๑

คู่มือผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ ๒๙

ระหว่างวัน ๑๓ – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมบานชื่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

๒

คานา
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประชาคมโลกและสังคมไทย ส่งผลให้ระบบสุขภาพและ
องค์ก รด้ านสุข ภาพของกระทรวงสาธารณสุ ขจ าเป็น ต้อ งปรับ เปลี่ย นให้ทั นต่ อสภาพการณ์ที่ เ ปลี่ย นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทุกระดับต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ย นแปลง
สามารถทางานเชิงรุก แต่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และตอบสนองปัญหาได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
สูง
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 เป็นหลักสูตรที่กระทรวง
สาธารณสุข โดยวิท ยาลัยนัก บริห ารสาธารณสุข และคณะท างานพัฒ นามาตรฐานหลัก สูตรผู้ บริห ารการ
สาธารณสุขระดับ กลาง ผู้บ ริห ารการสาธารณสุขระดับ ต้น ได้ดาเนินการพัฒ นาหลัก สูตรตามสมรรถนะที่
ผู้บริหารจะต้องมี โดยเป็นไปตามสมรรถนะที่พึงประสงค์สาหรับผู้บริหารสาธารณสุข (Core Competency
ผู้บริหารสาธารณสุข) และผลการประเมินหลักสูตรจากหลักสูตร (ปรับปรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
เพื่อให้สถาบันเครือข่ายที่ดาเนินการจัดอบรมสามารถนาไปใช้ในการดาเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุข
ให้เ ป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกั น บรรลุ ตามเป้า หมายและวัตถุป ระสงค์ของหลัก สูต รอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อนึ่ง หากมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือ และแนวทางในการพัฒนา ขอความกรุณาแจ้งวิทยาลัยนัก
บริหารสาธารณสุขทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
หลักสูตรผูบ้ ริหารการสาธารณสุขระดับต้น
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เป้าหมายของหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย
โครงสร้างหลักสูตร
สรุปโครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
- หน่วยการเรียนที่ ๑
- หน่วยการเรียนที่ ๒
- หน่วยการเรียนที่ ๓
การประเมินผลของหลักสูตร
การรับรองผลการอบรม
ภาคผนวก
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
สรุปกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
รายละเอียดกระบวนการเรียนรู้ PBL
กรณีศึกษา (Trigger)
ผลงานที่ต้องจัดทาเพื่อเป็นผลผลิตของหลักสูตร
คาชี้แจงผู้เข้าอบรม

๒
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๕
๙
๙
๙
๑๒
๑๖
๑๗
๑๙
๒๐

๔

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.)
First-Line Public Health Administrators Training Program

2. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญโดยถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพราะความสาเร็จขององค์การ
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์การใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม
ย่อมสามารถนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ ได้ตามเป้าหมายที่ ต้องการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัจ จุบันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีมีพลวัตสูง จึงมีความจาเป็น ที่จะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ และบริบท รวมถึงการเตรียมคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ บุ ค ลากรเป็ น เลิศ (People
Excellence) ซึ่งได้แก่ กาลังคนด้านสุขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในด้าน ส่ง เสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และ
คุ้ม ครองผู้ บ ริโ ภค ให้มี ก ารพั ฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรสาธารณสุขครอบคลุม ทั่ วประเทศในทุ ก ระดับ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย และมอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก ดาเนินการพั ฒนา
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ซึ่งเป็นผู้นานโยบาย
กลยุทธ์ มากาหนดกลวิธีการดาเนินงาน ที่เหมาะสมและปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ โดยยึดหลัก
ปรัชญาพอเพียง เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาวะชุมชน

4.ปรัชญาของหลักสูตร
พัฒนาผู้ผ่านการอบรมให้เป็น “ผู้นารุ่นใหม่” ที่มี การปรับกระบวนการทางความคิด เข้าใจความ
แตกต่างของตนเองและผู้อื่น เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๕

5. คุณลักษณะทีค่ าดหวัง
คุณลักษณะของผู้นารุ่นใหม่ ของหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น มีดังนี้
๑.มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mind Set) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
เห็นคุณค่าของตนเองและเพื่อนร่วมทีม
๒. มีการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
๓. มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
๖. เป้าหมายของหลักสูตร
ผู้บริหารทีผ่ ่านการพัฒนาจะเป็นผู้นารุ่นใหม่ที่มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความสุข

๗.วัตถุประสงค์
๗.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการบริหาร การใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูล
ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
๗.๒ สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการทางานร่วมกับผู้อื่น
๗.3 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทางาน

๘. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ทางการบริหารตาแหน่ง
๘.๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หัวหน้าสถานีอนามัย
๘.๒ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
๘.๓ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชน
๘.๔ หัวหน้างานย่อยของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป , สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๘.๕ หัวหน้างานวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๘.๖ หัวหน้างานของกองและศูนย์เขต หรือหน่วยงานเทียบเท่าภายในกรมต่างๆ
ของกระทรวงสาธารณสุข
๘.๗ หัวหน้างานหน่วยงาน/องค์การด้านสาธารณสุขอื่น ๆ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงเดือนมกราคม
ของปีที่สมัคร

๙. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร
ระดับต้น ในประเด็นสาคัญที่ผู้บริหารต้องมีและนาไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง บริบท และสถานการณ์ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรผู้บ ริหารการ
สาธารณสุขระดับ ต้น ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียน รวม ๑๑๑ ชั่วโมง (ประมาณ ๓ สัป ดาห์) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้

๖
หน่วยการเรียนที่ 1 การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาตนเอง 34 ชั่วโมง
เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม บุคลิกภาพ การสื่อสาร
การกาหนดกฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติตนขณะอบรมร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ก่อน
และขณะอบรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๘
ชั่วโมง
๒) การชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการฝึกอบรม
๑
ชั่วโมง
๓) การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
๓
ชั่วโมง
๔) การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
๓
ชั่วโมง
๕) การพัฒนาบุคลิกภาพ
๖
ชั่วโมง
๖) เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
๓
ชั่วโมง
๗) การพัฒนาทักษะการนาเสนอรายบุคคล (๕ นาที)
๗
ชั่วโมง
๘) หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร
๓
ชั่วโมง
๙) การพัฒนาจิต (กิจกรรมเสริมโดยผู้เข้าอบรม)
๑๐) บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน (กิจกรรมเสริมนอกเวลา)
หน่วยการเรียนที่ 2 การเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ 66 ชั่วโมง
เป็นการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในด้านการบริหารงานและการจัดการ เพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร ประกอบด้วย
๑. หมวดหลักการบริหาร (๒๑ ชั่วโมง)
๑.๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์
๑.๒) การจัดการกาลังคนในองค์และเครือข่าย
๑.๓) การบริหารงานการเงิน
๑.๔) การบริหารงานพัสดุ
๑.๕) เทคนิคการบริหารงาน
๑.๖) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
๒. หมวดพัฒนาทักษะการคิด (๒๙ ชั่วโมง)
๒.๑) การคิดอย่างเป็นระบบ
๒.๒) ทักษะการวิเคราะห์งาน และการประยุกต์ใช้แนวคิด R2R
ในการพัฒนางาน
๒.๓) การฝึกทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Problem Based Learning (PBL)

๖
๓
๓
๓
๓
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๓
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง

๒๓

ชั่วโมง

๗
๓. หมวดการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (๖ ชั่วโมง)
๓.๑) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
การปลูกฝังค่านิยม MOPH
๓
๓.๒) อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ (MIS)
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง

๔. ศึกษาการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ (๑๐ ชั่วโมง)
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ

ชั่วโมง

๑๐

หน่วยการเรียนที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้และรับประกาศนียบัตร ๑๑ ชั่วโมง
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี และการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้หลังจบการอบรม
๑) นาเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ จากการฝึกทักษะวิเคราะห์
๓
ชั่วโมง
และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก/PBL๖
๒) การสะท้อนผลการเรียนรู้ (reflective Thinking) และประเมินโครงการ
๓
ชั่วโมง
๓) เตรียมนาเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
๓
ชั่วโมง
๔) พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
๒
ชั่วโมง
หมายเหตุ
๑) หั วข้อ วิชา/กิ จ กรรมเสริม ทั ก ษะทางการบริห าร ให้ วิท ยาลัย ผู้ จัดและผู้เ ข้ารั บ การอบรม
พิจารณาเลือกหัวข้อวิชา/กิจกรรม ที่ต้องการเรียนรู้ หรือเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางการบริหาร ใน
ด้านต่างๆ ตามความสนใจ และความเหมาะสม
๒) กาหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความตกลงของวิทยาลัยผู้จัดและผู้เข้ารับการอบรม
ในการอบรมภาคกลางคืน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ที่สนับสนุน
การบริหาร และการสร้างเครือข่าย

๘

สรุปโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
การเตรียมความพร้อม
และการพัฒนาตนเอง (๒๑ ชั่วโมง)
๑. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ (๘ ชั่วโมง)
2. การชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการ
ฝึกอบรม (๑ ชั่วโมง)
๓. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
(๓ ชั่วโมง)
๔. การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
(๓ ชั่วโมง)
๕. การพัฒนาบุคลิกภาพ (๖ ชั่วโมง)
๖. เทคนิคการนาเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ (๓ ชั่วโมง)
๗. การพัฒนาทักษะการนาเสนอ
รายบุคคล (นาเสนอโดยใช้เวลา
คนละ ๕ นาที ๑ ครั้ง) (๗ ชั่วโมง)
๘. หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางการบริหาร (๓ ชั่วโมง)
๙. การพัฒนาจิต (กิจกรรมเสริมโดย
ผู้อบรม)
๑๐. บันทึกสรุปผลการเรียนรู้
ประจาวัน (กิจกรรมเสริมนอกเวลา)

การเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฎิบัติ (๕๖ ชั่วโมง)
หมวดหลักการบริหาร (๒๑ ชั่วโมง)
๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (๖ ชั่วโมง)
๒. การจัดการกาลังคนในองค์กรและเครือข่าย
(๓ ชั่วโมง)
๓. การบริหารงานการเงิน (๓ ชั่วโมง)
๔. การบริหารงานพัสดุ(๓ ชั่วโมง)
๕. เทคนิคการบริหารงาน(๓ ชั่วโมง)
๖. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน(๓ ชั่วโมง)

หมวดพัฒนาทักษะการคิด
(๒๙ ชั่วโมง)
๑. การคิดอย่างเป็นระบบ
(๓ ชั่วโมง)
๒. ทักษะการวิเคราะห์งาน
และการประยุก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด
R2R ในการพัฒนางาน
(๓ ชั่วโมง)
๓. การฝึกทักษะวิเคราะห์และ
แก้ ไ ขปั ญ หาทางการบริห าร
โดยใช้ปัญ หาเป็นหลัก (PBL)
(๒๓ ชั่วโมง)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้
และรับประกาศนียบัตร (๑๑ ชั่วโมง)
หมวดการคิดเชิงยุทธศาสตร์
๑. การนาเสนอและแลกเปลีย่ นผลการ
(๖ ชั่วโมง)
เรี ย นรู้ จากการฝึ ก ทั ก ษะวิ เ คราะห์
๑.ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
และแก้ไขปัญ หาทางการบริห าร โดย
สาธารณสุข ๒๐ ปี การปฏิรูป ใช้ปัญหาเป็นหลัก/PBL 6 (๓ ชั่วโมง)
ประเทศด้านสาธารณสุข
๒. การสะท้อนผลการเรียนรู้
การปลูกฝังค่านิยม MOPH
(Reflective Thinking)
(3 ชั่วโมง)
และประเมินโครงการ (๓ ชั่วโมง)
๒. การจั ด การข้ อ มู ล สุ ข ภาพ ๓. เตรียมการนาเสนอและสรุปผลการ
และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี เรียนรู้ตลอดหลักสูตร (๓ ชั่วโมง)
ดิจิทัลด้านสุขภาพ (๓ ชั่วโมง) ๔. พิธีมอบประกาศนียบัตร
และเข็มวิทยฐานะ (๒ ชั่วโมง)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ ( ๑๐ ชั่วโมง )

๙

๑๐. รายละเอียดหลักสูตรการอบรมผูบ้ ริหารการสาธารณสุขระดับต้น
๑๐.1 หน่วยการเรียนที่ ๑ การเตรียมความพร้อม และการพัฒนาตนเอง (๓๔ ชั่วโมง)
๑๐.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการอบรมในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม บุคลิกภาพ
การ
สื่อสาร และความรู้พื้นฐานทางการบริหาร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ รวมถึงการกาหนดกฎระเบียบ
กติกา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะอบรมร่วมกัน ประกอบด้วย
๑๐.1.2 ประเด็นเนื้อหา และกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๑) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๑.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจ เห็นใจกัน ลดการขัดแย้งระหว่างผู้เข้ารับการ
อบรม
๒. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรม ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและสนใจ
ตัวเองดียิ่งขึ้น
- การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
- การกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
- กิจกรรมกลุ่มเพื่อละลายพฤติกรรม การทางานเป็นทีม เช่น เกมต่าง ๆ
- เทคนิคในการทางานร่วมกันเป็นทีม
- การแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์
- การสรุปความคิดรวบยอด
๘ ชั่วโมง
กลุ่มสัมพันธ์walk rally หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่
๒) ชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการฝึกอบรม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักสูตร รับทราบถึงกฎ ระเบียบ
กติกา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะอบรมร่วมกัน
รายละเอียดหลักสูตร กฎ ระเบียบ กติกา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะ
อบรม
๑ ชั่วโมง
บรรยาย

๑๐
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๓) การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน วิธีการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม และสามารถนาความรู้ที่ ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักการทรงงานสืบสานตามรอยพระยุคลบาทองค์ความรู้และการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน
- การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม
๓ ชั่วโมง
บรรยายหรือ การศึกษาดูงาน
๔) การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
เพื่ อ ให้ผู้เ ข้ารับ การอบรมตระหนัก ถึง ความจ าเป็นในการพัฒ นาสมรรถนะทางกาย
สาหรับผู้บ ริหาร และการเสริม สร้างสุขภาพกายให้สมบูร ณ์ แข็งแรง อันส่ง ผลถึง
ประสิทธิภาพการทางานและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
-วิเคราะห์สมรรถนะทางกายของผู้เข้ารับการอบรม
-ความสาคัญของการเลือกกิจกรรมในการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถนะทาง
กาย แนวทางและการเลือกกิจกรรมในการออกกาลังกายที่เหมาะสมตนเอง
๓ ชั่วโมง
-บรรยายและทดสอบสมรรถนะทางกายเพื่อหากิจกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสม
กับผู้เข้ารับการอบรม
-ผู้เข้ารับการอบรมออกกาลังกายตามความเหมาะสม หรือความถนัดของตนเอง อย่าง
น้อยวันละ ๓๐ นาที
๕) การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
และประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิก ภาพ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปประยุก ต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ในการเป็นผู้บ ริห ารที่มีบุคลิก ภาพดี มีความมั่นใจ และแสดงออกใน
สังคมได้อย่างถูกกาลเทศะ
หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความจาเป็นของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการแสดงออกในสัง คมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น บุคลิกภาพทั่วไป
และบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ มารยาทและการเข้าสังคม
๖ ชั่วโมง
บรรยายและฝึกปฏิบัติ

๑๑

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๖)เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เทคนิคและทักษะในการนาเสนอ
ที่เหมาะสมทั้งการพูด การแสดงออก ตลอดจนการใช้สื่อประกอบในการนาเสนอ
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการนาเสนอ รูปแบบของการนาเสนอ การเตรียมความ
พร้อมก่อนนาเสนอ การเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์ ประกอบการนาเสนอ การพูดและการ
แสดงออกของผู้นาเสนอ เทคนิคการตอบคาถาม ข้อพึงระวังและลักษณะการนาเสนอใน
รูปแบบต่างๆ
๓ ชั่วโมง
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๗) การพัฒนาทักษะการนาเสนอรายบุคคล
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการสรุปประเด็นสาคัญและการนาเสนอ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอโดยใช้เวลา ๕ นาที คนละ ๑ ครั้ง โดยกาหนด
หัวข้อในการนาเสนอ ให้พูดเกี่ยวกับ
“ ความสาเร็จ ความภาคภูมิใจ จากการทางานของท่าน พร้อมส่งเนื้อหาเป็นเอกสาร
หนึ่งหน้ากระดาษ (เอ ๔) โดยใช้สี่อประกอบการนาเสนอที่เหมาะสม
และให้ผู้เข้ารับการอบรมผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้วิพากษ์ ทาหน้าที่วิพากษ์ในส่วนของการ
นาเสนอ (๑ นาที) เพื่อฝึกการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ มีคะแนนการนาเสนอ
(๑๐ คะแนน) โดยวิทยากรพี่เลี้ยง
๗ ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติรายบุคคล
๘) หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหาร
หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร เช่น การเจรจาโดยใช้สันติวิธี
การสร้างทีม ภาษาอังกฤษ ลีลาศ ฯ กาหนดให้เป็นกิ จกรรมเสริม โดยผู้เ ข้ารับ การ
อบรม ในการเลือกหัวข้อ/กิจกรรมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๓ ชั่วโมง
บรรยายและฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๒

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๙) การพัฒนาจิต
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาจิต เป็นการทาจิตใจให้สงบ เตรียมพร้อมที่จะ
รับความรู้ หรือสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน อันส่งผลถึงประสิทธิภาพการทางาน และการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ให้สอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมทีก่ ลุม่ กาหนด
กิจกรรมเสริมนอกเวลา
นั่งสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ การสนทนาธรรม จิตอาสา กาหนดให้เป็นกิจกรรมเสริม
ดาเนินการโดยผู้เข้ารับการอบรมตามข้อตกลงของชั้นเรียน
๑๐)บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาสัปดาห์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการอบรมในแต่ละวัน
และฝึกการจับประเด็น การเขียนสรุปประเด็นสาคัญ และการประยุกต์ใช้
รายละเอียดตามบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาสัปดาห์
กิจกรรมเสริมนอกเวลา
ปฏิบัติ

๑๐.2 หน่วยการเรียนที่ ๒ การเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ (๖6 ชั่วโมง)
๑๐.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎี การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ ในด้านการบริหารงาน
และการจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร
๑๐.๒.2 ประเด็นเนื้อหา และกิจกรรม
หมวดหลักการบริหาร ( ๒๑ ชั่งโมง)
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการใน
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
แนวคิด แนวคิด หลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การฝึกปฏิบัติจัดทาแผนกลยุทธ์ การเขียนแผนงาน/โครงการ
๖ ชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๓

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๒) การจัดการกาลังคนในองค์กรและเครือข่าย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์กาลังคนขององค์กร และการ จัดการ
กาลังในองค์กรและประสานความร่วมมือเครือข่าย
-การวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
-การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย หาความร่วมมือกับเครือข่ายในการใช้ ทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุด
๓ ชั่วโมง
บรรยาย และกรณีศึกษา /ดูคลิปหรือ ภาพยนต์
๓) การบริหารงานการเงิน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงานงบประมาณการเงินการคลัง ระเบียบการเงินการ
คลัง และขั้นตอนรับ - จ่าย ข้อพึงระวังด้านการเงินต่าง ๆ สาหรับผู้บริหาร
ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ขัน้ ตอนการรับ และ จ่าย ข้อ
พึงระวังด้านการเงินต่างๆสาหรับผูบ้ ริหาร
๓ ชั่วโมง
บรรยาย กรณีศึกษา และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) การบริหารงานพัสดุ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานพัสดุ
พ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
กฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหา ข้อควรระวังพัสดุสาหรับนักบริหาร
๓ ชั่วโมง
บรรยาย กรณีศึกษา และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๔

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๕) เทคนิคการบริหารงาน
เพื่ อ สร้ างความรู้ ทั ก ษะในการบริ ห ารงาน ให้ ผู้เ ข้า รับ การอบรมสามารถจัด สรร
ทรัพยากรในการทางาน มอบหมายงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการท างาน
รวมถึงสามารถสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการบริหารงาน
๓ ชั่วโมง
อภิปราย และยกกรณีตัวอย่างประกอบ

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๖) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
เพื่อสร้างความรู้ ทักษะในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี การควบคุม ป้องกัน
๓ ชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา

หมวดพัฒนาทักษะการคิด (๒๙ ชั่วโมง)
ชื่อวิชา ๑)การคิดอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการคิดอย่าง
เป็นระบบ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวันได้
ขอบเขตเนื้อหา
ความสาคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีระบบ เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ
และการประยุกต์ใช้
จานวนชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๒) ทักษะการวิเคราะห์งาน และการประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนางานสู่งานวิจัย (R2R) ในการ
พัฒนางาน
เพื่อเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ และการใช้แนวคิด R2R เพื่อ
การพัฒนางานประจาไปสู่งานวิจัย
การวิเ คราะห์ง าน แนวคิด การพัฒนางานสู่งานวิจัย (R2R)การพัฒ นางานประจ าไปสู่
งานวิจัย ปัจจัยที่ทาให้การพัฒนางานสู่งานวิจัย (R2R) สาเร็จ การประยุกต์ใช้การพัฒนางาน
สู่งานวิจัย (R2R) ในการพัฒนางาน
๓ ชั่วโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๕
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๓)การฝึกทักษะวิเคราะห์และแก้ไ ขปัญหาทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(Problem Based Learning: PBL)
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem
Based Learning)
๒๓ ชั่วโมง
บรรยาย อภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ ข้ารับ
การอบรม

หมวดการคิดเชิงยุทศาสตร์ (๖ ชั่วโมง)
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา
จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)และ การปลูกฝังค่านิยม MOPH
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ได้ รั บ ทราบถึ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ( ด้ า น
สาธารณสุข) ที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยม MOPH
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
Thailand 4.0 การปลูกฝังค่านิยม MOPH การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๓ ชั่วโมง
บรรยาย และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒)การจัดการฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพและ
สามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากข้อมู ล ในการประกอบการตัดสินใจ การท างาน และการ
บริหารงาน ตลอดจนความเข้าใจในการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ
-การจัดการข้อมูล Health Data Center (HDC)
-แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสุขภาพ
๓ ชั่วโมง
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ/เรียนรู้จากกรณีศึกษา

๑๖
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององค์กรต้นแบบ (๑๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดย
การศึกษาจากองค์กรต้นแบบทีป่ ระสบความสาเร็จในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา ฟังบรรยาย และศึกษาดูงานจากองค์กรต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จ โดยให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนปัจจัย
ที่ทาให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จ
๑๐.๓ หน่วยการเรียนที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการเรียนรู้และรับประกาศนียบัตร (๑๑ ชั่วโมง)
๑๐.๓.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรม ทั้ง
ทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้หลัง
จบการอบรม
๑๐.๓.2 ประเด็นเนื้อหา และกิจกรรม
ชื่อวิชา
๑) การนาเสนอและแลกเปลี่ย นผลการเรียนรู้ จากการฝึกทักษะวิเคราะห์ และ
แก้ไขปัญหาทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก/PBL 6
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหารจาก
โจทย์ปั ญ หา ฝึ ก การคิดอย่า งเป็น ระบบ การสรุ ป ประเด็น สาระส าคัญ และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
ขอบเขตเนื้อหา
ให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้เ รียนรู้จากการฝึกทั กษะ
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหารจากโจทย์ปัญหา และแนวทางการนาความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน/ชีวิตประจาวัน โดยให้จัดทาเป็นเอกสารรายงานของ
กลุ่มย่อย และนาเสนอในกลุ่มใหญ่ (ทั้งชั้นเรียน) ในวันที่กาหนดให้
จานวนชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม
อภิปรายและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์

ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๒)การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Thinking) และประเมินโครงการ
เพื่อ ให้ผู้เ ข้ารับ การอบรมได้แสดงความคิดเห็น/สะท้อนความรู้สึก รวมถึงประเมิ น
โครงการ ในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และให้ผจู้ ดั ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์
ที่ต้องการให้เกิด ในการทากิจกรรมต่างๆ (เฉลยเจตนาของผู้จัด) เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ประทับใจ ก่อนจบหลักสูตร
ผู้เ ข้ ารับ การอบรมแสดงความคิดเห็น /สะท้ อ นความรู้สึก ที่ มี ต่ อการเข้า อบรมใน
หลักสูตร ผ.บ.ต. รวมถึงให้ประเมินโครงการ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ
และให้ผู้จัดชี้แจงวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์ ที่ต้องการให้เกิดในการทากิจกรรมต่างๆ
๓ ชั่วโมง
อภิปรายและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๗

ชื่อวิชา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตเนื้อหา

จานวนชั่วโมง
ลักษณะกิจกรรม

๓) เตรียมการนาเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลัก
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันสกัดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม และสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน/ชีวิตประจาวันได้
เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเ คราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ ได้เ รียนรู้ตลอดการอบรม และ
แนวทางการนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน/ชีวิตประจาวัน โดยให้จัดทา
เป็นเอกสารรายงานของชั้นเรียน (ทั้งชั้นเรียน) และนาเสนอในวันปิดการอบรม
๓ ชั่วโมง
อภิปรายและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔. พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ (๒ ชั่วโมง)

๑๑ การประเมินผลของหลักสูตร
วิทยาลัยผูจ้ ัดการอบรมดาเนินการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร วิทยากรพีเ่ ลี้ยง และ
ศักยภาพความพร้อมของวิทยาลัยและอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือตามที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกาหนดแบ่งเป็น
๓ ส่วน คือ
๑.วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขประเมินผลความพร้อมในการดาเนินจัดอบรม
๒. วิทยาลัยที่จัดอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัยนัก
บริหารสาธารณสุข)
๓. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลการจัดอบรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑.วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขประเมินผลความพร้อมในการดาเนินจัดอบรม
เครื่องมือ/
วัตถุประสงค์
แบบประเมิน
๑.แบบประเมิน ๐๑
เพื่อประเมินผลความ
แบบประเมินความพร้อม พร้อมของสถานที่และ
ในการดาเนินการจัด
กระบวนการจัดอบรม
อบรม

ผู้ใช้เครื่องมือ/
แบบประเมิน
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ

เวลาที่ใช้
ก่อนเปิดการอบรม

๑๘
๒. วิทยาลัยที่จัดอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข) แบ่งเป็นภาควิชาการ ๕๐ คะแนน และภาคพฤติกรรม ๕๐ คะแนน
๒.๑ การประเมินผลภาควิชาการ ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาทักษะการนาเสนอรายบุคคล (๑๐ คะแนน) ได้แก่ การนาเสนอ ๕ คะแนน เอกสาร/
สื่อ ๕ คะแนน
๒) การเรียนรู้แบบ PBL (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย ได้แก่ เอกสารวิชาการ ๓๐ คะแนน การนาเสนอ
๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลภาคพฤติกรรม ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
1) กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบ PBL (๓๐ คะแนน) จาแนกเป็น การประเมินกระบวนการกลุม่
ครั้งละ ๑๐ คะแนน ๓ ครั้ง (ประเมิน PBL ๑,PBL ๒,PBL ๕) แบ่งเป็นคะแนนรายบุคคล (โดยวิทยากรพีเ่ ลี้ยง)
๑๕ คะแนน (ครั้งละ ๕ คะแนน ๓ ครั้ง) และการประเมินกระบวนการกลุ่ม (โดยสมาชิกกลุ่ม) ๑๕ คะแนน (ครั้งละ
๕ คะแนน ๓ ครั้ง)
๒) พฤติกรรมรายบุคคล (๒0คะแนน) ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากรพี่เลี้ยง
หมายเหตุ
ในการประเมินรายกิจกรรม ผูเ้ ข้ารับการอบรม ต้องได้คะแนนไม่ตากว่
่ า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านและ
สถาบันเครือข่ายที่ดาเนินการจัดอบรมต้องจัดทารายงานผลการประเมินผู้อบรมให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูเ้ ข้าอบรมทราบ
โดยใช้ แบบรายงานผล ๐๕
เครื่องมือ/
วัตถุประสงค์
แบบประเมิน
๒.แบบประเมิน ๐๒
เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะการ
แบบประเมินการนาเสนอ/ นาเสนอ และบุคลิกภาพผู้เข้ารับ
เอกสารวิชาการ
การอบรม และการจัดทาเอกสาร
วิชาการ/รายงาน
๓. แบบประเมิน ๐๓
เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน
แบบประเมิน
กลุ่ม/เป็นทีม
กระบวนการกลุ่ม
๔. แบบประเมิน ๐๔
เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้เข้า
แบบประเมินพฤติกรรม รับการอบรมรายบุคคล
รายบุคคล
ตลอดเวลาการอบรม
๕.แบบรายงาน ๐๕
เพื่อรายงานผลการประเมินของผู้
แบบรายงานผลการแบรม เข้ารับการอบรมให้ผู้บังคับบัญชา
รายบุคคล
ทราบ

ผู้ใช้เครื่องมือ/
เวลาที่ใช้
แบบประเมิน
วิทยากรพีเ่ ลี้ยงหรือ -การพัฒนาทักษะการ
ผู้ที่ได้รบั มอบหมาย นาเสนอ ๕ นาที
-การนาเสนอและเอกสาร
สรุปการเรียนรู้แบบPBL
วิทยากรพี่เลี้ยง/ผู้ -การประชุมกลุม่ PBL
เข้ารับการอบรม (ผ.บ.ต.) ๓ ครั้ง ครัง้ ที่
๑,๒,๕
ผู้รบั ผิดชอบ
สัปดาห์สุดท้ายของการ
โครงการและ
อบรม
วิทยากรพี่เลี้ยง
ผู้รบั ผิดชอบ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม
โครงการ

๑๙
๓. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลการจัดการอบรม
เครื่องมือ/
วัตถุประสงค์
แบบประเมิน
๖.แบบประเมิน ๐๖
๑.เพื่อประเมินทักษะและความ
แบบประเมินวิทยากรพี่ สามารรถของวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
เลี้ยง
๒.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงต่อไป
๗.แบบประเมิน ๐๗
เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบประเมินหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชาและวิทยากรทีก่ าหนด
และวิทยากร
ในหลักสูตร
๘.แบบประเมิน ๐๘
เพื่อประเมินผลการจัดอบรมใน
แบบประเมินผลการจัด
ภาพรวมตลอดหลักสูตร
อบรม

ผู้ใช้เครื่องมือ/
เวลาที่ใช้
แบบประเมิน
ผู้เข้ารับการอบรม ขณะการอบรม(ตามความ
เหมาะสม) และสัปดาห์
สุดท้ายของการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรม ทุกครั้งที่มีการบรรยายหรือ
อภิปราย
ผู้เข้ารับการอบรม สัปดาห์สุดท้ายของการ
อบรม โดย วนส. QR
Code และ Link ให้กับ
สถาบันดาเนินการจัดอบรม

๑๒. การรับรองผลการอบรม
กระทรวงสาธารณสุข มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผทู้ ี่มีคุณสมบัติครบ ดังนี้
๑๒.๑ เป็นผู้ที่ได้รบั การอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารการสาธารณสุขระดับต้น
๑๒.๒ เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ๘๐ ของเวลาในหน่วยการเรียนนั้น ๆ
๑๒.๓ เป็นผูท้ ี่ผ่านการประเมินจากสถาบันจัดอบรมทั้งภาควิชาการและภาคพฤติกรรม ได้คะแนน
โดยรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐

๒๐

ภาคผนวก

๒๑

การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning )

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning ) หรือ PBL หมายถึง กระบวนการเรียน
การสอนซึ่งใช้ตัวปัญหา (Problem) เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูล และองค์
ความรู้มาช่วยแก้ปัญหา หรือทาให้ปัญหานั้นกระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ไขทาให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถที่
จะผสมผสานความรู้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนแบบ PBL เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาตัวผู้เ รียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self
directed learning : SDL) เป็นการเรียนที่ถือผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (Student – Centered Learning) ผู้เรียนจะ
ใช้ทั้ง Head Heart และ Hand พร้อมๆ กัน คือใช้สมองในการคิด ใช้หัวใจในการทางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ ใช้มือในการจดบันทึกและค้นคว้า ซึ่งการเรียนแบบ PBL จะเกิดประโยชน์และได้ผลดีเมื่อเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Learning) ไม่เกิน 15 คน โดยสมาชิกที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
๑. วัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Base Learning: PBL) คือเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนด้าน
๑.๑ พัฒนาสมรรถนะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๒ พัฒนาสมรรถนะในการแก้ปัญหา
๑.๓ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑.๔ พัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม (Group Skills) ของผูเ้ รียน
๒. กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL เริ่มต้นจาก “ปัญหา” (Problem) หรือ Trigger (แปลว่าไกปืน) สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ในการดาเนินการแก้ปญ
ั หา และศึกษาค้นคว้าจนเกิดการเรียนรู้อย่าง
สมบูรณ์ มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ทาความเข้าใจในความหมายต่างๆ ใน Trigger ให้เข้าใจ (understanding of triggers) โดย
ผู้เรียนต้องทาความเข้าใจกับปัญหาที่ได้ ถ้ายังไม่เข้าใจ ความหมายของคา หรือข้อความใดต้องหาคาอธิบายให้
ชัดเจน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือจากเอกสารตารา
ขั้นตอนที่ ๒ ค้นหาปัญหา และกาหนดปัญหาให้ชัดเจน (Problem identification) โดยต้องเข้าใจปัญหา
ที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ว่ามีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดถูกกล่าวถึงหรืออธิบายในปัญหานั้น
ขั้นตอนที่ ๓ วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุและตั้งสมมติฐาน (Cause of Problem & Set Hypothesis)
ขั้นตอนที่ ๔ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยวิทยากร (additional information) ซึ่งขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ การ
วิเ คราะห์ปัญ หาโดยความรู้เ ดิ ม ของผู้เ รีย น สรุ ป รวบรวมความคิด เห็น ความรู้ ของสมาชิก ภายในกลุ่ม ด้า น
กระบวนการ และความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลในปัญหานั้นๆ เป็นการระดมสมองที่ให้สมาชิกของกลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเพื่อให้ได้สมมุติฐานมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

๒๒
ขั้นตอนที่ ๕ วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Real cause of Problem) จากสมมุติฐานต่าง ๆ ที่
ได้ นามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ โดยการสนับสนุนจากข้อมูล และความรู้จากสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อสรุป
ประเด็นสาคัญที่เป็นเป็นปัญหาที่แท้จริงและมีความสาคัญที่ต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ ๖ กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Set Learning Objective) ผูเ้ รียนกาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพือ่ แก้ไขปัญหาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ ๗ ศึกษาค้นคว้า ๗.๑) ด้วยตนเอง (Active Learning) ๗.๒) การบรรยายของวิทยากรหรือ
การสอบถามผู้รู้ (Passive Learning) ซึ่งจากวัตถุประสงค์ที่กาหนดสมาชิกในกลุ่มช่วยกันแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากภายนอก จากตารา เอกสารทางวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทางาน จะทาเป็น
กลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
ขั้นตอนที่ ๘ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกและกลุ่ม (Exchange Knowledge among members
and groups) โดยแต่ละคนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมอภิปราย เพื่อความชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา
ขั้นตอนที่ ๙ การนาเสนอรายงานการค้นคว้า (Presentation skills)นาผลการศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอ
เพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนรับทราบร่วมกัน
๓. เงื่อนไขในการเรียนรู้ แบบ PBL
๓.๑ กระตุ้นความรู้เดิม (Activation of prior knowledge) ความรู้เดิมที่เป็นพื้นฐานนั้นมีประโยชน์มาก
ผู้เรียนต้องพยายามนาเอาความรู้เดิมจากความทรงจาออกมาใช้ให้มากที่สุด วิทยากรพี่เลี้ยงหรือเพื่อนสมาชิก ใน
กลุ่มจะต้องกระตุ้นให้เพื่อนสมาชิกนาความรู้เดิมออกมาให้กับกลุ่ม
๓.๒ เสริมความรู้ใหม่ (Encoding specificity) การที่ผู้เรียนนาความรู้ที่แสวงหามาได้ใหม่เสริมกับความรู้เดิม
จะทาให้เกิดความเข้าใจ ใคร่ครวญและฉุกคิด และเกิดความคิดกว้างไกล สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้
๓.๓ ต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of knowledge) หากผู้เรียนได้มีโอกาสต่อเติมความเข้าใจ
ให้สมบูรณ์ โดยวิธีอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่ม สรุป ตั้งคาถาม และพิสูจน์สมมติฐาน การปฏิบัติดังกล่าว จะทาให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เป็นความรู้เก็บกักไว้ในความทรงจาได้นาน และสามารถนาออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

๒๓

สรุปกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL

ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้าใจในความหมายของคาหรือประเด็นต่างๆ ใน Trigger

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาปัญหาและกาหนดปัญหาให้ชัดเจน (Problem Identification)

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาเพือ่ หาสาเหตุของปัญหาและตัง้ สมมุติฐาน

ขั้นตอนที่ 4 ให้ข้อมูลเพิม่ เติมโดยวิทยากรพี่เลี้ยง

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ขั้นตอนที่ 6 กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 7 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Active Learning) และจากวิทยากร หรือผู้รู้ (Passive Learning)

ขั้นตอนที่ 8 แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างสมาชิกและกลุ่ม/สรุปเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 9 สรุปผลการศึกษา โดยการนาเสนอผลการศึกษาและจัดทาเอกสารรายงาน

๒๔
โดยในหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นได้กาหนดขัน้ ตอนการเรียนรู้แบบ PBL ดังนี้

รวมทั้งชั้น

ชี้แจงกระบวนการเรียนแบบ PBL
๓ ชั่วโมง
แจกโจทย์ปัญหา (Trigger)

PBL 1
๖ ชั่วโมง

รวมทั้งชั้น

ทาความกระจ่างกับคาศัพท์ / บทบาท
ระบุปัญหาและตัง้ สมมุติฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สาเหตุที่แท้จริง

กลุ่มย่อย
กลุ่มละ ๘–1๒ คน

กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

PBL 2
3 ชั่วโมง

PBL ๓
นอกเวลา
๘ ชั่วโมง
PBL ๔
3 ชั่วโมง
PBL ๕
3 ชั่วโมง
PBL ๖
๓ ชั่วโมง

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย

รวมทั้งชั้น

วิทยากรพี่เลีย้ ง / ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนา

รวมทั้งชั้น

ปรับแก้ผลงาน / มอบหมายงาน

กลุ่มย่อย

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจากวิทยากร

กลุ่มย่อย

แลกเปลีย่ นความรูภ้ ายในกลุ่ม

กลุ่มย่อย

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มใหญ่

รวมทั้งชั้น

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

กลุ่มย่อย

จัดทารายงาน/เตรียมนาเสนอ

ผู้แทนกลุ่ม

นาเสนอผลการศึกษา

ผู้แทนกลุ่มนาเสนอในชั้น

๒๕

รายละเอียดกระบวนการเรียนรู้ PBL
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
PBL ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(๖ ช.ม.) ๑. สามารถวิเ คราะห์โ จทย์ปัญ หา
เพื่อหาปัญหา ตั้งสมมุติฐานและหา
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
๒. วิเ คราะห์สิ่ง ที่ จะต้อ งเรียนรู้ใน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่จะนาไปใช้ใน
การแก้ ปั ญ หาของประเด็ น ต่ า งๆ
ใน Trigger
๓. ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม การ
ทางานเป็นทีม และบทบาทในการ
ประชุมกลุ่ม

PBL 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) 1. ฝึก ทั ก ษะการสรุ ปผลงานกลุ่ ม
ย่อย และการนาเสนอ
๒. ฝึกปฏิบัตกิ ระบวนการกลุ่ม การ
ทางานเป็นทีม และบทบาทในการ
ประชุมกลุ่ม
๓. ฝึกการวางแผนการทางานของ
กลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมาย
งาน

PBL 3
(๘ ช.ม.)
นอกเวลา
ตลอด
การ
อบรม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการฟัง
บรรยาย/อภิปราย และการศึกษา
ค้นคว้า
๒. พั ฒ นาทั ก ษะการค้ น คว้ า หา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

กิจกรรม

ผลผลิต

1. ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
2. แจกโจทย์ปญ
ั หา (Trigger)
3. ทาความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา (Trigger)
4. ประชุมกลุ่มย่อยตามที่กาหนด โดย
4.1 ทาความกระจ่างกับ Trigger
4.2 ระบุปัญหา/ตั้งสมมติฐาน
4.3 หาข้อมูลเพิม่ เติม (ถ้ามี)
4.4 หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
๔.๕ กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(หัวข้อวิชา/ประเด็นสาคัญ)
* สมาชิกกลุ่มและวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
ประเมินกระบวนการกลุ่ม

1. สาเหตุของปัญหา
จาก Trigger
๒. วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของกลุ่มย่อย
๓. ฝึกทักษะและบทบาท
ในการประชุมของ
สมาชิกในกลุ่ม
๔. ข้อมู ล ป้อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาทีมงาน/
กระบวนการกลุ่ม

๑. กลุ่มย่อยนาเสนอผลงานกลุ่มในชั้น
เรียนรวม
๒. วิทยากรพี่เลี้ยง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ข้อแนะนารายกลุ่ม /ในภาพรวม
เพื่อให้แต่ละกลุ่มนาไปปรับปรุง พัฒนา
ผลงาน
๓. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการ
ทางานของกลุ่ม มอบหมายงาน/ความ
รับผิดชอบ
* สมาชิกกลุ่มและวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
ประเมินกระบวนการกลุ่ม

๑. ฝึกทักษะการนาเสนอ
๒. เนื้อหาวิชาโดยสรุป
ตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของกลุ่มย่อย
๓. การมอบหมายงาน
ของสมาชิกกลุ่มย่อย
๔. ข้อมู ล ป้อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาทีมงาน/
กระบวนการกลุ่ม

๑. ศึกษาข้อมูลในแต่ละประเด็นหัวข้อ
วิชาเพื่อความชัดเจนที่จะค้นคว้า
๓. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

1. เนื้อหาวิชาโดยสรุป
ตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของกลุ่มย่อย
๒. การทางานเป็นทีม/
กระบวนการกลุ่ม

๒๖
หัวข้อ
PBL 3
(ต่อ)

วัตถุประสงค์
๔. ได้ ฝึ ก ทั ก ษะการสรุป ประเด็ น
สาคัญ
๕. เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ภายในกลุ่ม

PBL 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) ๑. ฝึกทักษะการนาเสนอ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกับสมาชิก
ภายในกลุ่มใหญ่
๒. ได้ฝึกทักษะการสรุปประเด็น
สาคัญ
๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชั้นเรียน
PBL ๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) 1. วิเคราะห์และนาเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา/พัฒนา ในประเด็นที่
กาหนดใน Trigger
๓.แสดงและฝึกปฏิบัติกระบวนการ
กลุ่ ม การท างานเป็ น ที ม และ
บทบาทในการประชุม
๔. จัดทารายงานและเตรียม
นาเสนอ

กิจกรรม
๔. ผู้เข้ารับการอบรมฟังบรรยาย/
อภิปราย และสรุปผลการเรียนรู้ จาก
วิทยากร เอกสาร, ตารา, สื่อต่างๆ
และการค้นคว้าของสมาชิกกลุ่ม
กลุ่มย่อยนาเสนอผลงานกลุ่ม ในชั้น
เรียนรวม

1.ประชุมกลุม่ ย่อยเพื่อร่วมกันหา
แนวทาง แก้ไขปัญหา /พัฒนาจากการ
วิเคราะห์ใน Trigger
2. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
๓. จัดทารายงาน
๔. เตรียมการนาเสนอ
* สมาชิกกลุ่มและวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
ประเมินกระบวนการกลุม่

PBL ๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) 1. ฝึกทักษะการนาเสนอผลงานกลุม่ กลุ่มย่อยนาเสนอผลงานกลุ่ม ในชั้น
2. สามารถประเมินผลการทางาน เรียนรวม ก่อนปิดการอบรม (ตามเวลา
และกระบวนการบริหารจัดการทีม ที่กาหนดให้)

ผลผลิต
๔. การฝึกทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
ความสามารถในการ
สรุปประเด็นสาคัญ
1.แนวทางแก้ไขปัญหา/
พัฒนา ประเด็นศึกษาใน
Trigger จากที่ประชุม
และวิทยากรพี่เลี้ยง

1.แนวทางแก้ไขปัญหา/
พัฒนา ประเด็นศึกษาใน
Trigger
๒.รายงานผลการศึกษา
๓.เตรียมการนาเสนอ
ผลงานประชุมกลุ่มย่อย
๓. ข้อมู ล ป้อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาทีมงาน/
กระบวนการกลุ่ม
1.แนวทางแก้ไขปัญหา/
พัฒนา ของแต่ละกลุม่
ย่อย
2. รายงานผลการศึกษา
กรณีศึกษาโดย PBL ของ
แต่ละกลุม่ ย่อย

๒๗

โจทย์ปัญหาที่ ๑
โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลบ้านดอนหอม มี บุคลากรเป็นพยาบาลวิชาชีพ ๑ คน
นักวิชาการสาธารณสุข ๒ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ คน และเจ้าพนักงานทันตาภิบาล
๑ คน ซึ่งเป็นน้องใหม่ ที่เพิ่งเรียนจบมา ต่อมาน้องใหม่ที่เป็นเจ้าพนักงานทันตาภิบาลเสนอกับพี่ๆ
ว่าจะช่วยอยู่เวรนอกเวลาราชการเพื่อแบ่งเบาภาระการอยู่เวรของพี่ๆ ทั้ง ๕ คน
ท่านซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขและเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านดอนหอมทราบดีว่าการอยู่เวรนอกเวลาราชการนั้น งานสาคัญคือการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการ
และทั นตาภิบ าล ไม่ ได้เ รียนวิชารัก ษาพยาบาลผู้ป่วยมาก่ อน แต่ก็ท ราบว่ามี ห ลายโรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุ ขภาพตาบลที่ อ ยู่ ใกล้เ คีย งกั น ให้ ทั น ตาภิ บ าลมาอยู่เ วรนอกเวลาราชการหมุ นเวีย น
สับเปลี่ยนกับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ ด้วย
ท่านมีความคิดเห็นว่าควรดาเนินการในกรณีดังกล่าวต่อไปอย่างไร

๒๘

โจทย์ปัญหาที่ ๒
หากท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนบึงตะโก โรงพยาบาลของท่าน
ได้รับ มอบหมายจากส านัก งานสาธารณสุขจัง หวัดให้เ ป็นเจ้าภาพจัดงานสัม มนา กิ จ กรรม KM
ระหว่างฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากสานักงาน
สาธารณสุขจัง หวัดโอนมาให้เป็นค่าใช้จ่าย ท่านได้จัดการสัม มนาเสร็จ สิ้นเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน
ที่รีส อร์ท แห่ง หนึ่ง ในอาเภอบึง ตะโก แต่เ มื่ อถึง ตอนเบิก งบประมาณจากโครงการ การเงินของ
โรงพยาบาลปฏิเสธการจ่ายค่าที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบึงตะโก แต่ผู้ร่วมสัมมนาจาก
โรงพยาบาลอื่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการพักแรมในพื้นที่อาเภอเดียวกัน
ท่ า นได้ ป รึ ก ษาเจ้ า ของโครงการที่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ซึ่ ง เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณให้ ได้รับคาตอบว่า เป็นเรื่องภายในโรงพยาบาลให้ไปเคลียร์กันเอง และผู้อานวยการ
โรงพยาบาลเป็นผู้บริหารใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องระเบียบการเงิน จึงไม่กล้าตัดสินใจฟันธง
และในอนาคตจะป้องกันปัญหาลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร ?

๒๙

โจทย์ปัญหาที่ ๓

โจทย์ปัญหาที่ ๓

นางสาวกนกมาศ เป็นลูกสาวของสมาชิก อบต. มาบไทร เมื่อ ๕ ปี ก่อน ได้รับเลือกจาก
นางสาวกนกมาศ เป็นลูกสาวของสมาชิก อบต.มาบไทร เมื่อ ๕ ปีก่อน ได้รับเลือกจาก
อบต. ให้รับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เมือ่ จบการศึกษา อบตง ไม่มีตาแหน่งงานที่
อบต. ให้รับ ทุ นเข้าศึก ษาหลัก สูตรพยาบาลศาสตร์ เมื่ อจบการศึก ษา อบต.ไม่ มี ตาแหน่ง งานที่
เหมาะสมให้ จึงได้มอบหมายให้นางสาวกนกมาศมาปฏิบัติงานกับ สถานีอนามัยบ้านไทรทอง
เหมาะสมให้ จึงได้มอบหมายให้นางสาวกนกมาศมาปฏิบัติงานกับ สถานีอนามัยบ้านไทรทอง ซึ่งเป็น
ซึ่งเป็นสถานีอนามัยหนึง่ ในตาบลมาบไทร โดยอยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง เมื่อ
สถานีอนามัยหนึ่งในตาบลมาบไทร โดยอยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง เมื่อทางานมาระยะ
ทางานมาระยะหนึง่ นางสาวกนกมาศก็เรียกร้องขอตาแหน่งข้าราชการ โดยอ้างว่าเมื่อแรกเริ่ม ตอน
หนึ่ง นางสาวกนกมาศก็เรียกร้องขอตาแหน่งข้าราชการ โดยอ้างว่าเมื่อแรกเริ่ม ตอน อบต.มาบไทร
อบต. มาบไทร ชักชวนให้มารับทุนการศึกษา เคยสัญญาว่าจะให้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อ
ชักชวนให้มารับทุนการศึกษา เคยสัญญาว่าจะให้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อสาเร็จการศึกษา
สาเร็จการศึกษา
ท่านในฐานะผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไทรทอง ได้สอบถามไปที่
ท่านในฐานะผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไทรทอง ได้สอบถามไปที่
กลุ่ม งานทรัพ ยากรบุคคลที่ สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด ก็ ได้รับ คาตอบว่าเป็นไปได้ โดยต้องรอ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัด ก็ได้รับคาตอบว่าเป็นไปได้ โดยต้องรอ
ตามลาดับ เหมือนกับ พยาบาลวิชาชีพคนอื่นๆ ในจังหวัด ที่ ยังมี สถานะเป็นลูกจ้างหรือพนัก งาน
ตามลาดับ เหมือนกับพยาบาลวิชาชีพคนอื่นๆในจังหวัด ที่ยังมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือ
กระทรวงสาธารณสุขอยู่
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยู่
นางสาวกนกมาศรู้สึก ไม่ พ อใจกับ คาตอบที่ ได้รับ และเริ่ม สร้างปัญ หาในการปฏิบัติง าน
นางสาวกนกมาศรู้สกึ ไม่พอใจกับคาตอบที่ได้รบั และเริ่มสร้างปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการบริการประชาชนด้วยความไม่เต็มใจบ่อยครั้ง จนผู้มารับบริการไม่พอใจและร้องเรียน
โดยเฉพาะการบริการประชาชนด้วยความไม่เต็มใจบ่อยครัง้ จนผู้รบั บริการไม่พอใจและร้องเรียน
มายังตนซึ่งเป็นผู้บัง คับบัญชา และขู่ว่าถ้าไม่ พัฒ นาการให้บริการจะฟ้องสื่อมวลชน หลายครั้ง ที่
มายังตนซึ่งเป็นผู้บงั คับบัญชา และขู่ว่าถ้าไม่พัฒนาการให้บริการจะฟ้องสือ่ มวลชน หลายครั้งที่
นางสาวกนกมาศไม่มาทางานโดยมี ข้ออ้ างว่าต้องไปร่วมกิ จกรรมกั บทาง อบต.มาบไทร โดยไม่ มี
นางสาวกนกมาศไม่มาทางานโดยมีข้ออ้างว่าต้องไปร่วมกิจกรรมกับทาง อบต. มาบไทร โดยไม่มี
เหตุผล หรือความจาเป็น
เหตุผล หรือความจาเป็น
ท่านในฐานะผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไทรทอง มีความคิดเห็นและ
ท่านในฐานะผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไทรทอง มีความคิดเห็น
ควรดาเนินการอย่างไรในเรื่องนี้
และควรดาเนินการอย่างไรในเรือ่ งนี้

๓๐

โจทย์ปัญหาที่ ๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามสุข ปัจจุบันมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวม ๕ คน
โดยมีท่านเป็นผูอ้ านวยการ มีรถยนต์ราชการ ๑ คน และมีบ้านพักราชการอยู่ ๒ หลัง ซึ่งเป็น
อาคารชั้นเดียวและมีไต้ถุนของบ้านพักเปิดโล่ง สาหรับบ้านพักทั้ง ๒ หลังนั้นมีเจ้าหน้าที่และ
ครอบครัวพักอยู่แล้ว ๒ คน ส่วนท่านและเจ้าหน้าที่อกี ๒ คน คือ นายแดง ตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญการ และนางสาวดา ลูกจ้างชั่วคราว นั้น พักอยู่บ้านพักส่วนตัวห่างจากที่
ทางานไปประมาณ ๕ – ๑๐ กม. ท่านเองเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้านพักส่วนตัวกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสามสุข ด้วยรถยนต์ส่วนตัว และท่านพึ่งย้ายมารับตาแหน่งผู้อานวยการ
สาหรับนายแดง นั้น ปฏิบัติงานอยู่ที่กบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามสุข มานาน
และเคยรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามสุขในช่วงที่ตาแหน่ง
ผู้อานวยการว่างลงเพราะคนเดิมเกษียณอายุราชการ นายแดง มีนิสัยใจร้อน ก้าวร้าว และชอบพก
ปืนติดตัว นายแดง เคยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลสามสุขในครั้งเดียวกับท่านแต่ไม่ได้รับการคัดเลือก นายแดง ได้ใช้รถยนต์ราชการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสามสุข ขับเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักส่วนตัวและที่ทางาน
เป็นประจาทุกวัน และจอดค้างคืนที่บ้านพักส่วนตัว นอกจากนี้ยังใช้เดินทางไปในเรื่องส่วนตัวทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัด เป็นประจา เช่น ไปงานเลี้ยง งานเลี้ยงรุ่น ไปเรียนปริญญาโทใน วันเสาร์
– อาทิตย์ ท่านพึ่งมารับตาแหน่งใหม่ก็ยังไม่กล้าที่จะว่ากล่าวนายแดง แต่เนื่องจากในช่วงนี้ มีข่าว
ปรากฏทางสื่อมวลชนว่าศาลได้มีการลงโทษจาคุกข้าราชการผู้หนึ่ง ๕ ปี เพราะใช้รถยนต์ราชการไป
ในเรื่องส่วนตัว
ท่าน มีความคิดเห็น และควรดาเนินการในเรื่องนี้ อย่างใด

๓๑

โจทย์ปัญหาที่ ๕
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบสืบสวนพบว่า นายเขียว ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ในทะเลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลผูป้ ่วยต่างชาติและรับเงินค่าเรือส่งตัว
ผู้ป่วยแล้วส่งเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าเป็นเงินบารุงของโรงพยาบาล ส่วนค่าเรือส่งตัวผู้ป่วยที่รับมา
ทั้งหมดจานวน ๑๒๒,๐๐๐ บาท ส่งเข้าเป็นเงินบารุงของโรงพยาบาล เพียง ๔๕,๐๐๐ บาท ส่วน
อีกจานวน ๗๗,๐๐๐ บาท นั้น นาไปจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณโทรทัศน์ UBC ติดตั้งภายในห้องผู้ป่วย
และหอผู้ป่วยเพื่อสาหรับการรับรู้ข่าวสารของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มารับบริการทัง้ คนไทยและ
ชาวต่างชาติ จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครือ่ งเสียงซึ่งนามาใช้ในโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย เช่น
การเต้นแอโรบิกทีบ่ ริเวณชายหาดและในชุมชน และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการก่อสร้างอาคาร
ชั่วคราวและปรับปรุงห้องต่าง ๆ เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาล โยเงินจานวน
๗๗,๐๐๐ บาท ที่จ่ายไปไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล แต่อย่างใด
ทั้งนี้ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจานวน ๗๗,๐๐๐ บาท นั้น อยู่ในอานาจอนุมัตจิ ่ายเงินของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาล แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
เสียก่อน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
เรื่องนี้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าทางราชการได้รบั ความเสียหายจึง แจ้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดดาเนินการเรียกเงินคืน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด และคณะกรรมการฯ เห็นว่าควรให้นายเขียว ชดใช้ค่าเสียหาย
จานวน ๗๗,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคาสั่งเรียกให้นายเขียว ชดใช้ค่าเสียหายจานวน
ดังกล่าว นายเขียว จึงได้นาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคาสั่งเรียกให้ชดใช้เงินดังกล่าว
เนื่องจากตนเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินจานวนดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล
นั้น เกิดจากความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ของตน และการเบิกจ่ายเงินบารุงดังกล่าว ก็เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทเี่ กาะที่ตั้งของโรงพยาบาล
ท่านมีความคิดเห็นและควรดาเนินการในเรื่องนีอ้ ย่างใด และในอนาคตจะป้องกันปัญหาใน
ลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ได้อย่างใด
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ผลงานที่ต้องจัดทาเพื่อเป็นผลผลิตของหลักสูตร
ประกอบด้วย
๑ ผลงานรายบุคคล
บันทึกสรุปผลการเรียนรูป้ ระจาวัน มีขั้นตอนดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมเขียน/พิมพ์ บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวันของตนเอง (ตามแบบฟอร์ม) ทุกวัน ที่
มีการอบรม
๒. ผู้เข้ารับการอบรมนาบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน ส่งวิทยากรพี่เลี้ยงประจากลุ่มในวันรุ่งขึ้น
(ถ้าเป็นบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวันของวันศุกร์ ให้นามาส่งวันจันทร์) เพื่อให้วิทยากรพี่เลี้ยงให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด และสะท้อนความคิดเห็นในส่วนที่สมบูรณ์แล้ว
๓. ผู้ จัดเตรีย มแฟ้ ม ส าหรับ เก็ บ รวบรวมบั นทึ ก สรุป ผลการเรี ยนรู้ ป ระจ าวัน ของผู้เ ข้ ารับ การอบรม
(รายบุคคล) เพื่อให้นากลับเมื่อสิ้นสุดการอบรม

บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน
วันที่....................................
๑. สิ่งทีท่ ่านได้เรียนรูจ้ ากการอบรมในวันนี้
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
๒. ท่านจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และชีวติ ประจาวัน อย่างไร
(เขียนอธิบายให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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๒ ผลงานของกลุ่ม
- รายงานผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)

รายงานควรบรรจุเนือ้ หาที่แสดงถึง
-ผลการวิเคราะห์โจทย์ปญ
ั หา

-

ระบุปัญหา/สมมติฐาน
สาเหตุของปัญหา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (หัวข้อวิชา/ประเด็นสาคัญ)

แนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนา ประเด็นศึกษาในโจทย์ปญ
ั หา
-เนื้อหารายงาน จานวน ไม่เกิน ๒๐ หน้า
กระดาษ A๔ พิมพ์ด้วยตัวอักษร ขนาด ๑๖

๓ ผลงานของรุ่น
- รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
๔ ผลงานของทีมผู้จัด และครูพี่เลี้ยง
- รายงานสรุปการสะท้อนผลการเรียนรู้ และประเมินโครงการ
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คาชี้แจงผู้เข้าอบรม
รายงานตัวเข้าที่พัก: วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ โรงแรมสีหราช
จ.อุตรดิตถ์
สถานที่พัก : โรงแรมสีหราช
การแต่งกายระหว่างการอบรม :
1. ใส่ชุดสุภาพระหว่างการอบรม
2. เสื้อซาฟารี (สีฟ้า) สาหรับพิธีเปิด-ปิด และศึกษาดูงาน
3. ชุดออกกาลังกาย ชุดวอร์ม รองเท้าผ้าใบ สาหรับกิจกรรมออกกาลังกายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สิ่งของที่ต้องจัดเตรียม :
ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรคประจาตัว
เตรียมตัวนาเสนอ คนละ ๕ นาที โดยเลือกหัวข้อเรื่องใดเรือ่ งหนึง่ ดังต่อไป

- ความสาเร็จ ความภาคภูมิใจ จากการทางานของท่าน
- ความสนใจ ความถนัดของท่าน
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม ผูเ้ ข้าร่วมอบรมสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code
ด้านล่าง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
อ.วิมล อ่อนเส็ง 086-440-9662
คุณณฐพัชร์ ไชยทิพย์ 099-142-2723
คุณนัฐภรณ์ เพ็งเสงี่ยม 089-563-4049
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