๑

คู่มือผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)

ระหว่างวัน ๒-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมบานชื่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

๒

คำนำ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประชาคมโลกและสังคมไทย ส่งผลให้ระบบสุขภาพและ
องค์ ก รด้ า นสุ ข ภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ ทั น ต่ อ สภาพการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารทุกระดับต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สามารถทางานเชิงรุก แต่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และตอบสนองปัญหาได้รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ
สูง
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นหลักสูตรที่กระทรวง
สาธารณสุ ข โดยวิทยาลั ย นั กบริ ห ารสาธารณสุ ข และคณะทางานพัฒ นามาตรฐานหลั กสู ตรผู้ บริห ารการ
สาธารณสุ ขระดับ กลาง ผู้บ ริ ห ารการสาธารณสุขระดับต้น ได้ดาเนินการพัฒ นาหลั กสูตรตามสมรรถนะที่
ผู้บริหารจะต้องมี โดยเป็นไปตามสมรรถนะที่พึงประสงค์สาหรับผู้บริหารสาธารณสุข (Core Competency
ผู้บริหารสาธารณสุข) และผลการประเมินหลักสูตรจากหลักสูตร (ปรับปรุง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
เพื่อให้สถาบันเครือข่ายที่ดาเนินการจัดอบรมสามารถนาไปใช้ในการดาเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุข
ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางและมาตรฐานเดี ย วกั น บรรลุ ต ามเป้ า หมายและวั ต ถุ ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
อนึ่ง หากมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคู่มือ และแนวทางในการพัฒนา ขอความกรุณาแจ้งวิทยาลัยนัก
บริหารสาธารณสุขทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓

ชี้แจงผู้เข้าอบรม
รายงานตัวเข้าที่พัก : วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงแรมสีหราช
จ.อุตรดิตถ์
สถานที่พัก : โรงแรมสีหราช
การแต่งกายระหว่างการอบรม :
1. ใส่ชุดสุภาพระหว่างการอบรม
2. เสื้อซาฟารี (สีฟ้า) สาหรับพิธีเปิด-ปิด และศึกษาดูงาน
3. ชุดออกกาลังกาย ชุดวอร์ม รองเท้าผ้าใบ สาหรับกิจกรรมออกกาลังกายและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
สิ่งของที่ต้องจัดเตรียม :
ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น
เตรียมตัวนาเสนอ คนละ ๕ นาที โดยเลือกหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไป

-

ความสาเร็จ ความภาคภูมิใจ จากการทางานของท่าน
ความสนใจ ความถนัดของท่าน

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถแอดไลน์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก QR Code
ด้านล่าง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
อ.วิมล อ่อนเส็ง 086-440-9662
อ.นพรัตน์ สวนปาน 090-693-9296
คุณนัฐภรณ์ เพ็งเสงีย่ ม 089-563-4049

๔

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เป้าหมายของหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย
โครงสร้างหลักสูตร
สรุปโครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตรการอบรม
- หน่วยการเรียนที่ ๑
- หน่วยการเรียนที่ ๒
- หน่วยการเรียนที่ ๓
การประเมินผลการอบรม
การรับรองผลการอบรม
ภำคผนวก
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
กรณีศึกษา (Trigger)
ผลงานที่ต้องจัดทาเพื่อเป็นผลผลิตของหลักสูตร
แบบประเมินการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

๑
๒
๓
๓
๓
๓
๔
๔
๔
๗
๘
๘
๙
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๕

หลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น
กระทรวงสำธำรณสุข
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

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

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญโดยถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้เพราะความสาเร็จขององค์การ
ขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร องค์การใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม
ย่อมสามารถนาพาองค์การไปสู่ ความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีมีพลวัตสูง จึงมีความจาเป็น ที่จะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ และบริบท รวมถึงการเตรียมคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนดให้มีการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย และมอบหมายให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบัน
พระบรมราชชนก ดาเนินการพัฒนาผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น ซึ่งเป็นผู้นานโยบาย กลยุทธ์ มากาหนดกลวิธีการดาเนินงาน ที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร
จัดการงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาพอเพียง เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือสุขภาวะชุมชน

4.ปรัชญำของหลักสูตร
ผู้บริหารที่ผ่านการพัฒนาจะเป็นผู้บริหารที่ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมเป็นผู้นารุ่นใหม่ และ
ความสุข

5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ และการบริหารงาน
ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้กับนักบริหารระดับต้น
5.2 สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และการทางานร่วมกับผู้อื่น
5.3 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทางาน

มี

๖

๖. เป้ำหมำยของหลักสูตร
คุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสาหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผ.บ.ต. คือ การมีทักษะการคิดเชิงระบบ
(System Thinking skill)

๗. กลุม่ เป้ำหมำย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารตาแหน่ง
๗.๑ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/หัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
มหาราชินี
๗.๒ ผู้ชว่ ยสาธารณสุขอาเภอ
๗.๓ หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงานของโรงพยาบาลชุมชน
๗.๔ หัวหน้างานย่อยของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป , สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๗.๕ หัวหน้างานวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๗.๖ หั ว หน้ างานของกองและศู น ย์เขต หรือหน่ว ยงานเทียบเท่าภายในกรมต่างๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข
อายุไม่เกิน ๕๐ ปี นับถึงเดือนมกราคมของปีที่สมัคร

๘. โครงสร้ำงหลักสูตร
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น เป็นหลักสูตรพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร
ระดับต้น ในประเด็นสาคัญที่ผู้บริหารต้องมีและนาไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารต้องพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาให้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลง บริบท และสถานการณ์ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการ
สาธารณสุขระดับต้น ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียน รวม ๑๒๐ ชั่วโมง (๑๕ วันทาการ = ๓ สัปดาห์) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
หน่วยกำรเรียนที่ 1 กำรเตรียมควำมพร้อม และกำรพัฒนำตนเอง ๔๐ ชั่วโมง
เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการอบรมทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม บุคลิกภาพ การสื่อสาร
การกาหนดกฎ ระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติตนขณะอบรมร่วมกัน และการพัฒนาศักยภาพผู้บ ริหาร ก่อน
และขณะอบรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
๘
ชั่วโมง
๒) การชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการฝึกอบรม
๑
ชั่วโมง
๓) การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
๒
ชั่วโมง
๔) การพัฒนาสมรรถนะทางกาย (กิจกรรมเสริมโดยผู้เข้าอบรม)
๗ ๑/๒ ชั่วโมง
๕) การพัฒนาจิต (กิจกรรมเสริมโดยผู้เข้าอบรม)
๒ ๑/๒ ชั่วโมง
๖) การพัฒนาบุคลิกภาพ
๖
ชั่วโมง
๗) เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
๓
ชั่วโมง
๘) การพัฒนาทักษะการนาเสนอรายบุคคล (๕ นาที)
๗
ชั่วโมง
๙) หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร
๓
ชั่วโมง

๗
๑๐) บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน (กิจกรรมเสริมนอกเวลา)

หน่วยกำรเรียนที่ 2 กำรเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ๖๙ ชั่วโมง
เป็นการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในด้านการบริหารงานและการจัดการ เพื่อเป็นการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร ประกอบด้วย
๑. หมวดหลักกำรบริหำร (๓๔ ชั่วโมง)
๑.๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์
๑.๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๓) การบริหารงานการเงิน
๑.๔) การบริหารงานพัสดุ
๑.๕) เทคนิคการบริหารงาน
๑.๖) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
๑.๗) การจัดการระบบข้อมูลเชิงบริหาร
Management Information System (MIS)
๑.๘) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ
หมวดพัฒนำทักษะกำรคิด (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
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

๑๐

ชั่วโมง

๓
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง

๒๓

ชั่วโมง

หมวดกำรคิดเชิงยุทธศำสตร์ (๖ ชั่วโมง)
๓.๑) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
การปลูกฝังค่านิยม MOPH
๓
๓.๒) อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ
๓

ชั่วโมง
ชั่วโมง

หน่วยกำรเรียนที่ ๓ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลกำรเรียนรู้และรับประกำศนียบัตร 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

๘
หมำยเหตุ ๑) หั ว ข้อวิช า/กิจ กรรมเสริ ม ทั กษะทางการบริ ห าร ให้ วิทยาลั ยผู้ จัดและผู้ เ ข้า รับ การอบรม
พิจารณาเลือกหัวข้อวิชา/กิจกรรม ที่ต้องการเรียนรู้ หรือเสริมความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางการบริหาร ใน
ด้านต่างๆ ตามความสนใจ และความเหมาะสม
๒) กาหนดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความตกลงของวิทยาลัยผู้จัดและผู้เข้ารับการอบรม
ในการอบรมภาคกลางคืน หรือวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ที่
สนับสนุนการบริหาร และการสร้างเครือข่าย

๙
สรุปโครงสร้ำงหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น
กำรเตรียมควำมพร้อม
และกำรพัฒนำตนเอง (๔๐ ชั่วโมง)
๑. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (๘ ชั่วโมง)
2. การชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการ
ฝึกอบรม (๑ ชั่วโมง)
๓. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
(๒ ชั่วโมง)
๔. การพัฒนาสมรรถนะทางกาย
(๗ ๑/๒ ชั่วโมง)
๕. การพัฒนาจิต (๒ ๑/๒ ชัว่ โมง)
๖. การพัฒนาบุคลิกภาพ (๖ ชั่วโมง)
๗. เทคนิคการนาเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ (๓ ชั่วโมง)
๘. การพัฒนาทักษะการนาเสนอ
รายบุคคล (นาเสนอโดยใช้เวลา
คนละ ๕ นาที ๑ ครั้ง) (๗ ชั่วโมง)
๙. หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางการบริหาร (๓ ชั่วโมง)
๑๐. บันทึกสรุปผลการเรียนรู้
ประจาวัน (กิจกรรมเสริมนอกเวลา)

กำรเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฎิบัติ (๖๙ ชั่วโมง)
หมวดหลักการบริหาร (๓๔ ชั่วโมง)
๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (๖ ชั่วโมง)
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล (๓ ชั่วโมง)
๓. การบริหารงานการเงิน (๓ ชั่วโมง)
๔. การบริหารงานพัสดุ (๓ ชั่วโมง)
๕. เทคนิคการบริหารงาน (๓ ชั่วโมง)
๖. การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน (๓ ชั่วโมง)
๗. การจัดการระบบข้อมูลเชิงบริหาร (MIS)
(๓ ชั่วโมง)
๘. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร
ต้นแบบ (๑๐ ชั่วโมง) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๘.1.วางแผนการศึกษาดูงาน
๘.๒. ถอดบทเรียน ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ทางการบริหาร จากการศึกษาดูงาน
๘.๓.สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้
๘.๔.จัดทาเอกสารรายงาน และนาเสนอ
(โดยให้รวมเป็นส่วนหนึ่งของสรุปผลการเรียนรู้
ตลอดหลักสูตร)

หมวดพัฒนาทักษะการคิด
(๒๙ ชั่วโมง)
๑. การคิดอย่างเป็นระบบ
(๓ ชั่วโมง)
๒. ทักษะการวิเคราะห์งาน
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด
R2R ในการพัฒนางาน
(๓ ชั่วโมง)
๓. การฝึกทักษะวิเคราะห์และ
แก้ ไ ขปั ญ หาทางการบริ ห าร
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
(๒๓ ชั่วโมง)

หมวดการคิดเชิงยุทธศ
(๖ ชั่วโมง)
๑. ยุทธศาสตร์สาธา
สาธารณสุข ๒๐ ปี
ประเทศด้านสาธาร
การปลูกฝังค่านิยม
(3 ชั่วโมง)
๒. อนาคตเทคโนโล
ระบบสุขภาพ (๓ ช

๑๐
๙. รำยละเอียดหลักสูตรกำรอบรมผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น
๙.1 หน่วยกำรเรียนที่ ๑ กำรเตรียมควำมพร้อม และกำรพัฒนำตนเอง (๔๐ ชั่วโมง)
๙.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมในด้ า นร่า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพ
การสื่อสาร และความรู้พื้นฐานทางการบริหาร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ รวมถึงการกาหนด
กฎระเบียบ กติกา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะอบรมร่วมกัน ประกอบด้วย
๙.1.2 ประเด็นเนื้อหำ และกิจกรรม
๑) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (๘ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม ที่จะเอื้อให้เกิดการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการฝึกอบรม ไปใช้ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงการเรียนและการจัดทารายงาน
ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ walk rally หรือกิจกรรมอื่นๆ
๒) ชี้แจงหลักสูตร/ระเบียบการฝึกอบรม (๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักสูตร รับทราบถึงกฎ ระเบียบ
กติกา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะอบรมร่วมกัน
ขอบเขตเนื้อหา รายละเอียดหลักสูตร กฎ ระเบียบ กติกา แนวทางในการปฏิบัติตนขณะ
อบรม
๓) การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และน้อมนามาใช้ในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตเนื้ อ หา หลั ก การทรงงานสื บ สานตามรอยพระยุ ค ลบาท องค์ ค วามรู้ แ ละการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน คุณธรรม จริยธรรม
ในการเป็นข้าราชการที่ดี
๔) การพัฒนาสมรรถนะทางกาย (๗ ๑/๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะทาง
กายสาหรับผู้บริหาร และการเสริมสร้างสุขภาพกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง อันส่งผลถึงประสิทธิภาพการทางาน
และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ขอบเขตเนื้อหา แนวทางในการออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับผู้บริหาร กาหนดให้เป็น
กิจกรรมเสริม ดาเนินการโดยผู้เข้ารับการอบรม ในการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อร่วมกันทากิจกรรม/ออกกาลังกาย
ตามสภาพแวดล้อม และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ใช้เวลาอย่างน้อย วันละ ๓๐ นาที (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์)
๕) การพัฒนาจิต (๒ ๑/๒ ชั่วโมง)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ รั บ การพั ฒ นาจิ ต เป็ น การท าจิ ต ใจให้ ส งบ
เตรียมพร้อมที่จะรับความรู้ หรือสิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน อันส่งผลถึงประสิทธิภาพการทางาน และการดารงชีวิต
อย่างมีความสุข

๑๑
ขอบเขตเนื้อหา กิจกรรมพัฒนาจิต เช่น นั่งสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ การสนทนาธรรม กาหนดให้
เป็นกิจกรรมเสริม ดาเนินการโดยผู้เข้ารับการอบรม ใช้เวลาอย่างน้อย วันละ ๑๐ นาที (ทุกวันจันทร์ – ศุกร์)
๖) การพัฒนาบุคลิกภาพ (๖ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ความจาเป็น
และประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ในกา ร
เป็นผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ และแสดงออกในสังคมได้อย่างถูกต้อง
ขอบเขตเนื้อหา หลักการและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความจาเป็นของการ
พัฒ นาบุ คลิ กภาพ และการแสดงออกในสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น บุ คลิ กภาพทั่ว ไปและบุคลิกภาพที่ดี
การแต่งกายเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ มารยาทและการเข้าสังคม
๗) เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เทคนิคและทักษะในการนาเสนอ
ที่เหมาะสมทั้งการพูด การแสดงออก ตลอดจนการใช้สื่อประกอบในการนาเสนอ
ขอบเขตเนื้อหา หลักของการ นาเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพ วิธีและเคล็ดลับต่างๆ ในการ
นาเสนออย่างมืออาชีพ การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ในการนาเสนอ
๘) การพัฒนาทักษะการนาเสนอรายบุคคล (๗ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการสรุปประเด็นสาคัญ และการนาเสนอ
ขอบเขตเนื้อหา ให้ผู้เข้ารับการอบรมนาเสนอโดยใช้เวลา ๕ นาที คนละ ๑ ครั้ง โดยกาหนด
หัวข้อในการนาเสนอ ให้พูดเกี่ยวกับ
- ความสาเร็จ ความภาคภูมิใจ จากการทางานของท่าน
- ความสนใจ ความถนัดของท่าน
และให้ผู้เข้ารับการอบรมผลั ดเปลี่ ยนกัน เป็นผู้วิพากษ์ ทาหน้าที่วิพากษ์ในส่ว นของการนาเสนอ (๑ นาที)
เพื่อฝึกการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ กาหนดให้ไม่ต้องส่งเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการนาเสนอ อาจมีสื่อใน
การนาเสนอหรือไม่มีก็ได้ (ตามความเหมาะสม) มีคะแนนการนาเสนอ (๑๐ คะแนน) โดยวิทยากรพี่เลี้ยง
๙) หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางการบริหาร
ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร เช่น การเจรจาโดยใช้สันติวิธี
การสร้างทีม ภาษาอังกฤษ ลีลาศ ฯ กาหนดให้เป็นกิจกรรมเสริมโดยผู้เข้ารับการอบรม ในการเลือกหัวข้อ/
กิจกรรมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๑๐) บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน (กิจกรรมเสริมนอกเวลา)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการอบรมในแต่ละวัน
และฝึกการจับประเด็น การเขียนสรุปประเด็นสาคัญ และการประยุกต์ใช้
ขอบเขตเนื้อหา รายละเอียดตามภาคผนวก (หน้า ๒๙)

๑๒
๙.2 หน่วยกำรเรียนที่ ๒ กำรเรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ (๖๙ ชั่วโมง)
๙.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ในด้านการบริหารงานและการ
จัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพผู้บริหาร
๙.๒.2 ประเด็นเนื้อหำ และกิจกรรม
หมวดหลักกำรบริหำร (๓๔ ชั่งโมง)
๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (๙ ชั่วโมง)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การ และ
กระบวนการในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ขอบเขตเนื้อหา แนวคิด หลักการ กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการเชิงกลยุ ทธ์
การฝึกปฏิบัติจัดทาแผนกลยุทธ์ การเขียนแผนงาน/โครงการ
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์กาลังคนขององค์กร และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ขอบเขตเนื้อหา สภาพกาลังคนในองค์กรที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กร การบริหาร
กาลังคน
๓) การบริหารงานการเงิน (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงานงบประมาณการเงินการคลัง ระเบียบ
การเงินการคลัง และขั้นตอนรับ-จ่าย ข้อระวังด้านการเงิน
ขอบเขตเนื้อหา ระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง ขั้นตอนการรับ
และ จ่าย ข้อพึงระวังด้านการเงินต่างๆ สาหรับผู้บริหาร
๔) การบริหารงานพัสดุ (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานพัสดุ
ขอบเขตเนื้อหา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏกระทรวงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปัญหา ข้อควรระวังพัสดุสาหรับนักบริหาร
๕) เทคนิคการบริหารงาน (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะในการบริหารงาน ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดสรร
ทรัพยากรในการทางาน มอบหมายงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการทางาน รวมถึงสามารถสอนงาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ขอบเขตเนื้อหา การมอบหมายงาน การสอนงาน การควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
การทางาน
๖) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (๓ ชั่วโมง)

๑๓
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ทักษะในการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ขอบเขตเนื้อหา การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี การควบคุม
ป้องกัน
๗) การจัดการระบบข้อมูลเชิงบริหาร (Management Information System : MIS) (๓
ชั่วโมง)
วั ตถุป ระสงค์ เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริห ารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ การทางาน และการบริหารงานได้
ขอบเขตเนื้อหา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน พร้อมฝึกปฏิบัติ
๘) การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขององค์กรต้นแบบ (๑๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้กับผู้เข้ารับการอบรม
โดยการศึกษาจากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และสามารถนาไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตเนื้อหา ฟังบรรยาย และศึกษาดูงานจากองค์กรต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จ โดยให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
ปัจจัยที่ทาให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จ
หมวดพัฒนำทักษะกำรคิด (๒๙ ชั่วโมง)
๑) การคิดอย่างเป็นระบบ (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการ
คิดอย่างเป็นระบบ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวันได้
ขอบเขตเนื้อหา ความสาคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีระบบ เทคนิคการคิดอย่างเป็น
ระบบ และการประยุกต์ใช้
๒) ทักษะการวิเคราะห์งาน และการประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนางานสู่งานวิจัย (R2R) ในการพัฒนางาน
(๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ และการใช้แนวคิด
R2R เพือ่ การพัฒนางานประจาไปสู่งานวิจัย
ขอบเขตเนื้ อหา การวิเคราะห์ งาน แนวคิด การพัฒนางานสู่งานวิจัย (R2R) การพัฒ นางาน
ประจาไปสู่งานวิจัย ปัจจัยที่ทาให้การพัฒนางานสู่งานวิจัย (R2R) สาเร็จ การประยุกต์ใช้ การพัฒนางานสู่งานวิจัย
(R2R)
ในการพัฒนางาน
๓) การฝึกทักษะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem
Based Learning: PBL) (๒๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา
ขอบเขตเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
(Problem Based Learning)

๑๔
กระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใช้โจทย์ปัญหา/Trigger (ในภาคผนวก) เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ ผู้เข้ารับ
การอบรมจะได้เรียนรู้จากวิทยากรบรรยาย/อภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Active Learning) และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระหว่างการอบรม โดยการบูร
ณาการความรู้ที่ได้จ ากการอบรมและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และนาเสนอ/ส่งรายงาน ในสัปดาห์
สุดท้ายของการอบรม
หมวดกำรคิดเชิงยุทธศำสตร์ (๖ ชั่วโมง)
๑) ยุทธศาสตร์สาธารณสุข ๒๐ ปี การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข การปลูกฝังค่านิยม
MOPH (๓ ชั่วโมง)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม ได้ รั บ ทราบถึ ง นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
สาธารณสุข ๒๐ ปี ที่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข การปลูกฝังค่านิยม MOPH
ขอบเขตเนื้อหา นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข Thailand 4.0 รวมทั้งแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๒๐ ปี ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข ปัจจัยที่กระทบกับสุขภาพและระบบสุขภาพ การปลูกฝังค่านิยม MOPH
๒) อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ขอบเขตเนื้อหา แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม และที่เกี่ยวข้อง
กับด้านสุขภาพ เช่น Bigdata อินทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประโยชน์กับขององค์กร

๙.๓ หน่วยกำรเรียนที่ ๓ กำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ สรุปผลกำรเรียนรูแ้ ละรับ
ประกำศนียบัตร (๑๑ ชัว่ โมง)
๙.๓.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรม
ทั้งทางด้านทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้
หลังจบการอบรม
๙.๓.2 ประเด็นเนื้อหำ และกิจกรรม
๑) การนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ จากการฝึกทักษะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ทางการบริหาร โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก/PBL 6 (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางการบริหาร
จากโจทย์ปัญหา ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การสรุปประเด็น สาระสาคัญ และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ขอบเขตเนื้อหา ให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
ฝึ กทักษะวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาทางการบริ ห ารจากโจทย์ ปัญหา และแนวทางการนาความรู้ที่ ไ ด้ ไ ป

๑๕
ประยุกต์ใช้ในการทางาน/ชีวิตประจาวัน โดยให้จัดทาเป็นเอกสารรายงานของกลุ่มย่อย และนาเสนอในกลุ่ม
ใหญ่ (ทั้งชั้นเรียน) ในวันที่กาหนดให้
๒) การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Thinking) และประเมินโครงการ (๓ ชั่วโมง)
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการอบรมได้ แสดงความคิด เห็ น/สะท้ อนความรู้สึ ก รวมถึง
ประเมินโครงการ ในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และให้ผู้จัดได้ชี้แจงวัตถุประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิด
ในการทากิจกรรมต่างๆ (เฉลยเจตนาของผู้จัด) เพื่อสร้างความเข้าใจ ประทับใจ ก่อนจบหลักสูตร
ขอบเขตเนื้อหา ให้ผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็น/สะท้อนความรู้สึกที่มีต่อการเข้า
อบรมในหลักสูตร ผ.บ.ต. รวมถึงให้ประเมินโครงการ ทั้งในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และให้ผู้จัดชี้แจง
วัตถุประสงค์/ผลลัพธ์ ที่ต้องการให้เกิดในการทากิจกรรมต่างๆ
๓) เตรียมการนาเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร (๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันสกัดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม และสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน/ชีวิตประจาวันได้
ขอบเขตเนื้อหา ให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดการ
อบรม และแนวทางการน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างาน/ชี วิ ต ประจ าวั น โดยให้ จั ด ท าเป็ น
เอกสารรายงานของชั้นเรียน (ทั้งชั้นเรียน) และนาเสนอในวันปิดการอบรม
๔) พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ (๒ ชั่วโมง)

๑๐ กำรประเมินผลกำรอบรม
๑๐.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ แบ่งเป็นภาควิชาการ ๕๐ คะแนน และภาคพฤติกรรม ๕0 คะแนน
การประเมินผลภาควิชาการ ๕0 คะแนน ประกอบด้วย
1) การพัฒนาทักษะการนาเสนอรายบุคคล (๑๐ คะแนน)
2) การเรียนรู้แบบ PBL (๓๐ คะแนน) ได้แก่ เอกสารวิชาการ ๒0 คะแนน การนาเสนอ 10
คะแนน 3) บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน (๑๐ คะแนน)
การประเมินผลภาคพฤติกรรม ๕0 คะแนน ประกอบด้วย
1) กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบ PBL (๓๐ คะแนน) จาแนกเป็น การประเมินกระบวนการกลุ่ม
ครั้งละ ๑๐ คะแนน ๓ ครั้ง (ประเมิน PBL๑,PBL๒,PBL๕) แบ่งเป็นคะแนนรายบุคคล (โดยวิทยากรพี่เลี้ยง)
๑๕ คะแนน (ครั้งละ ๕ คะแนน ๓ ครั้ง) และการประเมินกระบวนการกลุ่ม (โดยสมาชิกกลุ่ม) ๑๕ คะแนน
(ครั้งละ ๕ คะแนน ๓ ครั้ง)
๒) พฤติกรรมรายบุคคล (๒0 คะแนน) ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากรพี่เลี้ยง
หมำยเหตุ
ในการประเมินรายกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรม ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๗0 จึงจะถือว่าผ่าน

๑๖

ตำรำงสรุปกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์

รำยกำรประเมิน

คะแนน

- ภาควิชาการ ๑. การพัฒนาทักษะการ
(๕๐ คะแนน) นาเสนอรายบุคคล

๑๐ คะแนน

ผู้ประเมิน

แบบ
ประเมิน

วิทยากรพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมาย

04

๒. รายงานผลการเรียนรู้ PBL ๒๐ คะแนน

วิทยากรพี่เลี้ยงประจากลุ่ม

04

๓. การนาเสนอผลการเรียนรู้
PBL

๑๐ คะแนน

วิทยากรพี่เลี้ยงประจากลุ่ม

04

๔. บันทึกสรุปผลการเรียนรู้
ประจาวัน (รายบุคคล)

๑๐ คะแนน

วิทยากรพี่เลี้ยงประจากลุ่ม

๐๗

๓๐ คะแนน
(ครั้งละ ๑๐
คะแนน ๓
ครั้ง)

วิทยากรพี่เลี้ยงให้คะแนนเป็นราย
คน ผู้เข้าอบรมให้คะแนนใน
ภาพรวมรายกลุ่ม

๐๕

๒๐ คะแนน

ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากรพี่
เลี้ยง

๐๖

- ภาค
๑. กระบวนการกลุ่ม PBL
พฤติกรรม
(๕๐ คะแนน)
๒. พฤติกรรมรายบุคคล

๑๐.๒ กำรประเมินกำรคิดอยำงเปนระบบ (System Thinking) ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้าย
ของการอบรมเพื่อดูพัฒนาการของผู้เข้าอบรมในการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เข้ารับการอบรม
๑๐.๓ กำรประเมินผลโครงกำรเมื่อสิ้นสุดกำรอบรม

๑๗
๑๑ กำรรับรองผลกำรอบรม
กระทรวงสาธารณสุข มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ดังนี้
๑๑.1 เป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
๑๑.2 เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาในหน่วยการ
เรียนนั้น ๆ
๑๑.3 เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินจากสถาบันจัดอบรมทั้งภาควิชาการและภาคพฤติกรรม ได้คะแนน
โดยรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗0

ภาคผนวก

๑๘

กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นหลัก (Problem Based Learning )
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning ) หรือ PBL หมายถึง กระบวนการ
เรียนการสอนซึ่งใช้ตัว ปั ญหา (Problem) เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความต้องการที่จะค้นคว้าหาข้ อมูล
และองค์ความรู้มาช่วยแก้ปัญหา หรือทาให้ปัญหานั้นกระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ไขทาให้เกิดการเรียนรู้
และสามารถที่จะผสมผสานความรู้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนแบบ PBL เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาตัวผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self
directed learning : SDL) เป็นการเรียนที่ถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student – Centered Learning) ผู้เรียน
จะใช้ทั้ง Head Heart และ Hand พร้ อมๆ กัน คือใช้ส มองในการคิด ใช้หั ว ใจในการทางานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ใช้มือในการจดบันทึกและค้นคว้า ซึ่งการเรียนแบบ PBL จะเกิดประโยชน์และ
ได้ผลดีเมื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Learning) ไม่เกิน 15 คน โดยสมาชิกที่มีประสบการณ์
ที่หลากหลายมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
1. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นหลัก (Problem Base Learning: PBL) คือเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ด้าน
1.1 พัฒนาสมรรถนะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 พัฒนาสมรรถนะในการแก้ปัญหา
1.3 พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1.4 พัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่ม (Group Skills) ของผู้เรียน
2. กระบวนกำรเรียนรู้แบบ PBL เริ่มต้นจาก “ปัญหา” (Problem) หรือ Trigger (แปลว่าไกปืน) สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนใช้ในการดาเนินการแก้ปัญหา และศึกษาค้นคว้าจนเกิดการเรียนรู้
อย่างสมบูรณ์ มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

๑๙
ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้าใจในความหมายต่างๆ ใน Trigger ให้เข้าใจ (understanding of triggers)
โดยผู้ เ รี ย นต้ อ งท าความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หาที่ ไ ด้ ถ้ า ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ ความหมายของค า หรื อ ข้ อ ความใดต้ องหา
คาอธิบายให้ชัดเจน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในกลุ่ม หรือจากเอกสารตารา
ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาปัญหา และกาหนดปัญหาให้ชัดเจน (Problem identification) โดยต้องเข้าใจ
ปัญหาที่ถูกต้องสอดคล้องกัน ว่ามีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดถูกกล่าวถึงหรืออธิบายในปัญหานั้น
ขั้ น ตอนที่ 3 วิ เ คราะห์ ปั ญ หาเพื่ อ หาสาเหตุ แ ละตั้ ง สมมติ ฐ าน ( Cause of Problem & Set
Hypothesis)
ขั้นตอนที่ 4 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยวิทยากร (additional information) ซึ่งขั้นตอนที่ 3 และ 4 การ
วิเคราะห์ปัญหาโดยความรู้ เดิมของผู้เรียน สรุปรวบรวมความคิดเห็น ความรู้ ของสมาชิกภายในกลุ่มด้าน
กระบวนการ และความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลในปัญหานั้นๆ เป็นการระดมสมองที่ให้สมาชิกของกลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีเพื่อให้ได้สมมุติฐานมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Real cause of Problem) จากสมมุติฐานต่าง ๆ
ที่ได้ นามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ โดยการสนับสนุนจากข้อมูล และความรู้จากสมาชิกภายในกลุ่ม
เพื่อสรุปประเด็นสาคัญที่เป็นเป็นปัญหาที่แท้จริงและมีความสาคัญที่ต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Set Learning Objective) ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 7 ศึกษาค้นคว้า 7.1) ด้วยตนเอง (Active Learning) 7.2) การบรรยายของวิทยากรหรือ
การสอบถามผู้ รู้ (Passive Learning) ซึ่งจากวัตถุประสงค์ที่ กาหนดสมาชิ กในกลุ่ มช่ว ยกันแสวงหาข้ อ มู ล
เพิ่มเติมจากภายนอก จากตารา เอกสารทางวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการทางาน
จะทาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้
ขั้ น ตอนที่ 8 แลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ า งสมาชิ ก และกลุ่ ม (Exchange Knowledge among
members and groups) โดยแต่ ล ะคนในกลุ่ ม แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละร่ ว มอภิ ป ราย เพื่ อ ความชั ด เจนใน
ประเด็นที่ศึกษา
ขั้น ตอนที่ 9 การน าเสนอรายงานการค้นคว้า (Presentation skills) นาผลการศึกษาแต่ล ะกลุ่ ม
นาเสนอเพื่อให้สมาชิกในห้องเรียนรับทราบร่วมกัน
3. เงื่อนไขในกำรเรียนรู้ แบบ PBL
3.1 กระตุ้นความรู้เดิม (Activation of prior knowledge) ความรู้เดิมที่เป็นพื้นฐานนั้นมีประโยชน์มาก
ผู้เรียนต้องพยายามนาเอาความรู้เดิมจากความทรงจาออกมาใช้ให้มากที่สุด วิทยากรพี่เลี้ยงหรือเพื่อนสมาชิก
ในกลุ่มจะต้องกระตุ้นให้เพื่อนสมาชิกนาความรู้เดิมออกมาให้กับกลุ่ม
3.2 เสริมความรู้ใหม่ (Encoding specificity) การที่ผู้เรียนนาความรู้ที่แสวงหามาได้ใหม่เสริมกับความรู้
เดิมจะทาให้เกิดความเข้าใจ ใคร่ครวญและฉุกคิด และเกิดความคิดกว้างไกล สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้

๒๐
3.3 ต่อเติมความเข้าใจให้สมบูรณ์ (Elaboration of knowledge) หากผู้เรียนได้มีโอกาสต่อเติมความ
เข้าใจให้สมบูรณ์ โดยวิธีอภิปรายกับเพื่อนในกลุ่ม สรุป ตั้งคาถาม และพิสูจน์สมมติฐาน การปฏิบัติดังกล่าว
จะทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เป็นความรู้เก็บกักไว้ในความทรงจาได้นาน และสามารถนาออกมาใช้ได้อย่าง
รวดเร็ว

สรุปกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL

ขั้นตอนที่ 1 ทาความเข้าใจในความหมายของคาหรือประเด็นต่างๆ ใน Trigger

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาปัญหาและกาหนดปัญหาให้ชัดเจน (Problem Identification)

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและตั้งสมมุติฐาน

ขั้นตอนที่ 4 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยวิทยากรพี่เลี้ยง

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ขั้นตอนที่ 6 กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

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

๒๑

โดยในหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้นได้กำหนดขั้นตอนกำรเรียนรู้แบบ PBL ดังนี้
รวมทั้งชั้น

ชี้แจงกระบวนการเรียนแบบ PBL
๓ ชั่วโมง
แจกโจทย์ปัญหา (Trigger)

PBL 1
๖ ชั่วโมง

รวมทั้งชั้น

ทาความกระจ่างกับคาศัพท์ / บทบาท
ระบุปัญหาและตั้งสมมุติฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สาเหตุที่แท้จริง

กลุ่มย่อย
กลุ่มละ ๘–1๒ คน

กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

PBL 2
3 ชั่วโมง

นาเสนอผลงานกลุ่มย่อย

รวมทั้งชั้น

วิทยากรพี่เลี้ยง / ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนา

รวมทั้งชั้น

๒๒
ปรับแก้ผลงาน / มอบหมายงาน

กลุ่มย่อย

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและจากวิทยากร

กลุ่มย่อย

แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม

กลุ่มย่อย

PBL ๔
3 ชั่วโมง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุม่ ใหญ่

รวมทั้งชั้น

PBL ๕
3 ชั่วโมง

เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

กลุ่มย่อย

จัดทารายงาน / เตรียมนาเสนอ

ผู้แทนกลุ่ม

PBL ๓
นอกเวลา
๘ ชั่วโมง

PBL ๖
๓ ชั่วโมง

นาเสนอผลการศึกษา

ผู้แทนกลุ่มนาเสนอในชั้น

รำยละเอียดกระบวนกำรเรียนรู้ PBL
หัวข้อ
วัตถุประสงค์
PBL 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(๖ ช.ม.) ๑. สามารถวิเคราะห์ โ จทย์ ปั ญหา
เพื่อหาปัญหา ตั้งสมมุติฐานและหา
สาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
๒. วิเคราะห์ สิ่ งที่จ ะต้องเรี ย นรู้ ใน
ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่จะนาไปใช้ใน
การแก้ ปั ญ หาของประเด็ น ต่ า งๆ
ใน Trigger
๓. ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม การ
ทางานเป็นทีม และบทบาทในการ
ประชุมกลุ่ม

กิจกรรม

ผลผลิต

1. ชี้แจงกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL
2. แจกโจทย์ปัญหา (Trigger)
3. ทาความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา (Trigger)
4. ประชุมกลุ่มย่อยตามที่กาหนด โดย
4.1 ทาความกระจ่างกับ Trigger
4.2 ระบุปัญหา/ตั้งสมมติฐาน
4.3 หาข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4.4 หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
๔.๕ กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้
(หัวข้อวิชา/ประเด็นสาคัญ)
* สมาชิกกลุ่มและวิทยากรพี่เลี้ยง
ประเมินกระบวนการกลุ่ม

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

PBL 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) 1. ฝึ กทั กษะการสรุ ปผลงานกลุ่ ม ๑. กลุ่มย่อยนาเสนอผลงานกลุ่มในชั้น ๑. ฝึกทักษะการนาเสนอ
ย่อย และการนาเสนอ
เรียนรวม
๒. เนื้อหาวิชาโดยสรุป
๒. ฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม การ ๒. วิทยากรพี่เลี้ยง/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวัตถุประสงค์การ

๒๓
ทางานเป็นทีม และบทบาทในการ
ประชุมกลุ่ม
๓. ฝึกการวางแผนการทางานของ
กลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมาย
งาน

ให้ข้อแนะนารายกลุ่ม /ในภาพรวม
เพื่อให้แต่ละกลุ่มนาไปปรับปรุง พัฒนา
ผลงาน
๓. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการ
ทางานของกลุ่ม มอบหมายงาน/ความ
รับผิดชอบ
* สมาชิกกลุ่มและวิทยากรพี่เลี้ยง
ประเมินกระบวนการกลุ่ม

เรียนรู้ของกลุ่มย่อย
๓. การมอบหมายงาน
ของสมาชิกกลุ่มย่อย
๔. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาทีมงาน/
กระบวนการกลุ่ม

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

๑. ศึกษาข้อมูลในแต่ละประเด็นหัวข้อ
วิชาเพื่อความชัดเจนที่จะค้นคว้า
๓. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

1. เนื้อหาวิชาโดยสรุป
ตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของกลุ่มย่อย
๒. การทางานเป็นทีม/
กระบวนการกลุ่ม

หัวข้อ
PBL 3
(ต่อ)

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

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

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

PBL 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) ๑. ฝึกทักษะการนาเสนอ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิก
ภายในกลุ่มใหญ่
๒. ได้ฝึกทักษะการสรุปประเด็น
สาคัญ
๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชั้นเรียน
PBL ๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) 1. วิเคราะห์และนาเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา/พัฒนา ในประเด็นที่
กาหนดใน Trigger

กลุ่มย่อยนาเสนอผลงานกลุ่ม ในชั้น
เรียนรวม

1.ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันหา
1.แนวทางแก้ไขปัญหา/
แนวทาง แก้ไขปัญหา /พัฒนาจากการ พัฒนา ประเด็นศึกษาใน
วิเคราะห์ใน Trigger
Trigger

๒๔
๓.แสดงและฝึกปฏิบัติกระบวนการ 2. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
กลุ่ ม การท างานเป็ น ที ม และ ๓. จัดทารายงาน
บทบาทในการประชุม
๔. เตรียมการนาเสนอ
๔. จัดทารายงานและเตรียม
* สมาชิกกลุ่มและวิทยากรพี่เลี้ยง
นาเสนอ
ประเมินกระบวนการกลุ่ม
PBL ๖ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
(3 ช.ม.) 1. ฝึกทักษะการนาเสนอผลงานกลุ่ม กลุ่มย่อยนาเสนอผลงานกลุ่ม ในชั้น
2. สามารถประเมินผลการทางาน เรียนรวม ก่อนปิดการอบรม (ตามเวลา
และกระบวนการบริหารจัดการทีม ที่กาหนดให้)

๒.รายงานผลการศึกษา
๓.เตรียมการนาเสนอ
ผลงานประชุมกลุ่มย่อย
๓. ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เพื่ อ
พัฒนาทีมงาน/
กระบวนการกลุ่ม
1.แนวทางแก้ไขปัญหา/
พัฒนา ของแต่ละกลุ่ม
ย่อย
2. รายงานผลการศึกษา
กรณีศึกษาโดย PBL ของ
แต่ละกลุ่มย่อย

กรณีศึกษำ
โจทย์ปัญหำ/Trigger ในกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำร PBL ของหลักสูตร ผ.บ.ต.

โจทย์ปัญหาที่ ๑
หากท่ า นเป็ น ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลบ้ า นบางกุ้ ง และได้ รั บ
งบประมาณก่อสร้างบ้ านพัก ทดแทนบ้านพักเดิมที่ช ารุดทรุดโทรมแล้ว โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุ ข
อาเภอเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง และท่านในฐานะผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากบ้านพักต่อไป
เป็นกรรมการร่วม
ตลอดการก่อสร้างผู้รับเหมาคู่สัญญาเอาใจใส่การทางานเป็นอย่างดี และมีสัมพันธภาพที่ดี
กับเจ้าหน้าที่ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักในบริเวณสถานีอนามัยเดียวกัน เคยขอให้ช่วยซ่อมประปา ไฟฟ้า
เล็กๆน้อยๆ ที่บ้านพักหรือบนอาคารทาการสถานีอนามัย ก็กุลีกุจอทาให้โดยไม่เกี่ยงงอน และไม่คิด
ค่าใช้จ่าย
เมื่องานก่อสร้ างเสร็ จสิ้ น นัดวันตรวจการจ้างงวดสุดท้ายแล้ว ผู้รับเหมาจึงบอกท่านว่า
ได้ตกลงกับประธานตรวจการจ้าง เปลี่ยนรายละเอียดบางประการของสุขภัณฑ์ห้องสุขา และระบบ
ไฟฟ้า เนื่องจากวัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการหาซื้อในท้องตลาดได้ยาก จึงขอเปลี่ยนเป็นของที่หาซื้อได้
ง่ายกว่าแทน โดยที่คุณภาพการใช้งานไม่ต่างกัน และประธานกรรมการตรวจการจ้างก็เห็นชอบด้วย

๒๕

โจทย์ปัญหาที่ ๒
ในโรงพยาบาลชุมชนเนินมะไฟ หากท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีนางจารูญศรีเป็น
นักวิชาการสาธารณสุขในฝ่าย ซึ่งนางจารูญศรีก่อนหน้านี้เป็นคนขยันเอางานเอาการดี แต่มาระยะ
หลังเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิต สามีเคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชในจังหวัดข้างเคียง แต่การรักษา
ไม่สม่าเสมอ ทาให้อาการดีบ้างร้ายบ้างเป็นพักๆ จนในที่สุดสามีทนไม่ได้หนีหายไป (ทั้งคู่ไม่มีบุตร
ด้วยกัน)
นางจารูญศรีพักอาศัยอยู่ในแฟลตของโรงพยาบาล ยังพอทางานได้ แต่ไม่ เต็มที่เหมือนเดิม
บางครั้งก็ขาดงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เธอชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว เพื่อนข้างห้องและเพื่อน
ร่วมงานก็ไม่กล้าสนิทสนมด้วย เพราะไม่มีใครรู้ว่าเธอยังรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจิตเวชหรือไม่
อย่างไร ระยะนี้เธอเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนมากขึ้น ไม่เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ จนท่านซึ่งเป็น
หัวหน้าต้องตามแก้ไขปัญหาให้อยู่เนืองๆ เมื่อถูกตักเตือนเธอก็โกรธและไม่พอใจ หาว่าผู้ร่วมงาน
นาเรื่องการทางานผิดพลาดของเธอไปบอกกับหัวหน้า ถึงขนาดเขียนบัตรสนเท่ห์ขู่อาฆาตไปติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ความว่า “ใครชอบเป็นอีกาคาบข่าวไปฟ้องหัวหน้า ระวังตัวให้ดี
กูจะเอาเลือดหัวมึงมาล้างตีนสักวัน” ทาให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วทั้งโรงพยาบาล
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ทราบเรื่องจึงเชิญท่านไปหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านจะมี
ความคิดเห็นหรือเสนอทางออกในเรื่องนี้อย่างไร

๒๖

โจทย์ปัญหาที่ ๓
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านดอนหอม มีบุคลากรเป็นพยาบาลวิช าชีพ ๑ คน
นักวิชาการสาธารณสุข ๒ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒ คน และเจ้าพนักงานทันตาภิ บาล
๑ คน ซึ่งเป็นน้องใหม่ ที่เพิ่งเรียนจบมา ต่อมาน้องใหม่ที่เป็นเจ้าพนักงานทันตาภิบาลเสนอกับพี่ๆ
ว่าจะช่วยอยู่เวรนอกเวลาราชการเพื่อแบ่งเบาภาระการอยู่เวรของพี่ๆ ทั้ง ๕ คน
ท่านซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขและเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านดอนหอม ทราบดีว่าการอยู่เวรนอกเวลาราชการนั้น งานสาคัญคือการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการ
และทัน ตาภิบ าล ไม่ได้เรี ย นวิช ารั กษาพยาบาลผู้ ป่ว ยมาก่อน แต่ก็ทราบว่ามีห ลายโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ให้ ทั น ตาภิ บ าลมาอยู่ เ วรนอกเวลาราชการหมุ น เวี ย น
สับเปลี่ยนกับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ ด้วย
ท่านมีความคิดเห็นว่าควรดาเนินการในกรณีดังกล่าวต่อไปอย่างไร

Learning Concept
๑. การบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๗

โจทย์ปัญหาที่ ๔
หากท่านเพิ่งได้รับ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบลบ้านคลองปลากด เมื่อเข้ามารับผิดชอบงานได้ทราบว่าอาเภอนี้ ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเมื่อจะจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจาสานักงานจะทารายการไปส่งให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ
ดาเนินการจัดซื้อจากผู้ขายเจ้าประจาให้ และเพื่อนๆ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ท่านอื่นๆ บางแห่งบ่นว่าของบางอย่างราคาแพงกว่าการซื้อจากร้านค้าในตลาดที่อาเภอ แต่ก็ได้รับ
ความสะดวกในเรื่องการส่งของ และการจัดทาใบสาคัญต่างๆ ในการเบิกจ่าย
ท่านมีความคิดเห็นและดาเนินการอย่างไรในเรื่องนี้

Learning Concept
๑. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ภาวะผูน้ า

๒๘

โจทย์ปัญหาที่ ๕
ในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ตรวจพบว่า หัวหน้าพยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้จัด
ตารางเวรให้ ตัว เอง มาขึ้น เวรที่ศูน ย์ สั่ งการ หลั งปฏิบัติงานเวรเช้าต่อด้ว ยเวรบ่ายดึก เป็นเวลา
ติ ด ต่ อ กั น ๒๐ วั น และท าเรื่ อ งเบิ ก ล่ ว งเวลาซ้ าซ้ อ นผิ ด ระเบี ย บ ซึ่ ง ทางโรงพยาบาลได้ ตั้ ง
คณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหัวหน้าพยาบาลคนดังกล่าว อ้างว่าอัตรากาลังพยาบาล
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่เพียงพอให้จัดมาอยู่เวรศูนย์สั่งการ ตนจึงต้องเสียสละมาอยู่เวรแทนน้องๆ
ทาให้ต้องเบิกล่วงเวลาซ้าซ้อน
ท่านมีความคิดเห็นและควรดาเนินการอย่างไรในเรื่องนี้

๒๙

โจทย์ปัญหาที่ ๖
หากท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนบึงตะโก โรงพยาบาลของท่าน
ได้รั บ มอบหมายจากส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดให้ เ ป็น เจ้า ภาพจั ด งานสั มมนา กิจกรรม KM
ระหว่างฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดโอนมาให้เป็นค่าใช้จ่าย ท่านได้จัดการสัมมนาเสร็จสิ้นเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน
ที่รี ส อร์ ทแห่ งหนึ่ งในอาเภอบึ งตะโก แต่เมื่อถึงตอนเบิกงบประมาณจากโครงการ 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

๓๐

โจทย์ปัญหาที่ ๗
นางสาวกนกมาศ เป็นลูกสาวของสมาชิก อบต.มาบไทร เมื่อ ๕ ปีก่อน ได้รับเลือกจาก อบต.
ให้รับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เมื่อจบการศึกษา อบต.ไม่มีตาแหน่งงานที่เหมาะสมให้
จึงได้มอบหมายให้นางสาวกนกมาศมาปฏิบัติงานกับ สถานีอนามัยบ้านไทรทอง ซึ่งเป็นสถานีอนามัย
หนึ่งในตาบลมาบไทร โดยอยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง เมื่อทางานมาระยะหนึ่ง นางสาว
กนกมาศก็เรียกร้องขอตาแหน่งข้าราชการ โดยอ้างว่าเมื่อแรกเริ่ม ตอน อบต.มาบไทรชักชวนให้มา
รับทุนการศึกษา เคยสัญญาว่าจะให้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อสาเร็จการศึกษา
ท่านในฐานะผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านไทรทอง ได้สอบถามไปที่

๓๑

๒. ผลงำนที่ต้องจัดทำเพื่อเป็นผลผลิตของหลักสูตร ประกอบด้วย
๒.๑ ผลงำนรำยบุคคล
บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน มีขั้นตอนดังนี้
๑. ผู้เข้ารับการอบรมเขียน/พิมพ์ บันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวันของตนเอง (ตามแบบฟอร์ม) ทุกวัน
ที่มีการอบรม
๒. ผู้เข้ารับการอบรมนาบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวัน ส่งวิทยากรพี่เลี้ยงประจากลุ่มในวันรุ่งขึ้น
(ถ้าเป็นบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวันของวันศุกร์ ให้นามาส่งวันจันทร์) เพื่อให้วิทยากรพี่เลี้ยงให้ข้อคิดเห็น

๓๒
ข้อเสนอแนะ เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด และสะท้อนความคิดเห็นในส่วนที่สมบูรณ์แล้ว
๓. ผู้จัดเตรียมแฟ้มส าหรั บเก็บรวบรวมบันทึกสรุปผลการเรียนรู้ประจาวันของผู้ เข้ารับการอบรม
(รายบุคคล) เพื่อให้นากลับเมื่อสิ้นสุดการอบรม

บันทึกสรุปผลกำรเรียนรู้ประจำวัน
วันที่....................................
๑. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการอบรมในวันนี้
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
๒. ท่านจะนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน และชีวิตประจาวัน อย่างไร
(เขียนอธิบายให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง)
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
ชื่อ – สกุล ..................................................... กลุ่ม ........................... เลขที่ .......................
๒.๒ ผลงำนของกลุ่ม
- รายงานผลการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL)
รายงานควรบรรจุเนื้อหาที่แสดงถึง
• ผลการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

-

ระบุปัญหา/สมมติฐาน
สาเหตุของปัญหา
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (หัวข้อวิชา/ประเด็นสาคัญ)
แนวทางแก้ไขปัญหา/พัฒนา ประเด็นศึกษาในโจทย์ปัญหา

๓๓

๒.๓ ผลงำนของรุ่น
- รายงานสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร
๒.๔ ผลงำนของทีมผู้จัด และครูพี่เลี้ยง
- รายงานสรุปการสะท้อนผลการเรียนรู้ และประเมินโครงการ
๓. เงื่อนไขควำมสำเร็จของกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงทักษะกำรคิดเชิงระบบ (System Thinking Skill)
๓.๑ การเลือกและการเตรียมวิทยากรของผู้จัด
๓.๒ วิทยากรพี่เลี้ย งต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลั กสูตร แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
Systematic Thinking Skill
๔. สิ่งที่วิทยำกรพี่เลี้ยงต้องเตรียม
๔.๑ ทาการประเมินกระบวนการกลุ่ม และพฤติกรรมรายบุคคลทุกครั้งหลังการเข้ากลุ่ม
๔.๒ อานวยการให้กระบวนการกลุ่มดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล
๔.๓ มีกลวิธีที่เหมาะสมในการให้ ภาพสะท้อนแก่สมาชิกกลุ่ม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อมี
สถานการณ์/สมาชิกในกลุ่ม ที่มีปัญหา
๔.๔ ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพฤติกรรม
๔.๕ มีการทาข้อตกลง/แนวทางปฏิบัติระหว่างวิทยากรพี่เลี้ยงด้วยกันเองก่อน และแจ้งข้อตกลง/
แนวทางปฏิบัติ กับผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้า
ของคะแนน
๔.๖ มีการทาข้อตกลงเกี่ยวกับระดับความเข้มงวด และความคาดหวังในตัวผู้เข้าอบรม
๓๑
แบบประเมินกำรคิดอยำงเปนระบบ (System Thinking)
คาจากัดความ จาแนก จัดลาดับความสาคัญของขอมูล ระบุปญหา และเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลเพื่อ
วิเคราะห ประเมิน และกาหนดแนวทางแกไขปญหา ถายทอด ประสบการณ ตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรใหเอื้อตอการรวมกันคิด วิเคราะห เพื่อใหบุคลากรแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ
ชื่อ/สกุล ……………………………………………………..……. วันที่ ………………………………………………
จงกากบาท (X) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและการปฏิบัติของท่านมากที่สุด

๓๔
ความหมาย
7 = เป็นจริงมากที่สุด/ปฏิบัติเป็นประจา--------ไม่เป็นจริง/ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติน้อยมาก = 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

ท่าน ……………………………….
7 6 5 4 3 2 1
จาแนก และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกตอ
การคนหา
แสดงขอมูลที่เกี่ยวของตามหมวดหมูอยางถูกตอง แกผูบังคับ
บัญชา
รวบรวมและคนหาขอมูลทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห
จัดลาดับความสาคัญของงานที่ตองดาเนินการ
กาหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ
ระบุประเด็นสาคัญ ของการปฏิบัติงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ
ระบุถึงปจจัยที่สงผลกระทบตองานที่ตนเองรับผิดชอบ
ศึกษาทฤษฎี หลักการ หรือขอมูลหลักฐาน ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานของตนเอง
นาเสนอผลการวิเคราะหปญหา หรือสาเหตุในแตละประเด็นที่
สงผลตอกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา
หรือผูที่เกี่ยวของ
นาเสนอผูบังคับบัญชาถึงวิธีการทางานที่ตองปรับปรุงหรือพัฒนา
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร หรือนโยบาย ของผูบริหาร/
หนวยงาน
แนะนาสิ่งที่ตองปรับปรุงในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา/
ผูรวมงาน เพื่อใหผลการปฏิบัติการของทีม/ หนวยงานดีขึ้น
ระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนปญหา หรืออุปสรรค ให
กระบวนการทางานในภาพรวมประสบความสาเร็จ
นาเสนอขอมูลจากการวิเคราะหขอดี ขอเสีย ของทางเลือกใน
การแกปญหา แกผูบังคับบัญชา หรือผูที่เกี่ยวของ
ใหคาปรึกษา แนะนาการใชเครื่องมือ/วิธีการในการคิดอยาง
เปนระบบใหกับผูรวมงาน

ท่าน ……………………………….
7 6 5 4 3 2 1
เลือกใชเทคนิคการวิเคราะหกระบวนการทางาน ในสวนที่
รับผิดชอบ กอนการระบุถึงสิ่งที่ตองปรับปรุง หรือ พัฒนา เชน
การใชแผนภูมิกางปลา การวาดภาพแสดงกระบวนงาน (Process
Flow Chart) เปนตน

๓๕
16
17
18
19
20

ท่าน ……………………………….
7 6 5 4 3 2 1
นาเสนอ หรือเลือกแนวทางในการแกไขปญหาในระดับองคกร ให
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น
ถายทอดประสบการณ หรือแนวทางในการคิดวิเคราะหและแก
ไขปญหาอยางเปนระบบ
วางแผนปองกันผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น จากแนวทางที่
นามาแกไขปญหาของหนวยงาน หรือองคกร
สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรใหเอื้อตอการรวมกันคิดวิเคราะห
เพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบของหนวยงาน
จัดใหเกิดการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการ (Process
Improvement) ของหนวยงานใหสอดคลองกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และนโยบายของผู้บริหาร
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