) การเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ 
    ๖) การพูดและการแสดงออกของผู้น าเสนอ 
    ๗) เทคนิคการตอบค าถาม และข้อพึงระวัง 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง  
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย 

 



 
 

๑๓ 
 

ชื่อวิชา การพัฒนาทักษะการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีทักษะในการสรุปประเด็นส าคัญ และฝึกการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีทักษะในการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์   

ขอบเขตเนื้อหา ฝึกทักษะการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   
    ๑) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอโดยใช้เวลา ๕ นาที คนละ ๑ ครั้ง ในหัวข้อ 
“ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจจากการท างาน” โดยเลือกสรุปประเด็นความส าเร็จ 
ความภาคภูมิใจ จากการท างานมา ๑ ประเด็น วิเคราะห์และเชื่อมโยงถึงปัจจัย/สิ่งที่
ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ น าเสนอภายในเวลา ๕ นาทีและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ
ที่เหมาะสม พร้อมส่งเนื้อหาเป็นเอกสารหนึ่งหน้ากระดาษ (เอ ๔) ล่วงหน้าก่อนการ
น าเสนอ ๒ วัน 
   ๒) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้วิพากษ์ การน าเสนอ (๑ นาที)  

จ านวนชัว่โมง ปฏิบัตินอกเวลา  
ลักษณะกิจกรรม ฝึกปฏิบัติรายบุคคล 

 
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนที่ย่ังยืน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของตนเอง 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. หลักการทรงงานสืบสานตามรอยพระยุคลบาท 
๒. องค์ความรู้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน 
๔. การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
๕. ตัวอย่างความส าเร็จการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

จ านวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยายหรือการศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 
 ๑๗.๒ หมวดที่ ๒ หมวดวิชาการบริหาร (Management) จ านวน ๓๐ ชั่วโมง  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กร 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงาน 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารการเงินการคลัง 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 
 

ชื่อวิชา การจัดการก าลังคนในองค์กรและเครือข่าย 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการก าลังคนในองค์กรเครือข่าย 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนในองคก์รต้นแบบ 
๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการท างาน 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการก าลังคนในองค์กรและเครือข่าย 
    ๑) การวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
    ๒) การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเพ่ือหาความร่วมมือกับเครือข่าย            
ในการใช้ทรัพยากรบุคคล 
๒. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนในองค์กรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ     
ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
๓. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการท างาน 
    ๑) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการท างาน 
    ๒) การสื่อสารและการแสวงหาความร่วมมือในการท างาน 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษาและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 
ชื่อวิชา การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน 
ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน 

    ๑. ระบบงานงบประมาณการเงินการคลัง 
    ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลัง 
    ๓. ขั้นตอนการรับและจ่าย 
    ๔. ข้อควรระวังด้านการเงินส าหรับผู้บริหาร 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ชื่อวิชา การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัสด ุ
ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ 

    ๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๓. กฎกระทรวงต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ๔. ปัญหาและขอ้ควรระวังด้านการบริหารพัสดุส าหรับผู้บริหาร 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ชื่อวิชา การบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมภายใน  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ขอบเขตเนื้อหา ความรู้และทักษะการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    ๑. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมป้องกัน 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 

 
 



 
 

๑๖ 
ชื่อวิชา การบริหารงาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะการบริหารงาน 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้และทักษะการบริหารงาน 
    ๑) การจัดสรรทรัพยากรในการท างาน 
    ๒) การสอนงานและการมอบหมายงาน 
    ๓) การก ากับติดตาม 
    ๔) ประเมินผลการท างาน 
๒. ความรู้และทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
    ๑) แนวคิด หลักการ  
    ๒) กระบวนการขั้นตอนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
    ๓) การเขียนแผนงาน/โครงการ 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

 

ชื่อวิชา การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
๒. มีทักษะการน าเสนอ และทักษะการวิพากษ์โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
    ๑) แนวคิดและปรัชญา  
    ๒) การใช้การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพ่ือ
พัฒนางานประจ า 
    ๓) ระเบียบวิธีวิจัย 
๒. ฝึกปฏิบัติการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยจากสถานการณ์ที่ก าหนด  
    ๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ที่ก าหนด 
    ๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทดลองเขียนโครงร่างการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย
จากโจทย์สถานการณ์ท่ีก าหนด 
    ๓) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยจากโจทย์
สถานการณ์ท่ีก าหนด 
    ๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย 

จ านวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม การบรรยายและฝึกปฏิบัติ 



 
 

 
 

ชื่อวิชา ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและการ
ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ด้านดิจิทัลของผู้บริหารส าหรับขับเคลื่อนองค์กร
ดิจิทัลภาครัฐ 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยี 
    ๑) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ 
    ๒) การจัดการฐานข้อมูล การบริหารจัดการ Health Data Center (HDC) และ 
Application ต่างๆ 
    ๓) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ การท างาน และการ
บริหารงาน 
๒. ความรู้ที่จ าเป็นด้านดิจิทัลของผู้บริหารส าหรับขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 
    ๑) ความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่วยงานและ
แผนการด าเนินงานขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    ๒) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสถาปัตยกรรมองค์กรและการก ากับดูแล 
    ๓) การจัดการความเสี่ยงดิจิทัล 
    

จ านวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง  
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๗ 



 
 

๑๘ 
ชื่อวิชา การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ขอบเขตเนื้อหา การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

    ๑. แนวคิด ทฤษฎี การเปลี่ยนแปลง 
    ๒. ทบทวนบทบาท และทักษะการเป็นผู้น ากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    ๓. การบริหารจัดการ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
    ๔. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 ๑๗.๓ หมวดที่ ๓ หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) จ านวน ๙ ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเพ่ือการปฏิบัติตามแผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 
 ๒. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในเพื่อการปฏิบัติตามแผนรองรับยุทธศาสตร์
ชาติด้านสาธารณสุข 
 

ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญด้านสาธารณสุข 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการรองรับ   กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสาธารณสุข 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรองรับกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญด้านสาธารณสุข 
    ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 
    ๒) นโยบายส าคัญด้านสาธารณสุข เช่น คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว   
๓ คน การกระจายอ านาจและภาคประชาสังคมด้านสาธารณสุข 
๒. ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าโครงการรองรับกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุข 
    ๑) การจัดท าโครงการรองรับกลยุทธ์ 
    ๒) การก ากับติดตามการปฏิบัติตามโครงการรองรับกลยุทธ์ เช่น การประเมิน
ความพร้อมของหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ 
๓. ความรู้เกี่ยวกับโครงการรองรับกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เช่น 



 
 

ชื่อวิชา ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 
โครงการรองรับระบบบริการสุขภาพแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal of Health 
Service System)  

จ านวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา ฝึกวิเคราะห์ ข้อ ๒ (๑) (๒) และ ข้อ ๓ และเปิดโอกาสในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ชื่อวิชา การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญต่อการ

บริหารงานสาธารณสุข 
ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารงานสาธารณสุข 

๑. ปัจจัยด้านบุคลากร 
๒. ปัจจัยด้านการเงิน 
๓. ปัจจัยด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
๕. ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิต่อการด าเนินงานด้านสุขภาพ 

จ านวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 
ลักษณะกิจกรรม บรรยายและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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๒๐ 
 ๑๗.๔ หมวดที่ ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร จ านวน ๙ ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านผู้น า การบริหารและยุทธศาสตร์ 
 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม บุคลิกภาพในการเรียนรู้ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีได้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ 
 

ชื่อวิชา การน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ (PBL) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีทักษะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร 
๒.  มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  
๓. มีทักษะการสรุปประเด็น สาระส าคัญ  
๔. การน าเสนอ 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกทักษะ
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร และแนวทางการน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน/ชีวิตประจ าวัน โดยให้จัดท าเป็นเอกสารรายงานและ
น าเสนอในกลุ่มใหญ่ (ท้ังชั้นเรียน) คนละ ๕ นาที ในวันที่ก าหนดให้ 
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีประเด็นการน าเสนอเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเข้ากลุ่มย่อย
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

จ านวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 
๔ ชั่วโมง ๓๐ นาทีส าหรับขอบเขตเนื้อหา (๑) และ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ส าหรับ
ขอบเขตเนื้อหา (๒) 

ลักษณะกิจกรรม อภิปราย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ชื่อวิชา การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Thinking) และประเมินโครงการ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๑. มีทักษะการแสดงความคิดเห็น/สะท้อนความรู้สึก  
๒. มีทักษะการประเมินโครงการ ในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ 

ขอบเขตเนื้อหา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็น/สะท้อนความรู้สึกที่มีต่อการเข้าอบรมใน
หลักสูตร ผ.บ.ต. รวมถึงให้ประเมินโครงการ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ 
และให้ผู้จัดชี้แจงวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์ ที่ต้องการให้เกิดในการท ากิจกรรมต่างๆ 

จ านวนชัว่โมง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
ลักษณะกิจกรรม อภิปราย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 



 
 

๒๑ 
ชื่อวิชา การน าเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. มีทักษะการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม  
๒. มีแนวทางในการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน/ชีวิตประจ าวัน 

ขอบเขตเนื้อหา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่ได้รับตลอดการอบรม 
และแนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน/ชีวิตประจ าวัน โดยให้
จัดท าเป็นเอกสารรายงานของชั้นเรียน (ท้ังชั้นเรียน) และส่งตัวแทนน าเสนอ 

จ านวนชัว่โมง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
ลักษณะกิจกรรม อภิปราย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ชื่อวิชา การพัฒนาจิต 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาจิต เตรียมพร้อมที่จะรับความรู้ หรือสิ่งใหม่ๆ ใน 
ขอบเขตเนื้อหา การปฏิบัติเป็นรายบุคคลนอกเวลาตามข้อตกลงของชั้นเรียน และสอดคล้องกับ

ลักษณะกิจกรรมที่กลุ่มก าหนด เช่น การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 
จ านวนชัว่โมง ปฏิบัตินอกเวลา ก าหนดให้เป็นกิจกรรมเสริมที่ด าเนินการโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม     

ตามข้อตกลงของชั้นเรียน 
ลักษณะกิจกรรม ฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 
ชื่อวิชา กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะทางการบริหาร 
ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร เช่น การเจรจาโดยใช้สันติวิธี  

การสร้างทีม  ฯ ก าหนดให้เป็นกิจกรรมเสริมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการเลือก
หัวข้อ/กิจกรรมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

จ านวนชัว่โมง ปฏิบัตินอกเวลา 
ลักษณะกิจกรรม บรรยาย หรือ ฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

๒๒ 
ชื่อวิชา การบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑. มีทักษะการวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในแต่ละสัปดาห์ 
๒. มีทักษะการจับประเด็น การเขียนสรุปประเด็นส าคัญ  
๓. มีแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตส่วนตัว 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมในแต่ละสัปดาห์ 
๒. การฝึกการจับประเด็น 
๓. การเขียนสรุปประเด็นส าคัญ 
๔. การประยุกต์ใช้ 

จ านวนชัว่โมง ปฏิบัตินอกเวลา 
ลักษณะกิจกรรม ฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

๑๘.แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนออนไลน์ สื่อ เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้  
  ๑๘.๑ แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนออนไลน์ 
     ๑. ห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom) เช่น Google Classroom, Facebook Group 
         ๒. ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เช่น Zoom, WebEx, Microsoft Team, Google Meet  
  ๑๘.๒ สื่อ เครื่องมือ เช่น  
   ๑. คอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย 

    ๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    ๓. เอกสารประกอบการสอน 
    ๔. Flip chart 
    ๕. อุปกรณ์เครื่องเขียน 

  ๑๘.๓ แหล่งเรียนรู้ เช่น  
   ๑. ห้องสมุด 
   ๒. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง  
๑๙. การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
 หน่วยงานจัดฝึกอบรมด าเนินการประเมินผลผู้เข้าอบรม วิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง และศักยภาพ       
ความพร้อมของวิทยาลัย และอ่ืนๆ โดยใช้เครื่องมือตามท่ีวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขก าหนด  
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัย
นักบริหารสาธารณสุข) 
 ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการจัดการอบรม      ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 



 
 

๒๓ 
 ๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัย
นักบริหารสาธารณสุข)  แบ่งเป็นภาควิชาการ  ๕๐ คะแนน และภาคพฤติกรรม ๕๐ คะแนน 
 ๑.๑ การประเมินผลภาควิชาการ  ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
    ๑)  การพัฒนาทักษะการน าเสนอรายบุคคล (๑๐ คะแนน) ได้แก่ การน าเสนอ ๕ คะแนน เอกสาร/สื่อ ๕ คะแนน 
    ๒) การเรียนรู้แบบ PBL (๔๐ คะแนน) ได้แก่ รายงานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก   
(Problem -  based Learning ) ๒๐ คะแนน การน าเสนอ ๒๐ คะแนน     
  ๑.๒ การประเมินผลภาคพฤติกรรม  ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 
   ๑) กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบ PBL (๓๐ คะแนน) จ าแนกเป็นคะแนนรายบุคคล 
ประกอบด้วย การประเมินกระบวนการกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่ม ๑๕ คะแนน และ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง ๑๕ คะแนน   
   ๒) พฤติกรรมรายบุคคล (๒๐ คะแนน) ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากรพี่เลี้ยง  
หมายเหตุ 
       ในการประเมินรายกิจกรรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่าน    
และสถาบันเครือข่ายที่ด าเนินการจัดอบรมต้องจัดท ารายงานผลการประเมินผู้อบรมให้ผู้บังคับบัญชาของผู้อบรมทราบ  
   ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ๑)  ประเมินวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
      ๒)  ประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากร 
     ๓)  ประเมินผลการจัดอบรม 

๒๐. การรับรองผลการฝึกอบรม 
       กระทรวงสาธารณสุข มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ดังนี้   
         ๑. เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) 
         ๒. เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในหนว่ยการเรียนนั้น  ๆ
  ๓. เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานจัดฝึกอบรมทั้งภาควิชาการและภาคพฤติกรรม ได้คะแนน
โดยรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

๒๕ 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning ) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - based Learning ) หรือ PBL หมายถึง กระบวนการ
เรียนการสอนซึ่งใช้ตัวปัญหา (Problem) เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูล  และ        
องค์ความรู้มาช่วยแก้ปัญหา หรือท าให้ปัญหานั้นกระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ไขท าให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถ
ที่จะผสมผสานความรู้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเรียนแบบ PBL เป็นการเรียนรู้ที่ เน้นการพัฒนาตัวผู้ เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง         
(Self-directed Learning : SDL) เป็นการเรียนที่ถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – centered Learning) 
ผู้เรียนจะใช้ทั้ง Head Heart และ Hand พร้อมๆ กัน  คือใช้สมองในการคิด ใช้หัวใจในการท างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ใช้มือในการจดบันทึกและค้นคว้า ซึ่งการเรียนแบบ PBL จะเกิดประโยชน์และได้ผลดี
เมื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Learning) ไม่เกิน ๖ คน โดยสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 
 กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรบรรยาย/
อภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Active Learning) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับ             
การฝึกอบรมเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระหว่างการฝึกอบรมผ่านทางห้องเรียนเสมือนจริง โดยการบูรณาการ
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และน าเสนอ/ส่งรายงาน ในสัปดาห์สุดท้าย        
ของการฝึกอบรม 
 ๑. วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - based Learning: PBL) คือ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่  
 ๑ การฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร การสรุปประเด็น
สาระส าคัญ และการน าเสนอ 
 ๒. การฝึกทักษะการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา 
  ๓.  การสังเคราะห์องค์ความรู้ (PBL) เพ่ือประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
๒. กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มต้นจาก “ปัญหา” (Problem) จากการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ในการด าเนินการแก้ปัญหา และศึกษาค้นคว้าจนเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ สมาชิก
กลุ่มละ ๕ - ๖ คน ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ขั้นตอน  ได้แก่  
 ๑. วิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารอย่างเป็นระบบ           
 ๒. วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอย่างป็นระบบ  
 ๓. น าเสนอผลวิเคราะห์การจัดการปัญหาตามแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ด าเนินกิจกรรมผ่านการประชุม
กลุ่มจ านวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 
 
 
 
 



 
 

๒๖ 
 ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒  วิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารอย่างเป็นระบบ 
 ๑. สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเลือกปัญหาทางการบริหารของตนเอง และก าหนดปัญหาให้ชัดเจน    
(Problem identification) โดยปัญหาต้องไม่ซ้ ากับสมาชิกอ่ืนในกลุ่ม  
 ๒. น าเสนอปัญหาของตนให้สมาชิกกลุ่มฟัง  
 ๓. สมาชิกภายในกลุ่มแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยใช้เทคนิคการถามโดยไม่ตัดสิน และเสนอแนวทางการแก้ไข 
                (สมาชิกใช้เวลาคนละ ๑ ชั่วโมงในการด าเนินกิจกรรม ข้อ ๑ - ๓) 
 ครั้งที่ ๓ วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (ศึกษาด้วยตนเอง)   
 ครั้งที่ ๔ และ ครั้งที่ ๕ น าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดการปัญหาตามแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
สมาชิกกลุ่มร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ใช้เวลาคนละ ๑ ชั่วโมงในการด าเนินกิจกรรม) 
 ครั้งที่ ๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning: PBL)  
 ๑. กลุ่มเลือกปัญหา ๑ ปัญหาที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มอ่ืนมาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนกลุ่มใหญ่ 
(น าเสนอกลุ่มละ ๑๕ นาที) 
 ๒. ผู้เข้าการฝึกอบรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based 
Learning: PBL) (ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสนอตัวเองในการสรุปองค์ความรู้หลังการอภิปราย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ PBL หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวมทั้งชั้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะหป์ัญหาทางการบริหารอย่างเปน็ระบบ 

(กิจกรรม PBL คร้ังที่ ๑ และ คร้ังที่ ๒)  (๖ ชั่วโมง) 

กลุ่มย่อย 
 ( ลุ่มละ ๕-๖ คน) 
ใช้เวลาคนละ 1 ชั่วโมง 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเลือกปัญหาทางการบริหารของตนเอง และ
ก าหนดปัญหา (Problem identification) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอปัญหาของตนให้สมาชิกกลุ่มฟัง  
 

สมาชิกภายในกลุ่มแสวงหาข้อมูล และ กระตุ้น 
เพื่อให้คดิ วิเคราะห์แนวทางการแก้ไข 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะหแ์นวทางและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(กิจกรรม PBL คร้ังที่ ๓)  (๓ ชั่วโมง) 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอผลวิเคราะห์การจัดการปญัหาตามแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
(กิจกรรม PBL คร้ังที่ ๔ และ คร้ังที่ ๕) (๖ ชั่วโมง) 

 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 
(กิจกรรม PBL ครั้งที่ ๖) (๓ ชั่วโมง) 

กลุ่มย่อย 
ใช้เวลาคนละ 

1 ชั่วโมง 
 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละกลุม่เลือกปัญหาทีไ่ม่ซ้ ากับกลุ่มอืน่มาร่วมอภิปรายในกลุ่มใหญ่  
(กลุ่มละ ๑๕ นาที) 

ผลผลิต 
รายงานผลการวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา 

 
 

 
 

ผลผลิต 
ปัญหาทางการบริหาร 
และ แนวทางการแก้ไข 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาและจัดล าดบัแนวทางการแก้ไขปัญหา 

วิทยากรพี่เลี้ยงชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ 
โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem- based Learning: PBL)  

กลุ่มย่อย 
 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 

๒๗ 



 
 

๒๘ 
รายงานการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem -based Learning ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานควรบรรจุเนื้อหาที่แสดงถึง 

 ปัญหาทางการบริหารของตนเอง 

 แนวทางการแก้ปัญหาที่จัดเรียงตามล าดับ 

 ผลการวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 เนื้อหารายงาน จ านวน ไม่เกิน ๑๐ หน้า 
กระดาษ A๔ พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด ๑๖  



 
 

 
แนวทางการอบรมออนไลน์ 

ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 31 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 แนวทางการอบรมออนไลน์นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข    
ระดับต้น รุ่นที่ 30 ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม และขณะเข้าอบรม โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางการอบรมออนไลน์ ดังนี้ 

1. เข้ารับการอบรมด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการอบรม โดยรับรองว่าการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้ไม่
สามารถให้บุคคลอ่ืนเข้ารับการอบรมหรือมีส่วนร่วมในการอบรมไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้ งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องยืนยันตัวตนผ่านสื่อการอบรมออนไลน์ เช่น การยืนยันตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) หรือการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password) เป็นต้น  

2. แต่งกายสุภาพ จัดเตรียมสถานที่ เวลาส าหรับการอบรม และอุปกรณ์ใด ๆ ส าหรับการอบรมออนไลน์ 
และเตรียมตนเองให้พร้อม ในขณะเข้าอบรมต้องงดกิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการอบรม  

3. การส่งค าถาม ข้อสงสัย หรือบทสนทนากับวิทยากรหรือหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม ในขณะอบรมได้ทาง
ห้องสนทนา ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมตกลงว่าจะต้องใช้ค าและวาจาที่สุภาพ โดยไม่เป็นค าหยาบ ค าหมิ่นประมาท 
หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายกับบุคคลอื่น และจะสอบถามหรือสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่อบรมเท่านั้น 

4. เข้าอบรมแบบออนไลน์ตามตารางการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนชั่วโมงการอบรม  
5. หากประสงค์จะขอลาการอบรม ให้แจ้งผู้จัดการอบรมก่อนล่วงหน้า และกรอกแบบฟอร์มลาการอบรม

ตามท่ีหน่วยจัดการฝึกอบรมก าหนด 
6. เปิดกล้องให้เห็นท่านระหว่างการอบรมตลอดเวลา หากท่านหายจากหน้าจอเกินกว่า 15 นาที ถือว่า

ขาดการอบรมในชั่วโมงนั้นๆ 
7. จัดเตรียมและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การอบรมที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Internet) ตลอดเวลา เพ่ือพร้อมส าหรับการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้ ทั้งนี ้ การใช้ระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ หรือระบบการประชุมทางไกลส าหรับการอบรม นั้น ให้เป็นไปตามที่แต่ละวิทยาลัยก าหนด 
โดยวิทยาลัยสามารถจัดท าคู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์เพิ่มเติมได้ตามบริบทและความ
เหมาะสมของแต่ละวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ ข้อแนะน าส าหรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นต่ าที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาการ
อบรม มีดังนี้  

1. แพลตฟอร์ม (Platform) ของระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ จะรองรับการใช้งานผ่าน  
Web Browser Version ในแต่ละระบบปฏิบัติการ ดังนี้ 

Web browser Minimum version Recommended version 

Chrome Version 53 Version ล่าสุด 

Safari Version 11 Version ล่าสุด 

Chrome for mobile (android) Version 81 Version ล่าสุด 

Safari for mobile (iOS) Version 11 Version ล่าสุด 

 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน 

Computer system requirement Minimum Recommended 

CPU Intel Premium 4 processor Intel core i3 ขึ้นไป 

Memory 2 GB 4GB ขึ้นไป 

 
3. ความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Internet) ขั้นต่ าที่แนะน า 

ระดับความชัด Minimum download speed Recommended speed 

480p 2Mbps 
Latency < 800 ms 

4Mbps 
Latency < 500 ms 

720p 4Mbps 
Latency < 800 ms 

6Mbps 
Latency < 500 ms 

1080p 6Mbps 
Latency < 800 ms 

8Mbps 
Latency < 500 ms 

 
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกล้องติดตั้ง  

5. มีอุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ หูฟังหรือล าโพง ไมโครโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การบริหารจัดการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขบัเคลื่อนที่ยั่งยืน 
 

สถานที ่ ...................................... 
วันที่  ………………………………………… 
เวลา  ............................................... 
วัตถุประสงค ์  

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป้นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนเองให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยการศึกษาดู
งานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   
ประเด็นที่ศึกษา 

การบริหารจัดการการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้นแนวทางใน 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของตนเอง 
  
กิจกรรม 
 ๑. วางแผนการศึกษาดูงาน 
 ๒. ถอดบทเรียน ปัจจัยแห่งความส าเร็จทางการบริหารจากการศึกษาดูงาน 
 ๓. สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้ พร้อมเสนอแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 
 ๔. จัดท าเอกสารรายงาน และน าเสนอโดยให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 
 
 
หมายเหตุ  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลงานที่เป็นผลผลิตของหลักสูตร   

ประกอบด้วย 
๑. ผลงานรายบุคคล 

  บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ มีข้ันตอนดังนี้ 
๑. ผู้ เข้ารับการอบรมเขียน/พิมพ์ บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ของตนเอง (ตาม

แบบฟอร์ม)  
๒. ผู้เข้ารับการอบรมน าบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ ส่งวิทยากรพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม  

(ส่งทางห้องเรียนเสมือนจริงเช้าวันจันทร์) เพ่ือให้วิทยากรพ่ีเลี้ยงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือเติมเต็มในส่วนที่
ขาด และสะท้อนความคิดเห็นในส่วนที่สมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้ผู้อบรมน ากลับเมื่อสิ้นสุดการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจ าสัปดาห ์
สัปดาห์ที.่................................... 

 
๑. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการอบรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

............................................................................................................................. ... 

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ 
๒. ท่านจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และชีวิตประจ าวัน อย่างไร 

(เขียนอธิบายให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง) 
................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ... 
 

ชื่อ – สกุล ..................................................... กลุ่ม ........................... เลขท่ี ....................... 



 
 

 
๒. ผลงานของกลุ่ม 

  - รายงานผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

๓. ผลงานของรุ่น 
  - รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

๔. ผลงานของทีมผู้จัด และครูพี่เลี้ยง 
  - รายงานสรุปการสะท้อนผลการเรียนรู้ และประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานควรบรรจุเนื้อหาที่แสดงถึง 

 ผลการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

- ระบุปัญหา/สมมติฐาน 

- สาเหตุของปัญหา 

- วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (หัวข้อวิชา/ประเด็นส าคัญ) 

- แนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนา ประเด็นศึกษาในโจทย์ปัญหา 

 เนื้อหารายงาน จ านวน ไม่เกิน ๒๐ หน้า 
กระดาษ A๔ พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด ๑๖  



 
 

 
 
 
ค าชี้แจง  
แบบประเมินการน าเสนอ/เอกสารวิชาการ เพื่อ 
1. เป็นข้อมูลให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินย้อนกลับกับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น  
2. ใช้ประกอบการประเมินผลภาควิชาการ รายบุคคล และรายกลุ่ม 

๒.๑ (......) การพัฒนาทักษะการน าเสนอรายบุคคล  
 ๒.๒ (…...) การน าเสนอและเอกสารสรุปการเรียนรู้แบบ PBL 

เรื่อง/ประเด็นที่น าเสนอ  …………………….……..…........…ชื่อผู้น าเสนอ...................................……….....................                                 

กลุ่มท่ี..........ชื่อวิทยากรผู้ประเมิน............................................................วันที่..........เดือน..... ...............พ.ศ. 25......                   

กิจกรรม/รายละเอียด คะแนน ควรปรับปรุง 

ส่วนที่ 1 การน าเสนอ / สื่อ/ บุคลิกภาพ     
1.1 น าเสนอตรงกับชื่อเรื่อง ( 10 คะแนน) 

  

1.2  ล าดับขั้นตอนการน าเสนอเหมาะสม (ขึ้นต้น เนื้อหา และสรุป) ( ๒0 
คะแนน) 

  

1.3 ใช้สื่อเหมาะสมกับเนื้อหาที่น าเสนอ ( ๑๕ คะแนน)   
1.4 มีการควบคุมเวลาได้เหมาะสม ( ๑๐ คะแนน)   
1.5 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เหมาะสมกับเรื่องที่น าเสนอ ( ๒0 คะแนน)   
1.6 การแต่งกายถูกกาลเทศะ ( ๑๐ คะแนน)   
1.7 การใช้ภาษากาย และท่าทางเหมาะสม ( ๑๕ คะแนน)   

รวมคะแนน(๑๐0 คะแนน)   
ส่วนที่ 2 เอกสาร/รายงาน   
  2.1 การจัดล าดับขั้นตอนของเนื้อหาเหมาะสม  (2๐ คะแนน)   
  2.2 เนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่น าเสนอ (๒0 คะแนน)   
  2.3 เนื้อหาครอบคลุมได้ใจความ(๒0 คะแนน)   
  ๒.๔ ความเหมาะสมและถูกต้องของภาษา (๒0 คะแนน)   
  2.๕ ความถูกต้องของการอ้างอิง   (๒๐ คะแนน)   

รวมคะแนน( 100 คะแนน)   
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................……………………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใช้แบบประเมิน 
 (.......)1. วิทยากรพี่เลี้ยง 
 (.......) 2. ........................ 



 
 

 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง  
แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม เพื่อ 
1. เป็นข้อมูลให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินย้อนกลับกับผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือการพัฒนาที่ดีขึ้น  
2. ใช้ประกอบการประเมินผลกระบวนกลุ่ม การท างานผู้เข้ารับการอบรมรายบุคคล และรายกลุ่ม 
การประชุมกลุ่ม PBL (ผ.บ.ต.) ครั้งที…่…............ 
กลุ่มท่ี...........ชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง......................................................วันที่.............เดือน........ ...............พ.ศ. 25......                   
 

ล าดับ กิจกรรม/รายละเอียด (คะแนนเต็มข้อละ ๑๐ คะแนน)  
คะแนน

กลุ่ม* 

คะแนนการท างานกลุ่มรายบุคคล** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ๑๐ ๑๑ 12 

1 มีการแสดงถึงความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานกลุ่ม              
๒ มีการร่วมกันก าหนดบทบาทสมาชิกในการประชุม               
๓ มีการร่วมกันก าหนดกฎกติกาการด าเนินงานของกลุ่ม               
๔ มีการจัดบรรยากาศการอบรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้              
๕ แสดงถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น               
๖ แสดงถึงการเคารพกติกาในขณะเข้ากลุ่ม               
๗ มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน                
๘ มีการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ              
๙ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และ

ประสบการณ ์              
๑๐ การอยู่ร่วมประชุมกลุ่มตามเวลาที่ก าหนด               

 รวมคะแนน (100 คะแนน)              
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................……………………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*ประเมินโดยผู้อบรม   
**ประเมินโดยวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 0๒ 
ระยะเวลาประเมิน 
-หลังการประชุมกลุ่ม 
PBL (ผบต.)  
จ านวน ๓ ครั้ง 

ผู้ใช้แบบประเมิน 
(......)1.วิทยากรพี่เลีย้ง 
(…….)2. ผู้เข้ารับการอบรม 

 

แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม 
หลักสตูรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น 

 



 
 

 
 
 
 

ค าชี้แจง  
 

ใช้ประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวมตลอดระยะเวลาโดยวิทยากรพ่ีเลี้ยงอาจแจ้งผลการประเมิน
ย้อนกลับกับผู้อบรมทันทีเพ่ือการพัฒนาที่ดีข้ึน ตามความเหมาะสม 
ชื่อผู้อบรม………………………….…………………..กลุ่มท่ี…………ชื่อผู้ประเมิน.................................วนัที่........... ......................... 

 
 
 
 

รายการพฤติกรรม (ทั้งทางออนไลน์ และแบบต่อหน้า) คะแนน หมายเหตุ 

1. แต่งกายเหมาะสมตามกาลเทศะ   

2. สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม   

๓. รับฟัง/ร่วมแสดงความคิดเห็น                         

๔. กิริยาวาจาสุภาพ   

๕. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบัผู้เข้าอบรม วิทยากร และวทิยากรพี่เลีย้ง   

๖. มีความรับผิดชอบต่องาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย    

๗. มีวินัย รักษาระเบียบ กติกา ของห้องเรียนออนไลน์ และห้องเรียนเสมือนจริง   

๘. สามารถบริหารเวลาในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะอบรมได้อย่างเหมาะสม   

๙. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้   

๑๐. ส่งบันทึกสรปุผลการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ตามวนั และเวลาที่ก าหนด   

รวมคะแนน (๑๐๐ คะแนน)    

 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................……………………………………..………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 0๓ ระยะเวลาประเมิน 
สังเกตพฤติกรรมตลอดการ
อบรมและสรุปผลในสัปดาห์

สุดท้ายของการอบรม 

แบบประเมินพฤตกิรรมรายบุคคล 
หลักสตูรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น 

 

ผู้ใช้แบบประเมิน 
(..........)วิทยากรพี่เลี้ยง/ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 



 
 

 
 
 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินวิทยากรพ่ีเลี้ยงในฐานะ Facilitator มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนา
ศักยภาพของวิทยากรพ่ีเลี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยผู้ประเมินส่งผลการประเมินให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  2. โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

ชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง…………………………..………………......   กลุ่มที่………………….… 

รายการ / กิจกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อมูล
สนับสนุน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. มีการกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้       
2. โน้มน้าว /จูงใจผู้เข้าอบรมให้อยู่ในประเด็นที่ก าหนด       
3. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุมกลุ่ม       
4. สื่อสารได้ชัดเจน ตรงประเด็น       
5. รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม       
6. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี       
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี       
8. อยู่ร่วมการประชุมกลุ่มทุกครั้งตามที่ก าหนด       
9. ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงในภาพรวม       

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ............................................................................................................................. ....................... 
......................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน ๐๔ 

ผู้ใช้แบบประเมิน 
ผู้เข้ารับการอบรม 

แบบประเมินวิทยากรพี่เลี้ยง 
หลักสตูรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น 

 



 
 

 
 
 

 

ค ำชี้แจง  
1. แบบประเมินวิทยากร เพ่ือการปรับปรุงการจัดอบรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
2. โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงในความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

วันที่……………………………………………….................………       เวลา…………..............................…..........น. 

วิชา…………………..............……………………………………ชื่อวิทยากร………………………………………………………………….………… 

รายการ/กิจกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อ 
เสนอแนะ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อวิชา 
   1.1 หัวข้อวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

      

   1.2 ความทันสมัยของเนื้อหาวิชา       
   1.3 ความรู้ ความเข้าใจวิชานี้เพ่ิมขึ้นหลังการอบรม       
    1.4 เนื้อหาสาระของวิชานี้มีประโยชน์ ความรู้ที่ได้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

      

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรบรรยาย/อภิปราย 
   2.1  ความรู้ความสามารถในหัวข้อที่บรรยาย 

      

   2.2  สามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาได้ชัดเจน       
   2.๓  การล าดับขั้นตอนความสัมพันธ์ของเนื้อหา       
   2.๔  การสร้างบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

      

   2.๕  สามารถตอบปัญหา / ข้อสงสัย ได้ชัดเจน ตรง
ประเด็น 

      

   2.๖  สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม       
   2.๗  รักษาเวลาในการบรรยายได้เหมาะสม       
๓.ความเหมาะสมของเวลาที่ก าหนด             เหมาะสม                ไม่เหมาะสม   ควรเป็น...........................ชั่วโมง 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………………………………..………….........…… 
...................................................................................................................... .............................................................. 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการประเมิน 
ทุกครั้งท่ีมีการบรรยาย/

อภิปราย 

ผู้ใช้แบบประเมิน 
ผู้เข้ารับการอบรม 

 

แบบประเมิน ๐๕ 

แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย/อภิปราย 
หลักสตูรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น 

 



 
 

 
 

 
แบบสอบถามประเมินผลการจัดอบรม 

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้แบง่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยข้อค าถามดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสม สอดคล้องของหลักสูตร 
 ส่วนที ่3 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 
  
      
 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและด าเนินการภายในสัปดาห์สดุท้ายของการอบรม  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล : ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน  
                                     และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในชอ่งว่าง  
              

  1. เพศ     ชาย   หญิง 

 2. อายุปัจจุบัน............ปี (จ านวนปีเต็ม) 

 3. อายุราชการ............ปี (จ านวนปีเต็ม) 

 4. สถานภาพสมรส   โสด  สมรส  หย่า/หม้าย         แยกกันอยู่ 

 5. ต าแหน่งปัจจบุัน (ตาม จ.18)..............................................................................ระดับ..................................... 

           6. ต าแหน่งทางการบรหิาร 

                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หัวหน้าสถานีอนามัย 

                ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 

                หัวหน้างานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

                หัวหน้างานของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

                หัวหน้างานของโรงพยาบาลชุมชน 

                หัวหน้างานของกอง/ศูนย์เขต/หรือหน่วยงานในสงักัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 

                หัวหน้างานสังกัดหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข 

                อื่นๆ (ระบุ) 

 7. สถานที่ปฏบิัติงาน (ปัจจบุัน).............................................อ าเภอ..................................จังหวัด........................ 

 8. ระดับการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตร     ปริญญาตรี         ปริญญาโท       ปริญญาเอก 

               วุฒิบัตร/ประกาศนยีบัตรเฉพาะทางอื่นๆ (ถา้มี ระบุ).....................................................สาขา............................ 

วิทยาลัยท่ีฝึกอบรม 

 

เลขประจ าตัวผู้เข้าอบรม 

แบบประเมิน ๐๖ 

หลักสูตร 



 
 

 

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อความเหมาะสม สอดคล้องของหลักสูตร 
            ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.)” 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ 

โดยที่ ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม สอดคล้อง มากท่ีสุด  

 ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม สอดคล้อง มาก  
 ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม สอดคล้อง ปานกลาง  

 ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม สอดคล้อง น้อย  
 ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม สอดคล้อง น้อยที่สุด  

 
 

รายละเอียดหลักสูตร ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะแห่งตน สามารถประเมิน

และวิเคราะห์ตนเอง มีทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจให้กับทีม  

     

1.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะด้านการเป็นผู้น า มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และพัสดุ และ
สามารถสร้ าง เครือข่ ายการบริหารงาน  เ พ่ือการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข 

     

1.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีสมรรถนะด้านการบริหาร มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลยุทธ์  สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการบริหารงาน 
และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     

2.โครงสร้างของหลักสูตร 
หน่วยการเรียนที่ 1 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเอง 

2.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์      

2.2 การชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการฝึกอบรม      

2.3 การรู้จักและเข้าใจตนเอง      
2.4 การพัฒนาบุคลิกภาพ      

2.5 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท      

2.6 การพัฒนาสมรรถนะทางกาย      

2.7 เทคนิคการสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ      

2.8 การพัฒนาทักษะการน าเสนอรายบุคคล (5 นาท)ี      

2.9 กิจกรรมเสริมทักษะส าหรับผู้บริหาร การพัฒนาจิต      
2.10 บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจ าสัปดาห์      

 



 
 

รายละเอียดหลักสูตร ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

หน่วยการเรียนที่ 2 การเรียนรู้ทฤษฎี การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ 
หมวดหลักการบริหาร 

2.11 การบริหารเชงิกลยุทธ ์      

2.12 การจัดการก าลังคนในองค์กรและเครือข่าย       

2.13 การบริหารงานการเงิน       

2.14 การบริหารงานพัสดุ      

2.15 เทคนิคการบริหารงาน      

2.16 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน      

หมวดพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 

2.17 นโยบายส าคัญด้านสาธารณสุข      

2.18 การคิดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ      

2.19 การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพและการใช้ประโยชน์ของเทคโนลี
ดิจิทัลด้านสุขภาพ   

     

2.20 การฝึกทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร 
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) 

     

2.21 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ      

หน่วยการเรียนที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการเรียนรู้ 
2.22 การน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ จาก PBL      

2.23 การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Thinking)       

2.24 สรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร และน าเสนอผลการ
เรียนรู้ 

     

2.25 พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ      

3.การประเมินผลของหลักสูตร 

3.1 การวัดและประเมินผลระหว่างการอบรม      

3.2 การวัดและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม      

 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (โปรดระบุ)............................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................................ ........................................
........................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 



 
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.)” 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ 

โดยที่ ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 

 ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

กระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรม ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

การบริหารจัดการของวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 

1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการแจ้งขั้นตอนการสมัคร มี
ความชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลายช่องทาง 

     

2 การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าอบรมมีความเหมาะสม      

 รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

     

3 ระยะเวลาการอบรม 3 สัปดาห์ มีความเหมาะสม (อบรมออนไลน์ 
2 สัปดาห์ อบรมในชั้นเรียน 1 สัปดาห์) 

     

4 งบประมาณ (ค่าลงทะเบียน) ที่ใช้ในการเข้าอบรมเหมาะสม      

5 การเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกสถานที่อบรมได้      

6 ขั้นตอนการสมัคร มีความสะดวก รวดเร็ว       

7 การอ านวยความสะดวก ตอบข้อซักถาม และการแก้ปัญหาต่างๆ 

ชัดเจนเหมาะสม รวดเร็ว 

     

การบริหารจัดการของวิทยาลัยที่ฝึกอบรม 

1. การอ านวยความสะดวกทั่วไป 
1.1 การแจ้งข้อมูล การประสานงานของวิทยาลัยผู้จัด มีความ

ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 

     

1.2 การอ านวยความสะดวก ตอบข้อซักถาม และการแก้ปัญหาต่างๆ 

ชัดเจนเหมาะสม รวดเร็ว 

     

1.3 การช าระเงินค่าลงทะเบียนและการรับใบเสร็จ สะดวก รวดเร็ว      

2 ช่วงการอบรมออนไลน์ 
2.1 ระบบปฏิบัติการที่วิทยาลัยเลือกใช้ในการจัดอบรมออนไลน์ ใช้

งานง่าย มีความคล่องตัว และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     



 
 

กระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรม ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

2.2 มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์ให้กับผู้เข้าอบรม      

2.3 มีการให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าอบรม
ระหว่างการเรียนออนไลน์ 

     

3 ช่วงการอบรมในชั้นเรียน 

3.1 การจัดสถานที่พักในระหว่างการฝึกอบรมมีความสะดวก 
เหมาะสม 

     

3.2 มีการจัดสถานทีห่รือแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม
อย่างเหมาะสม 

     

3.3 ห้องอบรม มีความสะดวก เหมาะสม      

3.4 ห้องประชุมกลุ่ม มีเพียงพอ เหมาะสม       

3.5 อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ ใช้งานได้ดี มีเพียงพอ       

3.6 การจัดอาหารเหมาะสม และเพียงพอส าหรับผู้เข้าอบรม      

4. การจัดการเรียนการสอน 

4.1 สื่อ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

     

4.2 กระบวนการฝึกอบรมในภาพรวม สามารถก่อให้เกิดสัมฤทธิผล
ของการฝึกอบรม 

     

4.3 บรรยากาศในการฝึกอบรมในภาพรวมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้      

4.4 เนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่บรรจุไว้ในการเรียนการสอน มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

     

4.5 เนื้อหารายวิชาต่างๆ ที่บรรจุไว้ในการเรียนการสอน ตรงกับความ
ต้องการของผู้เข้ารับการอบรม 

     

5. การฝึกทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) และการศึกษาดูงาน 
5.1 โจทย์ปัญหามีความเหมาะสม      

5.2 กระบวนการ ขั้นตอนในการฝึกวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีความ
เหมาะสม 

     

5.3 ระยะเวลาในการเข้ากลุ่มฝึกวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีความ
เหมาะสม 

     

5.4 การเลือกสถานที่ศึกษาดูงาน (แบบเสมือนจริง) และประเด็นที่ใช้
ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 

     

5.5 ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน (แบบเสมือนจริง) มีความเหมาะสม      



 
 

กระบวนการบริหารจัดการฝึกอบรม ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

5.6 รูปแบบที่ใช้ในการศึกษาดูงาน (แบบเสมือนจริง) มีความ
เหมาะสม ได้รับความรู้และเป็นประโยชน์ 

     

6. วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง 

6.1 การคัดเลือกวิทยากรบรรยาย/อภิปรายในหลักสูตร ในภาพรวม 
มีความรู้ ประสบการณ์ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่บรรยาย 

     

6.2 วิทยากรพี่เลี้ยงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
เหมาะสมในการเป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (โปรดระบุ)...............................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
........................................................... .........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................



  

 
 
 
 
 

ค าชี้แจง 
วิทยาลัยด าเนินการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นรายบุคคลตามที่ได้ก าหนดในมาตรฐานการอบรม
แล้ว ส่งสรุปผลรายบุคคล  ให้หน่วยงานต้นสังกัด   

   
1. ชื่อ ....................................................................สกุล………………..............………..................……………………..…... 
2. ต าแหน่ง……………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
3. สถานที่ปฏิบัติราชการ………………………………………………..…………………………….……………..…………………………... 
4. อบรม ณ วิทยาลัย……………………………….……………….………….……………………………………..……………………….… 

  ระหว่างวันที่ …………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

ได้ผ่านการประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
รุ่นที่ …………………….. ประจ าปี …………………….. คิดเป็นร้อยละ........................................................................... 

สรุปผลการประเมินได้ว่า 

ผ่านการอบรม 
ไม่ผ่านการอบรม 

ผ่  ผ่านการอบรมอย่างมีเง่ือนไข  โดยผู้เข้าอบรมต้องไปพัฒนาตนเองต่อเนื่องในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

1………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
2………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

…………………………………….ผู้รายงานผลการประเมิน 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย…………………..……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน ๐๗ 

แบบรายงานผลการอบรมรายบุคคล 
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น 

 



  

บทบาทหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม 
 

 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
มีบทบาทหน้าที่ทีมี่ความรับผิดชอบโดยรวมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม  ให้ผู้รับการอบรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า “คณะกรรมการผู้รับการอบรม” ประกอบด้วย 
 ๑. ประธานกรรมการ  ๑ คน 
 ๒. รองประธานกรรมการ  ๑ คน 
 ๓. เลขานุการ  ๑ คน 
 ๔. เหรัญญิก  ๑ คน 
 ๕. หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  ๑ คน 
 ๖. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ ๑ คน 
 ๗. กรรมการอื่นอีกไม่เกิน ๒ คน 
 ๘. ให้ผู้เข้าอบรมที่เหลือ สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มวิชาการ /กลุ่มบริหารจัดการ โดยให้มีจ านวนเท่ากันหรือ 
          ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 
 ๙. ให้เลือกตั้งคณะกรรมการภายในสัปดาห์แรกและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ 
          ปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๒ 
 
ภารกิจสมาชิกในกลุ่มงานบริหารจัดการและวิชาการ จ าแนกได้ดังนี้ 

บริหารจัดการ วิชาการ 
๑. น าการบริหารจิตตอนเช้าก่อนการเรียน 
๒. น ากิจกรรมพัฒนาทักษะการน าเสนอ ๕ นาที 
๓. ต้อนรับวิทยากร 
๔. พิธีการประจ าวัน 
๕. กล่าวแนะน าวิทยากร 
๖. กล่าวขอบคุณวิทยากร 
๗. ตรวจสอบผู้เข้ารับการอบรม (ลงทะเบียน)ประจ าวัน 
๘. ด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ 
๙. ด าเนินกิจกรรมนันทนาการหรือการออกก าลังกาย 

๑. สรุปผลการเรียนรู้ประจ าวัน (๑๐ นาที) 
๒. รวบรวมเอกสารวิชาการและตรวจสอบความถูกต้อง 
     ของเอกสารที่ส่งพิมพ์ 
๓. ด าเนินการกิจกรรมวิชาการ 
๔. เก็บรวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
๕. แกนน าในการด าเนินการสรุปผลการเรียนรู้   
    ประจ าวันตลอดการฝึกอบรม 
๖. ก าหนดแผนปฏิบัติการและสรุปผลการเรียนรู้ใน 
    กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
๗. ประสานงานวิชาการกับฝ่ายวิชาการรุ่น 
 

 
 
 
 



  

การเตรียมตัวของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

 

การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการอบรม 
 ๒. ตรวจสอบสุขภาพของตนเอง 
 ๓. ขออนุมัติต้นสังกัดเข้ารับการอบรม น าหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด หลักฐานช าระค่าลงทะเบียน จาก 
          ธนาคารกรุงไทย ตัวจริง ที่โอนให้วิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕   
 ๔. เตรียมอุปกรณ์/เครื่องใช้ส่วนตัว 
  ๔.๑ ชุดฟอร์มกระทรวงสาธารณสุข (เสื้อสีฟ้า) กางเกง/กระโปรงสีด า ส าหรับใช้ในงานพิธีปิดการอบรม 
                 และการศึกษาดูงาน 
  ๔.๒ เสื้อผ้าชุดสุภาพส าหรับการอบรม (งดกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ กางเกงรัดรูป กระโปรงสั้น) 
  ๔.๓ ชุดกีฬาพร้อมรองเท้า 
  ๔.๔ ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม 
  ๔.๕ ยารักษาโรคประจ าตัว ฯลฯ 
 ๕. เตรียมหนังสือหรือเอกสารที่ท่านคิดว่าจะต้องใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้ามาด้วย ทางห้องสมุดวิทยาลัย 
          ได้จัดเตรียมหนังสือทางการบริหารให้บริการยืมได้ 
 

การคมนาคม 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘/๔๐ ถนนเจษฎาบดินทร์  ต าบลท่าอิฐ  อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ติดกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
 อัตราค่าบริการ  รถรับจ้าง  จากสถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปยังวิทยาลัย ประมาณ ๓๐ – ๕๐ บาท/คน 
 

การรายงานตัว 
       วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ  โรงแรมฟรายเดย์ชั้น ๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. (แต่งกายตาม
อัธยาศัย) ท่านสามารถติดต่อการเดินทางจากท่ีพักมาท่ีประชุม  ได้ที่อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
 
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรมฟรายเดย์ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมกันที่ห้องประชุมท่าเหนือ ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สาธารณสุข 
 
 
 
 
 



  

การเตรียมกิจกรรมการอบรม 
 

ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมกิจกรรมการอบรมดังต่อไปนี้ 
๑. การพัฒนาทักษะการน าเสนอรายบุคคล 
 ๑.๑ เตรียมเรื่องน าเสนอในหัวข้อ “ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ จากการท างานของท่าน” 
 ๑.๒ ให้ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอโดยใช้เวลา ๕ นาที คนละ ๑ ครั้งโดยใช้สื่อประกอบการน าเสนอท่ี 
เหมาะสม และให้ผู้เข้ารับการอบรมผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้วิพากษ์ ท าหน้าที่วิพากษ์ในส่วนของการน าเสนอ (๑ นาที) 
เพ่ือฝึกการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 ๑.๓ ส่งเนื้อหาเป็นเอกสารหนึ่งหน้ากระดาษ (A๔) ให้กับวิทยากรพ้ีเลี้ยง 
๒. ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) จากคู่มือการอบรมและให้ผู้อบรมจัดท ารายงาน
หวัข้อปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาในหน่วยงานของท่านพร้อมข้อมูลสนับสนุน คนละ ๓ เรื่องในวัน พุธ ที่ ๒๕ 
พฤษภาคม โดยส่งที่อีเมล์ wasana.k@unc.ac.th   
๓. ให้ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบการออกก าลังกายด้วยตนเองตามหลักการออกก าลังกาย 
๔. ขอผลการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ (ATK) โดยส่งพร้อมการลงทะเบียนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๗.๐๐ น.  
 

หลักการออกก าลังกาย 
        ให้เริ่มด้วยการออกก าลังกายช้าๆ  เพ่ืออบอุ่นร่างกาย (warm up) เพ่ือให้ร่างกายได้ปรับตัวด้วยการยืด
กล้ามเนื้อ ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที และหลังออกก าลังกายควรออกก าลังกายช้าๆ เพ่ือผ่อนคลายร่างกาย(cool down) 
เช่นกัน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวค่อยลดอัตราการเต้นของหัวใจกลับมาเต้นปกติ ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที เป็นวิธีการ
ลดอัตราการบาดเจ็บระหว่างการออกก าลังกายและควรดื่มน้ าก่อนและหลังออกก าลังกายอยู่เสมอ  ด้วยวิธีที่ 
เหมาะสมกับท่าน โดยอัดเป็น Short Clip ประมาณ ๑ นาที โดยออกก าลังกายทุกวันตามเวลาที่สะดวกและให้ส่ง 
Short Clip ในวันถัดไป เริ่มออกก าลังกายวันที่  ๓๐ พฤษภาคม – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
 

สถานที่พัก โรงแรมฟรายเดย์   
 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
 ๑. อาจารย์วิมล  อ่อนเส็ง      เบอร์ติดต่อ  ๐๘๖-๔๔๐๙๖๖๒     
 ๒. อาจารย์วิไลวรรณ  บุญเรือง    เบอร์ติดต่อ ๐๘๖-๔๔๐๗๐๖๓ 
 ๓. คุณปวีณา  หลวงกว้าง      เบอร์ติดต่อ  ๐๖๑-๙๔๘๔๒๖๖ 
 ๔. คุณนัฐภรณ์   เพ็งเสงี่ยม        เบอร์ติดต่อ   ๐๘๙-๕๖๓๔๐๔๙ 
 
 
 
 
 

mailto:wasana.k@unc.ac.th


  

 

     การใชง้าน Zoom Meeting ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 
 
วิธีติดตั้งโปรแกรม Zoom คอมพิวเตอร์ 
 1. เข้าเว็บไซต์ zoom.us > เลือกเมนู RESOURCES > Download Zoom Client 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.Open file>Download>Run 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีเข้าสู่ระบบ ( Sign In ) 
  
 
 
 

1. เข้าเว็บไซต์ zoom.us 
2.เลือกเมนู 
RESOURCES 

3. Download Zoom Client 

4. Download  

5. Open file  

6. Run  7. รอติดตั้งระบบ 8.เปิดโปรแกรมพร้อมใช้
งาน 



  

1.เข้าสู่ระบบ (Sign In) โดยใช้ Google 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีเข้าร่วมประชุม ( Join Meeting) 
  
 
 
 
 

1.คลิก Sign 
In  2.คลิก Google 

3.เข้าอีเมล์ของ 
Gmail 

4.คลิก เปิด Zoom 
meeting 

หนา้ต่างแสดงการเขา้สู่ระบบ
ส าเร็จ 

1.คลิก Join 2.ใส่ Meeting ID 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเข้าใช้งานห้องย่อย ( Breakout rooms ) 
 1.คลิก Breakout rooms>เลือก join ห้องที่ต้องการ 

 
 
 
  
 
            
            
            
            
            
            
   1.คลิก 

Breakout 
rooms 

3.ใส่ Meeting 
Passcode แล้วคลิก 
Join Meeting 

4.คลิก Join with Video 

หนา้ต่างแสดงการเขา้ร่วม Zoom Meeting ส าเร็จ 



  

 
การใช้ ZOOM บนโทรศัพท์มือถือ 
 1.การโหลดแอพพลิเคชั่นและการใช้งานบนระบบ Android 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.คลิก Got It 
 หนา้ต่างแสดงเขา้ห้องกลุ่มยอ่ย ( Breakout 

Room ) 

1.เข้าแอพ Play Store 
2.ค้นหาแอพ Zoom 

3.กดติดตั้ง 
4.กดเข้าแอพ Zoom 

5.กด Join a Meeting 

6.ใส่ Meeting ID 

7.ใส่ชื่อผู้เข้าร่วม 

8.ใส่ Meeting Passcode 
9.กด Join with Video 

10.เลือกขณะใช้แอป 

ห้องกลุ่มย่อย (Breakout 
Room) 



  

2.การโหลดแอพพลิเคชั่นและการใช้งานบนระบบ ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เข้าแอพ App Store 

2.กดค้นหาแอพ 
Zoom 

3.กดดาวน์โหลด 

4.เข้าแอพ Zoon 

5.กด Join a Meeting 

6.ใส่ Meeting ID 

7.ใส่ชื่อผู้เข้าร่วม 

8.กด Join with Video 

9.กดตกลง 10.กดตกลง หน้าต่างแสดงแอพ 



  

รายช่ือผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น รุนที่ 31 ประจ าปีงบประมาณ  2565 

ระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม - 17  มิถุนายน  2565 

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

ล าดับ ชื่อ สกุล หน่วยงาน มือถือ จังหวัด 

1 นางสาวพัลลภา  กุลเทศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาไหล 081-7855471 พิจิตร 

2 นายภิธิพัฒน์ สอาดเมือง โรงพยาบาลชนแดน 093-9393120 เพชรบูรณ์ 

3 นางจินตนา พลพระราม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 088-2934484 เพชรบูรณ์ 

4 นายกมลชัย ชีเปรม โรงพยาบาลคีรีมาศ 062-2352897 สุโขทัย 

5 นางสาวตวงพร เขม็ทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 086-9962757 สมุทรสงคราม 

6 นายนิกร  หิงแก้ว ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 091-8427460 พิษณุโลก 

7 นางสาวสุดาวรรณ สันหมอยา วพบ.พุทธชินราช   พิษณุโลก 

8 นายชลชิด ค าพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดพิษณุโลก 088-9786995 พิษณุโลก 

9 นางสาวกุลธิดา กิ่งสวัสดิ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดสุพรรณบรุ ี 097-1859262 สุพรรณบุรี 

10 นางสาวฑิราภรณ์ เหนือคลอง โรงพยาบาลชุมชุนเหนือคลอง 075-691801 กระบี่ 

11 นางเรวดี ศรีหานู โรงพยาบาลพระยืน 081-5441851 ขอนแก่น 

12 นางสาวสุภาพร จันทรเทพ โรงพยาบาลแม่วาง   เชียงใหม่ 

13 นางสาวนีรนุช ทองเลาะ โรงพยาบาลแม่วาง   เชียงใหม่ 

14 นางสาวสราสินี ศรีณรงค์ฤทธิ์ โรงพยาบาลตราด 063-2419519 ตราด 

15 นายโกสินทร์ ยอดแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าสองยาง 091-8412218 ตาก 

16 นางอ าไพ แสนทอน ส านักงานสาธารณจังหวัดตาก 095-6269419 ตาก 

17 นายเทอด ฑีฆะภรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงตะขบ 085-8742346 พิจิตร 

18 นายพิชญ์ พิมพ์เมือง สถานีอนามัยต าบลบ้านเขารวก 089-4609064 พิจิตร 

19 นางปนัดดา แสงทอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 084-6244467 พิษณุโลก 

20 นางกิตติยากร สร้อยนาค โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 091-8398374 พิษณุโลก 

21 นางสาวกนกกาญจน์ อินศรี สสจ.พิษณุโลก   พิษณุโลก 

22 นายธนะศักดิ์ ศรีโสภา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกระทุ่ม 087-5240744 พิษณุโลก 

23 นางสาวพิมพ์ขนก กันภัย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า 088-4265959 พิษณุโลก 

24 นางกัลจนา วันแย้ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมพิราม 088-7784178 พิษณุโลก 

     



  

ล าดับ ชื่อ สกุล หน่วยงาน มือถือ จังหวัด 

25 นางจิรสุดา อยู่สุข โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 093-7562662 เพชรบูรณ์ 

26 นางสาวมัลลิกา กันยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาว 084-5957871 เพชรบูรณ์ 

27 นายวีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 084-8955352 เพชรบูรณ์ 

28 นางศศิธร แก้วกล้า โรงพยาบาลแพร่ 089-2654960 แพร่ 

29 นายเกรียงศักดิ์ ค าปน โรงพยาบาลแพร่ 096-9794991 แพร่ 

30 นางสาวสุภมาส ข่วงชุมภ ู โรงพยาบาลแพร่ 093-2794835 แพร่ 

31 นางกัลย์ธีรา ใจไว 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.บ้านผาสุก ต.เวียงทอง  
อ.สูงเม่น 065-4165498 แพร่ 

32 นายธี  เขื่อนพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากห้วยอ้อย 093-2734466 แพร่ 

33 นายกมล ฝั้นมงคล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ปาน 089-9561482 แพร่ 

34 นายไพรวัลย์ สายศร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 081-0332785 แพร่ 

35 นายพรชัย อ่อนสด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเมืองปอน 099-2922562 แม่ฮ่องสอน 

36 นางสมพร บุตรเต สถานีอนามัยบ้านเจริญสุข  ต าบลนาดินด า 089-8611175 เลย 

37 นางวรินร าไพ พรมมาวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยาง 082-2042705 เลย 

38 นางเบญจวรรณ ใจบุญ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 081-5333554 สุโขทัย 

39 นายทรงภพ แพงศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพต าบลบ้านพุทธรักษา 088-4822910 อ านาจเจริญ 

40 ว่าที ่รต.ยุทธพงษ์ ทองสวัสด์ิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอชานุมาน 098-9693488 อุบลราชธานี 

41 นางนภาพร วงศ์ประทุม โรงพยาบาลร.บ้านดุง 089-5751255 อุดรธานี 

42 นายณัฐวุธ แสงพรหม โรงพยาบาลร.บ้านดุง 093-2789965 อุดรธานี 

43 นางสุจิตรา จอมดวง โรงพยาบาลทองแสนขัน 065-5036528 อุตรดิตถ์ 

44 นางขวัญดาว ขันกสิกรรม โรงพยาบาลน้ าปาด 083-6256059 อุตรดิตถ์ 

45 นายจักรพงษ์  จ าปา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ถ้ าฉลอง 095-3496950 อุตรดิตถ์ 

46 นางนงนุช นวลค า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.บ้านด่าน 906968483 อุตรดิตถ์ 

47 นายณรงค์ เปลี่ยนทัศน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.สองห้อง 081-3793260 อุตรดิตถ์ 

48 นางบังอร ขัตติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ห้วยเดื่อ 081-0417409 อุตรดิตถ์ 

49 นางสาวสุนิสา ประสานศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.ห้วยฮ้า 081-7854120 อุตรดิตถ์ 

50 นางสุวิภา  ดีบุกค า โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 061-9693945 อุตรดิตถ์ 

     



  

     ล าดับ ชื่อ สกุล หน่วยงาน มือถือ จังหวัด 

51 นางณณัณญา  ใสสีสูบ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 064-6599355 อุตรดิตถ์ 

52 นางรุ่งทิพย์  แพ่งเมือง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 091-0377997 อุตรดิตถ์ 

53 นายไมตรี บูลย์ประมุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 093-2624141 อุตรดิตถ์ 

54 นายธนพล  นางาม ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 7 091-0514888 ขอนแก่น 

55 นางสาวเยาวภา  สันติกูล  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 084-7511628 กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 



  

(ร่าง) ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาห์ท่ี ๑) การอบรมแบบมีส่วนร่วมทางออนไลน์ 
 

เวลา ๐๘.๐๐– 
 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๑๖
.๐

๐-
๑๙

.๐
๐ 

๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 
วัน 

๐๙.๐๐ น. 

วันจันทร์   พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง 
นโยบายส าคัญด้านสาธารณสุข  

  

 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (๑)  
 

ช้ีแจงหลักสูตร/
ระเบียบการ
ฝึกอบรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น 

วันอังคาร 

พัฒ
นา

จิต
/ส

รุป
ผล

กา
รเร

ยีน
รู้ป

ระ
จ า

วัน
 

๐๘
.๓

๐ 
– 

๐๙
.๐

๐ 
น.

 
ทัก

ษะ
กา

รน
 าเส

นอ
 ๕

 น
าที

 

การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ (ต่อ) กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันพุธ ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข การบริหารความเสี่ยงดา้นการเงิน กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันพฤหัสบด ี การบริหารความเสี่ยงดา้นการบรหิารพัสด ุ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันศุกร์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร  
(PBL ๑) 

 การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร  
(PBL ๒) 

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร  
(PBL ๓) ศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

 



  

 

 

 (ร่าง) ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๒) การอบรมแบบมีส่วนร่วมทางออนไลน์ 
 

เวลา ๐๘.๐๐– 
 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
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.๐

๐-
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.๐
๐ 
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๐๙.๐๐ น. 

วันจันทร์ 
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/ส
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ผล
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รเร

ยีน
รู้ป
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วัน
 

๐๘
.๓

๐ 
– 

๐๙
.๐

๐ 
น.

 
ทัก

ษะ
กา
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 ๕
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การบริหารงาน   การจัดการก าลังคนในองค์กรและเครือข่าย  กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันอังคาร ทักษะด้านดิจิทัลของนักบรหิารภาครัฐ ทักษะด้านดิจิทัลของนักบรหิารภาครัฐ 
(ต่อ) 

กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันพุธ การบริหารยุทธศาสตรภ์าครัฐ  การบริหารยุทธศาสตรภ์าครัฐ (ต่อ) กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันพฤหัสบด ี เทคนิคการสื่อสารและการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วันศุกร์ การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร  
(PBL ๔) 

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร 
(PBL ๕) 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 (ร่าง) ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาห์ที่ ๓) การอบรมในชั้นเรียน 

 
เวลา ๐๘.๐๐– 

 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐-
๑๓

.๐
๐ 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

๑๖
.๐

๐-
๑๙

.๐
๐ 

๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. 
 
วัน 

๐๙.๐๐ น. 

วันอาทิตย์   ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 ลงทะเบียนเข้าที่พัก  ช้ีแจงกิจกรรมการอบรม 

วันจันทร์ 

พัฒ
นา

จิต
/ส

รุป
ผล

กา
รเร

ยีน
รู้ป

ระ
จ า

วัน
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รน
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 ๕
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (๒) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (๓) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

วันอังคาร การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (ต่อ) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทางการบริหาร 
(PBL ๖) 

วันพุธ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน 

(ศึกษาดูงาน) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน 

(ศึกษาดูงาน) 

Sport night 

 

วันพฤหัสบด ี การน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ 
จาก PBL   

การน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ 
จาก PBL   

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 



  

วันศุกร์   การสะท้อนผลการเรยีนรู้ (Reflective 
Thinking) และประเมินโครงการ 

การน าเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

พิธีมอบประกาศนียบตัรและเขม็วทิยฐานะ 
 

 

 
 


