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คำนำ 

 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากกระทรวง

สาธารณสุข ให้ดำเนินการฝ�กอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักบริหาร ระดับต้น มาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร

ฝ�กอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผ.บ.ก.) ฉบับเดิม มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เข้ารับ

การฝ�กอบรมแต่ละรุ่น และใช้ดำเนินการฝ�กอบรมมาตั้งแต่ป�งบประมาณ ๒๕๕๙ จึงครบรอบการพัฒนา

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ทั้ง การระบาดของโรคโควิด ๑๙ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ท่ีเข้าสู่ระยะท่ี ๒ การสร้างความเข้มแข็ง รวมท้ัง นโยบายการพัฒนา

กำลังคนให้มีความเป�นเลิศด้านทักษะการปฏิบัติงาน (Hard skill) และทักษะด้านจิตอารมณ์และสังคม 

(Soft skill) และการขับเคลื่อนประเทศด้านสาธารณสุข ท่ีเน้นการบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย 

ท้ังภาครัฐ เอกชน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม  

หลักสูตรฝ�กอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผ.บ.ก.) ฉบับนี้ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 

เพ่ือใช้ฝ�กอบรมระหว่างป�งบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ โดยศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตรเดิมกับความต้องการ

พัฒนากำลังคนของแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้านกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี ๒ ศึกษาผลการประเมิน

หลักสูตรท่ีผ่านมา และศึกษาความต้องการจำเป�น (Need assessment) ของผู้ผ่านการฝ�กอบรมหลักสูตร

ฝ�กอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผ.บ.ก.) รุ่นท่ี ๓๓ ตามกรอบสมรรถนะทางการบริหาร ๖ 

ด้านของ ก.พ. ได้แก่ สภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน 

การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน และนำผลการศึกษามาเป�นแนวทางในการพัฒนา

หลักสูตร จนได้หลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะด้านผู้นำ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะ

ทางยุทธศาสตร์ ของผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง  

 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข หวังเป�นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรฝ�กอบรมผู้บริหารการสาธารณสุข 

ระดับกลาง (ผ.บ.ก.) ฉบับนี้ จะเป�นแนวทางในการฝ�กอบรมนักบริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้เข้ารับการฝ�กอบรมได้เป�นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

         

  วิทยาลัยนักบริหารการสาธารณสุข 

         สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

                  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



ข 

สารบัญ 

หัวข้อ หน้า 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

   ชื่อหลักสูตร  ๑ 

   ชื่อประกาศนียบัตร ๑ 

   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ๑ 

   หลักการและเหตุผล ๑ 

   ปรัชญาของหลักสูตร  ๒ 

   วัตถุประสงค์  ๒ 

   สมรรถนะท่ีพึงประสงค์  ๒ 

   กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ๔ 

   ข้ันตอนการดำเนินงานหลักสูตรของผู้จัดอบรม ๔ 

   คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ๔ 

   สถานท่ีอบรม ๕ 

   วิทยากร ๕ 

   การเตรียมตัวอบรมตามรูปแบบเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended learning) ๕ 

   กำหนดการอบรม ๖ 

   รูปแบบการอบรม ๖ 

   โครงสร้างหลักสตูร ๖ 

   รายละเอียดหลักสูตรการอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ๑๐ 

   แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนออนไลน์ สื่อ เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้ ๒๒ 

   การวัดและประเมินผลการอบรม ๒๒ 

   การรับรองผลการอบรม ๒๓ 

ภาคผนวก  

   • การเรียนรู้โดยใช้ป�ญหาเป�นหลัก (CBL)  

   •  ตารางการอบรม 

   • รายชื่อผู้เข้าอบรม 
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หลักสูตรฝ�กอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  

กระทรวงสาธารณสุข 

๑. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย     ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  (ผ.บ.ก.) 

ภาษาอังกฤษ Middle-Line Public Health Administrators Training Program 

๒. ช่ือประกาศนียบัตร 

  ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) 

  ภาษาอังกฤษ :  Certificate in Middle-Line Public Health Administrators Training Program 

๓. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังวหัดอุบลราชธานี สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ วิทยาลัย

นักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

๔. หลักการและเหตุผล 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหาร ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

คนให้ทันและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการกำหนดนโยบายระดับชาติท้ังยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒            

ให้การพัฒนากำลังคนเป�นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการยกระดับคุณค่ามนุษย์ 

(Human Wisdom) พัฒนาคนไทยให้เป�น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี ๒๑” และกระทรวงสาธารณสุข

ได้กำหนดยุทธศาสตร์บุคลากรเป�นเลิศ (People Excellence) ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป�        

ด้านสาธารณสุข และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนให้บุคลากรมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

(Hard Skills) และทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) ตามกรอบสมรรถนะของสำนักงานพัฒนา

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ท่ีกำหนดไว้ ๓ ประเภท ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร 

ป�จจุบัน เป�นช่วงท่ีกำลังจะเข้าสู่ระยะท่ี ๒ สร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ของแผนยุทธศาสตร์

ชาติ และแผนแม่บทกระทรวงสาธารณสุข เป�นระยะท่ีเน้นการจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน กำลังคนรวมท้ัง ระบบ

การบริหารจัดการให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม และท่ีสำคัญ คือ

การทำให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ รวมท้ัง มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ใน ๓ ประการ ได้แก่ พัฒนาระบบนิเวศในการทำงานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต พัฒนากรอบทักษะการทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี ๒๑ การสร้างนวัตกรรม ปลูกฝ�งให้มี

กรอบความคิดในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของกำลังคนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งระดับผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) ท่ีเป�นป�จจยัสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด จึงจำเป�นต้องดำเนินการพัฒนาให้ทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข จึงได้พัฒนาหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.)

ให้ทันสมัย โดยศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตรเดิมกับความต้องการพัฒนากำลังคนของแผนยุทธศาสตร์  

 



 

แผนแม่บทด้านกำลังคนกระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี ๒ ศึกษาผลการประเมินหลักสูตรท่ีผ่านมา และศึกษา

ความต้องการจำเป�น (Need Assessment) ของผู้ผ่านการฝ�กอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข

ระดับกลาง(ผ.บ.ก.) รุ่นท่ี ๓๓ ตามกรอบสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ด้านของ ก.พ. ได้แก่ สภาวะผู้นำ 

วิสัยทัศน ์การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและการมอบหมายงาน 

โดยนำผลการศึกษามาเป�นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร จนได้หลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้อง

กับสภาพการณ์ป�จจุบัน และความต้องการจำเป�นของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประกอบด้วย 

การอบรม ๔ หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาผู้นำ หมวดวิชาการบริหาร หมวดวิชายุทธศาสตร์ และ หมวดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านผู้นำ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะทางยุทธศาสตร์

ของผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง 

๕. ปรัชญาของหลักสูตร  

 หลักสูตรฯ มุ่งพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารของผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง 

ท้ังด้านสภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือนำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง 

และการสอนงานและการมอบหมายงาน ครอบคลุมทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะทางอารมณ์และสังคม และ

ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล และศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนรู้แบบใช้ชุมชน

เป�นฐานการเรียนรู้ (Community-based Learning (CBL) ภายใต้ความเชื่อในคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน 

(Value-based) เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

๖.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ดังนี ้

 ๖.๑. สมรรถนะด้านผู้นำ 

 ๖.๒. สมรรถนะด้านการบรหิาร 

 ๖.๓. สมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ 

๗. สมรรถนะท่ีพึงประสงค์  

 ผู้บริหารการสาธารณสขุระดับกลาง ควรมีสมรรถนะทางการบริหาร ดังนี้ 

 ๗.๑ สมรรถนะด้านผู้นำ ประกอบด้วย 

  ๗.๑.๑ สมรรถนะด้านกระบวนการคิด 

  ๗.๑.๒สมรรถนะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ 

  ๗.๑.๓  สมรรถนะการสร้างสัมพันธภาพ 

  ๗.๑.๔ สมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

  ๗.๑.๕ สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ๗.๒  สมรรถนะด้านการบริหาร ประกอบด้วย 

  ๗.๒.๑ สมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กร 

  ๗.๒.๒ สมรรถนะการบริหารงาน 

  ๗.๒.๓ สมรรถนะการบริหารการเงินการคลัง  

  

๒ 



3 
๗.๒.๔ สมรรถนะผู้บริหารในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 

  ๗.๓  สมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

  ๗.๓.๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ 

  ๗.๓.๒ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ 

  ๗.๓.๓ สมรรถนะด้านการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏบิัต ิ

๘. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำร่างหลักสูตร 

๑. ประเมินร่างหลักสูตร โดย

การสนทนากลุ่มแบบออนไลน์

ในผู้ใช้หลักสูตร 

๒. ปรับแก้ไขหลักสูตร 

ตามข้อเสนอแนะ 

ประเมินคุณภาพร่างหลักสูตร

โดยผู้บริหาร 

ประเมินคุณภาพร่างหลักสูตร

โดยผู้ใช้หลักสูตร 
๑. ทบทวนเอกสารและ

ประเมินความต้องการจำเป�น 

๒. จัดทำร่างหลกัสูตร 

๓. ตรวจสอบร่างหลักสูตร

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. ปรบัแก้ไขหลักสูตร 

ตามข้อเสนอแนะ 

๑. ประชุมวิพากษ์หลักสูตร

โดยผู้บริหาร 

๒. ปรับแก้ไขหลักสูตร 

ตามข้อเสนอแนะ 

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือนำไปใช้

ในการฝ�กอบรม 



๔ 

 

๙. ข้ันตอนการดำเนินงานหลักสูตรของหน่วยงานจัดฝ�กอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝ�กอบรม  

  เป�นผู้ท่ีมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

  ๑๐.๑ ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี ้

         ๑) ดำรงตำแหน่งหรือรักษาการหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 

หรือสาธารณสุขอำเภอ  

         ๒) หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าฝ่าย สังกัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล

ท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน กอง กรมต่าง  ๆสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

         ๓) ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 

         ๔) ผูด้ำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน กอง กรมต่างๆ  

 

ดำเนินการจัดอบรมโดยผู้รับผิดชอบ 

ของหน่วยงานจัดฝ�กอบรม 

ประเมินผลระหว่างและหลังการอบรม 

สรุปประเมินผลเมื่อสิน้สุดโครงการ 

ศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

(Blended Learning) 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝ�กอบรมจาก วนส. 



๕ 

 

        ๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ             

หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีดำรงตำแหน่งชำนาญการ หรือหัวหน้าสถานีอนามัย         

เฉลิมพระเกียรติฯ หรือหัวหน้าสถานีอนามัยท่ีได้รับพระราชทานนาม หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลท่ีเป�นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือผู้จัดการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

       ๖) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษข้ึนไป ในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐบาล นอกกระทรวง

สาธารณสุข หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการข้ึนไป ในหน่วยงานภาคเอกชน 

  ๑๐.๒ อายุไม่เกิน ๕๕ ป� นับถึงเดือนมกราคมของป�ท่ีสมัคร 

  ๑๐.๓ มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์ไม่เป�นโรคท่ีเป�นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ของการอบรม 

  ๑๐.๔ สามารถเข้ารับการฝ�กอบรมไดต้ลอดหลักสตูร 

  ๑๐.๕ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย 

  ๑๐.๖  ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการของหน่วยงาน 

  ๑๐.๗ หน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝ�กอบรม        

ทุกข้ันตอนท่ีกำหนดในหลักสูตร 

  ข้อกำหนดเบ้ืองต้นสำหรับผู้สมัครเข้ารับการฝ�กอบรม 

  ผู้สมัครเข้ารับการฝ�กอบรมต้องผ่านการอบรม E- learning โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข และได้รับ

ประกาศนียบัตร หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักบริหาร หมวดการฟ�งและการแปลความ 

(Active Listening & Decoding) หัวข้อวิชาการฟ�งอย่างตั้งใจ ((Active Listening ) ๑ ชั่วโมง และ หัวข้อวิชาการ

แปลความ (Decoding) ๑ ชั่วโมง (ต้องอบรม E- learning ให้เสร็จสิ้นอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนการเข้ารับการ

ฝ�กอบรม) 

๑๑. สถานท่ีฝ�กอบรม 

๑. สถานท่ีราชการ หรือสถานท่ีเอกชนตามท่ีหน่วยงานจัดฝ�กอบรมกำหนด 

๒. อบรมออนไลน์ในสถานท่ีท่ีผู้เข้ารับการฝ�กอบรมสามารถร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. วิทยากร 

เป�นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาท่ีบรรยาย 

๑๓. การเตรียมตัวฝ�กอบรมตามรูปแบบเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

      หนว่ยงานจัดฝ�กอบรมดำเนินการ ดังนี้ 

      ๑๓.๑ ประสานและเตรียมความพร้อมผู้เข้าการฝ�กอบรม โดย จัดส่งคู่มือ แจ้งกำหนดการอบรม      

แจ้งแนวทางการอบรมออนไลน์ แจ้งการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้แบบผสมผสาน แจ้งวันปฐมนิเทศ

และทดลองใช้แอพพลิเคชั่นก่อนอบรม 

      ๑๓.๒ ปฐมนิเทศและทดลองการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้แบบผสมผสานตามวันท่ีท่ีนัดหมาย  

 



๖ 

๑๔. กำหนดการฝ�กอบรม 

 ตามระยะเวลาท่ีหน่วยงานจัดฝ�กอบรมกำหนดในแผนการจัดฝ�กอบรม โดยมีระยะเวลาการฝ�กอบรม ๔ สัปดาห ์

๑๕. รูปแบบการฝ�กอบรม 

 เป�นการเรียนรู้แบบผสมผสาน  (Blended Learning) ระหว่างการฝ�กอบรมแบบออนไลน์          

(Online Training) และการฝ�กอบรมแบบเผชิญหน้า (Face-to-face Training) เน้นให้เกิดการเรียนรู้       

แบบ Active Learning เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้   

ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรมการอบรมในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๑. การใช้ชุมชนเป�นฐาน (Community-based Learning)  

๒. การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 

๓. การฝ�กปฏิบัติ (Practicing) 

๔. การอภิปราย (Discussion) 

๕. การแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share) 

๖. การสะท้อนความคิด (Reflection) 

๗. การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) 

๘. การใช้เกมส ์(Games-based Learning)  

๑๖. โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา จำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง   

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หมวดท่ี ๑ หมวดวิชาผู้นำ (Leadership) จำนวน ๒๗ ช่ัวโมง  

 เป�นการพัฒนาสมรรถนะการเป�นผู้นำองค์กรของผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ทักษะการทำงานเป�นทีม     

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การบริหารความขัดแย้ง กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร 

การสื่อสารและการนำเสนอ ตลอดจน คุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้

 

ลำดับท่ี หัวข้อ จำนวน 

ช่ัวโมง/นาที 

๑ กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร ๙ 

๒ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๖ 

๓ การสื่อสารสำหรับผู้นำ      ๖ 

๔ การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ    ปฏิบัตินอกเวลา 

๕ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ ๓ 

๖ ธรรมาภิบาลสำหรบัผู้บรหิาร ๓ 

รวม ๒๗ 

 



๗ 

หมวดท่ี ๒ หมวดวิชาการบริหาร (Management) จำนวน ๓๖ ช่ัวโมง  

 เป�นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร ในการบริหารงานของผู้บริหาร     

การบริหารการเงินการคลัง การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับท่ี หัวข้อ จำนวน 

ช่ัวโมง/นาที 

๑ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ๖ 

๒ การบริหารความ เสี่ ย งด้ านการเงิน  ด้ านการบริหารพัสดุ  และ             

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๙ 

๓ การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ ๖ 

๔ ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ ๖ 

๕ หลุมพรางทางการบริหาร  ๓ 

๖ การศึกษาดูงานในองค์กรสมรรถนะสูง  ๖ 

รวม ๓๖ 

 

หมวดท่ี ๓ หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) จำนวน ๔๕ ช่ัวโมง  

 เป�นการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ของผู้บริหารด้านการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม

ภายนอกและภายในเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร ์ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้

ลำดับท่ี หัวข้อ จำนวน 

ช่ัวโมง/นาที 

๑ การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข (๑) ๓ 

๒ การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข (๒) ๓ 

๓ การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข  (CBL) ๓๙ 

รวม ๔๕ 

 

หมวดท่ี ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน ๑๒ ช่ัวโมง 

 เป�นการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านผู้นำ การบริหารและยุทธศาสตร์ โดยการเตรียม        

ความพร้อมของผู้เข้าฝ�กอบรมในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ฝ�กทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ 

CBL แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการฝ�กอบรมท้ังทางด้านทฤษฎีและการฝ�กปฏิบัติ เพ่ือให้

นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีได้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้

 

 

 

 

 

๘ 



 

ลำดับท่ี หัวข้อ จำนวน 

ช่ัวโมง/นาที 

๑ การนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ จาก CBL ๖ 

๒ สะท้อนผลการเรียนรู้และประเมินโครงการ (AAR)   ๓ 

๓ สรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร และนำเสนอผลการเรียนรู้  ๓ 

๔ การพัฒนาจิต ปฏิบัตินอกเวลา 

๕ กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร ปฏิบัตินอกเวลา 

รวม ๑๒ 

  



 
 

สรุปโครงสร้างหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาผู้นำ (Leadership) 

(๒๗ ช่ัวโมง) 

หมวดวิชาการบริหาร (Management) 

(๓๖  ช่ัวโมง) 

หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy)  

(๔๕ ช่ัวโมง) 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (๑๒ ช่ัวโมง) 

๑. กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการ

บริหาร (๙ ชั่วโมง) 

๒. การพัฒนาบุคลิกภาพ (๖ ชั่วโมง) 

๓. การสื่อสารสำหรับผู้นำ (๖ ชั่วโมง) 

๔. การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมี

ประสิทธิภาพ (ปฏิบัตินอกเวลา) 

๕. ผูน้ำการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๓ ชั่วโมง) 

๖. ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร (๓ ชัว่โมง) 

 

๑. การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (๖ ชั่วโมง) 

๒. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน  

ด้านการบริหารพัสดุ และด้านการบริหาร    

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (๙ ชั่วโมง) 

๓. การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(๖ ชั่วโมง) 

๔. ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ 

(๖ ชั่วโมง) 

๕.หลุมพรางทางการบริหาร (๓ ชั่วโมง) 

๖. การศึกษาดูงานในองค์กรสมรรถนะสูง 

 (๖ ชั่วโมง) 

๑. การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้าน

สาธารณสุข (๑) (๓ ชั่วโมง) 

 ๒.การบริหารยุทธศาสตรช์าติด้าน

สาธารณสุข (๒) (๓ ชั่วโมง) 

๓. การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้าน

สาธารณสุข (CBL) (๓๙ ชั่วโมง) 

 

๑. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการ

เรียนรู้ จาก CBL (๖ ชั่วโมง) 

๒. สะท้อนผลการเรียนรู้และประเมิน

โครงการ (AAR)  (๓ ชั่วโมง) 

๓. การนำเสนอและสรุปผลการเรียนรู้

ตลอดหลักสูตร (๓ ชั่วโมง) 

๔. การพัฒนาจิต (ปฏิบัตินอกเวลา) 

๕. กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

(ปฏิบัตินอกเวลา) 



 
 

๑๐ 

๑๗. รายละเอียดหลักสูตรฝ�กอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) 

     ๑๗.๑  หมวดท่ี ๑ หมวดวิชาผู้นำ (Leadership) จำนวน ๒๗ ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านกระบวนการคิด 

 ๒. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร 

 ๓. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการเป�นผู้นำองค์กร 

 ๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ๕. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

ช่ือวิชา กระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการคิดและทักษะการปรับกระบวนการทาง

ความคิด (Mindset)  

๒. เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  

๓. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงานเป�นทีม 

ขอบเขตเนือ้หา ๑. กระบวนการคิด 

    ๑) ความรู้เก่ียวกับกระบวนการคิดในการตัดสินใจทางการบริหาร 

    ๒) ทักษะการปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ท่ีดีต่อองค์กรและเพ่ือน

ร่วมงาน 

๒. การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

    ๑) ทักษะการวิเคราะห์และเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 

    ๒) ทักษะการแก้ป�ญหาและอุปสรรคอย่างสร้างสรรค์ 

๓. ทักษะการทำงานเป�นทีม 

    ๑) ความรู้การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

    ๒) ความรู้การบริหารความขัดแย้ง 

    ๓) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและการทำงานเป�นทีม 

จำนวนชัว่โมง ๙ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑ 

ช่ือวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร 

๒. มีทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

๓. มีทักษะการพัฒนาบคุลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้บริหาร 

    ๑) ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพท่ีด ี

    ๒) ประเภทของบุคลิกภาพ 

    ๓) หลักและวิธีการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

    ๔) มารยาทต่าง ๆ ในการเข้าสังคม 

๒. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

    ๑) การพัฒนาบุคลิกภาพทางกายด้วยพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย 

    ๒) หลักการในออกกำลังกาย 

    ๓) การเลือกวิธีออกกำลังกาย 

๓. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์และจิตวิทยา 

    ๑) วิธีควบคุมตนเองให้มีความม่ันคงทางอารมณ์ ความอดทนต่อความกดดัน 

สามารถระงับอารมณ์โกรธได้อย่างรวดเร็ว ไม่หงุดหงิด ความกล้าเผชิญอุปสรรค

อย่างไม่ย่อท้อ มีความเคารพสิทธิผู้อ่ืน รับฟ�งความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

    ๒) การบริหารจติ 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย และฝ�กปฏิบัต ิ

 

ช่ือวิชา การส่ือสารสำหรับผู้นำ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้เก่ียวกับการสื่อสารสำหรับผู้นำ 

    ๑) หลักการและเทคนิคการสื่อสาร 

    ๒) การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าว 

    ๓) การพูดแนะนำตนเองภายในเวลาจำกัด 

    ๔) การพูดในท่ีชุมชน 

    ๕) เทคนิคการตั้งคำถาม การตอบคำถามเพ่ือการพัฒนาเชิงบริหารและข้อพึง

ระวัง 

๒. ความรู้เทคนิคเก่ียวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

ช่ือวิชา การส่ือสารสำหรับผู้นำ 

    ๑) หลักการและเทคนิคเก่ียวกับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๒) ความหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ 

    ๓) รูปแบบของการนำเสนอ 

    ๔) การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ 

    ๕) สื่อและอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ ทักษะและบุคลิกภาพของผู้นำเสนอ 

    ๖) เทคนิคการตอบคำถามและข้อพึงระวัง 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง  

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย และการฝ�กปฏิบัติ 

 

ช่ือวิชา การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีทักษะในการสรุปประเด็นสำคัญ การพูดและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. มีทักษะในการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์   

ขอบเขตเนื้อหา ฝ�กทักษะการพูดและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ   

    ๑) ให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมนำเสนอวิชาการโดยใช้เวลา ๕ นาที คนละ ๑ ครั้ง ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ การบริหารงานแนวใหม่ หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการบริหาร นำเสนอภายในเวลา ๕ นาทีและใช้สื่อประกอบการนำเสนอท่ี

เหมาะสม พร้อมส่งเนื้อหาเป�นเอกสารหนึ่งหน้ากระดาษ (เอ ๔) ล่วงหน้าก่อนการ

นำเสนอ 

   ๒) ให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมผลัดเปลี่ยนกันเป�นผู้วิพากษ์ ทำหน้าท่ีวิพากษ์ในส่วน

ของการนำเสนอ (๑ นาที) ๑ คน 

จำนวนชัว่โมง ปฏิบัตินอกเวลา 

ลักษณะกิจกรรม ฝ�กปฏิบัติรายบุคคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 



 
 

๑๓ 

 

ช่ือวิชา ผู้นำการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เก่ียวกับผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

    ๑. คุณลักษณะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

    ๒. บทบาทหนา้ท่ีของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา/ดูคลิปหรือภาพยนตร ์

 

ช่ือวิชา ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับผู้บริหารกับการขัดกันของผลประโยชน ์

๒.  มีความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ขอบเขตเนือ้หา ๑. ความรู้เก่ียวกับผู้บริหารกับการขัดกันของผลประโยชน ์

    ๑) ความหมาย ลักษณะองค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

    ๒) กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

    ๓) ผู้บริหารกับการจัดการความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. ความรู้เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

    ๑) หลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

    ๒) ผู้บริหารกับการใช้อำนาจรัฐและการตรวจสอบการใช้อำนาจ 

    ๓) การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง  

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา/ดูคลิปหรือภาพยนตร์ 

  

๑๗.๒ หมวดท่ี ๒ หมวดวิชาการบริหาร (Management) จำนวน ๓๖ ช่ัวโมง  

วัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารของผู้บริหาร 

 ๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร 

 ๒. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร 

 ๓. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารการเงินการคลังของผู้บริหาร 

 ๔. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารในฐานะผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 



 
 

๑๔ 

 

ช่ือวิชา การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

๒.  มีทักษะการนำเสนอ และทักษะการวิพากษ์โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

    ๑) แนวคิดและปรัชญา  

    ๒) การใช้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเป�นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพ่ือ

พัฒนางานประจำ 

    ๓) ระเบียบวิธีวิจัย 

๒. ฝ�กปฏิบัติและนำเสนอการพัฒนาโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  

    ๑) ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเสนอเรื่องท่ีต้องการพัฒนาจากการปฏิบัติงานของตน          

๑ เรื่อง 

    ๒) เข้ารับการฝ�กอบรมฝ�กปฏิบัติกระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

    ๓) ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมนำเสนอโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของตนเอง 

    ๔) ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมฝ�กวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนางาน

ประจำสู่งานวิจัย 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยายและฝ�กปฏิบัติ 

 

ช่ือวิชา การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารการเงินการคลัง 

ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานการเงิน 

    1. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารด้านการเงิน 

    2. หลักการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

    3. หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในงานสาธารณสุข 

     4. การบริหารการเงินและเป้าหมายในการบริหารการเงินของกระทรวงสาธารณสุขและ

เขตสุขภาพ 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

 

 

 

 



 
 

๑๕ 

 

ช่ือวิชา การบริหารความเส่ียงด้านการบริหารพัสด ุ

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารพัสด ุ

ขอบเขตเนื้อหา ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ 

    ๑. ระเบียบการเงินและหลักการบัญชีส่วนราชการเบื้องต้น 

    ๒. การบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

    ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและบัญช ี

    ๔. พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

    ๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

    ๖. กฎกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

    ๗. กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านพัสด ุ

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ช่ือวิชา การบริหารความเส่ียงด้านการควบคุมภายใน  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

ขอบเขตเนื้อหา ความรู้และทักษะการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

    ๑. หลักการและความจำเป�นในการควบคุมภายใน 

    ๒. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

    ๓. การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปสู่การปฏิบัติ 

    ๔. การจดัวางระบบการควบคุมภายใน 

    ๕. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย กรณีศึกษา และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๖ 

 

ช่ือวิชา การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการแปลงกล

ยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

๒. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด หลักการ รูปแบบของ RBM และการกําหนดตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

เพ่ือปรับปรุง พัฒนา วิธีทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

๓. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของเครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ และการนำไปใช้ให้

เหมาะสม 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ 

    ๑) หลักการและวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

    ๒ ) ก ระบ วน การบ ริห าร เชิ งกลยุ ท ธ์  เช่ น  ก ารวิ เค ราะห์ เชิ งกลยุ ท ธ์                     

การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินเชิงกลยุทธ์                         

๖ Building Blocks, ๗ S Model and TOWS Matrix, Design Thinking 

    ๓) การจัดทำ SWOT Analysisการกำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

๒. ทักษะการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

    ๑) แนวคิดและกระบวนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management : RBM) 

   ๒) การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง RBM 

   ๓) การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicators :KPIs) 

   ๔) การกำหนดป�จจัยหลักความสำเร็จ (CSFs) 

   ๕) การวิเคราะห์สภาพการดำเนินงานขององค์กรตามเง่ือนไขท่ีทำให้ RBM 

ประสบความสำเร็จ 

   ๖ ) แน วคิด  วิ ธี  และรูป แบบ ให ม่ๆ  ในการบ ริห ารจั ดการองค์กร  เช่ น 

Benchmarking, Blue and White Ocean, Lean Management, Big Data 

Analytics ฯลฯ 

   ๗) การโค้ชเพ่ือผลการปฏิบัติงาน (Performance coach) 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

 

 

 

 



 
 

๑๗ 

 

ช่ือวิชา ทักษะด้านดิจิทัลของนักบริหารภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 

๓. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความรู้ท่ีจำเป�นด้านดิจิทัลของผู้บริหารสำหรับขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ 

    ๑) ความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่วยงานและ

แผนการดำเนินงานขององค์กรเพ่ือการเป�นรัฐบาลดิจิทัล 

    ๒) การจัดการความเสี่ยงด้านดิจิทัล 

๒. ความรู้และทักษะเก่ียวกับการจัดการฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 

     ๑) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคมเศรษฐกิจและ

ระบบสุขภาพ เช่น การประมวลผลแบบ Cloud การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data Analytics) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things 

    ๒) ตัวอย่างของนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์กับระบบสุขภาพ 

๓. ทักษะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล เช่น การพัฒนามาตรฐานชุดข้อมูล (Health 

Data Catalogue and Data Schema) คุณภาพและมาตรฐานของหน่วยบริการบนระบบดิจิทัล 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง  

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย ฝ�กปฏิบัติ และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

 

ช่ือวิชา หลุมพรางทางการบริหาร  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลุมพรางทางการบริหาร 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ความหมาย ประเภท และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางการบริหาร 

๒. วินัยข้าราชการ 

๓. ป�ญหาเก่ียวกับกฎหมาย ความผิด/ข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อยทางการบริหาร และ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย หรือ ศึกษากรณีตวัอย่าง และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 
 

๑๘ 

 

ช่ือวิชา การศึกษาดูงานในองค์กรสมรรถนะสูง 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมได้เรียนรู้เก่ียวกับการบริหารองค์กรสมรรถนะสูง และ          

มีแนวทางการบริหารเพ่ือการพัฒนาองค์กรของตนเอง 

ขอบเขตเนือ้หา องค์กรสมรรถนะสูง  เช่น องค์กรท่ีมีผลงานโดดเด่น  มีผลลัพธ์การดำเนินงานอยู่ใน

ระดับดีเยี่ยมระยะยาว มีผลผลิตและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

องค์กรแห่งความสุข เป�นต้น 

๑. แนวคิดขององค์กร 

๒. วิธีและรูปแบบใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

๓. ป�ญหา อุปสรรคในการพัฒนาองค์กรและการจัดการ 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม ศึกษาดูงาน และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

 ๑๗.๓ หมวดท่ี ๓ หมวดวิชายุทธศาสตร์ (Strategy) จำนวน ๔๕ ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารยุทธศาสตร์ 

 

ช่ือวิชา การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข (๑) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ

ด้านสาธารณสุข 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข 

    ๑) ยุทธศาสตร์ชาต ิ

    ๒) นโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข เช่น คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ 

คน การกระจายอำนาจและภาคประชาสังคมด้านสาธารณสุข 

๒. ความรู้เก่ียวกับการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

    ๑) การจดัทำแผนงานโครงการรองรบักลยุทธ์ 

    ๒) การกำกับติดตามการปฏิบัติตามแผนงานโครงการรองรับกลยุทธ์ เช่น การ

ประเมินความพร้อมของเขตและจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่

การปฏิบัติ 

๓. ความรู้เก่ียวกับกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เช่น ระบบบริการสุขภาพ

แบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal of Health Service System) 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 



 
 

๑๙ 

 

ช่ือวิชา การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข (๒) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมความรู้เก่ียวกับป�จจัยท่ีสำคัญต่อการบริหารงานสาธารณสุข 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ป�จจัยท่ีสำคัญต่อการบริหารงานสาธารณสขุ 

    ๑) ป�จจัยด้านบุคลากร 

    ๒) ป�จจัยด้านการเงิน 

    ๓) ป�จจัยด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    ๔) ป�จจัยด้านการบริหารจัดการ 

    5) ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ 

๒. ความรู้เก่ียวกับการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

    ๑) การจัดทำแผนงานโครงการรองรับกลยุทธ์ 

    ๒) การกำกับติดตามการปฏิบัติตามแผนงานโครงการรองรับกลยุทธ์ เช่น การ

ประเมินความพร้อมของเขตและจังหวัดในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่

การปฏิบัติ 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ช่ือวิชา การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข  แบบใช้ชุมชนเป�นฐานการเรียนรู้ 

(Community-based Learning : CBL) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ในการ

เรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป�นฐานการเรียนรู้ (Community-based Learning : CBL) 

๒. มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill) และการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategic Planning) โดยใช้สถานการณ์จริง (Community-based Learning : CBL) 

๓. มีแนวทางในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้าน

สาธารณสุข จากการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป�นฐานการเรียนรู้  (Community-based 

Learning : CBL) ในการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. ชี้แจงและทำความเข้าใจเก่ียวกับ ความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนรู้แบบใช้ชุมชน

เป�นฐานการเรียนรู้ (Community-based Learning : CBL) 

๒. ฝ�กทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์จริงระดับอำเภอด้วยการเรียนรู้แบบ 

Community-based Learning : CBL โดย 

    ๑) วิเคราะห์ป�ญหาและสาเหตุของป�ญหาสาธารณสุขหรือป�ญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

ในระดับอำเภอ โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 

ศึกษาจุดแข็ง จุดท่ีต้องพัฒนา เพ่ือเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และนำไปพัฒนาองค์กร



 
 

ช่ือวิชา การบริหารยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข  แบบใช้ชุมชนเป�นฐานการเรียนรู้ 

(Community-based Learning : CBL) 

ต่อไป 

    ๒) วิเคราะห์ป�จจัยทางด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อการจัดการสาเหตุของป�ญหา 

    ๓). วิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ในการแก้ไขป�ญหาในข้อ (๑) 

มุ่งเน้นแผนด้านการบริหารจัดการ  

๓. สรุปผลการเรียนรู้จากการฝ�กทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill) 

และนำเสนอแผนยุทธศาสตร์  (Strategic Planning) โดยใช้สถานการณ์ จริ ง 

(Community-based Learning) 

(รายละเอียดดังภาคผนวก) 

จำนวนชัว่โมง ๓๙ ชั่วโมง 

๓ ชั่วโมง สำหรับขอบเขตเนื้อหา (๑) และ ๓๖ ชั่วโมง สำหรับขอบเขตเนื้อหาท่ี (๒) และ (๓)  

ลักษณะกิจกรรม บรรยายสำหรับขอบเขตเนื้อหา (๑) และ ฝ�กปฏิบัติ สำหรับขอบเขตเนื้อหาท่ี (๒) และ 

(๓) 

 

๑๗.๔ หมวดท่ี ๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน ๑๒ ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค ์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านผู้นำ การบริหารและยุทธศาสตร ์

 ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝ�กอบรมในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม บุคลิกภาพในการเรียนรู้ 

 ๒. เพ่ือการฝ�กทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 ๔. เพ่ือให้มีแนวทางในการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ท่ีได้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และการดำเนินชีวิตส่วนตัวต่อไป 

 

ช่ือวิชา การนำเสนอและแลกเปล่ียนผลการเรียนรู้ จาก CBL 

วัตถุประสงค์ เพ่ือใหผู้้เข้ารับการฝ�กอบรม 

๑. มีทักษะการคิดและวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

๒. มีทักษะการนำเสนอ 

ขอบเขตเนื้อหา ๑. แลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้จาก CBL โดยผู้เข้ารับการฝ�กอบรมนำเสนอผลการ

เรียนรู้แบบ CBL ระหว่างกลุ่ม โดยเชิญแหล่งฝ�ก (หน่วยงานท่ีเป�นกรณีศึกษา) รับฟ�ง

และให้ข้อเสนอแนะ 

๒. สรุปและนำเสนอผลการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป�นฐานการเรียนรู้ (Community-

based Learning : CBL) โดยผู้เข้ารับการฝ�กอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์

ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ตลอดการฝ�กอบรม และการนำไปประยุกต์ใช้ 

จำนวนชัว่โมง ๖ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม  อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับฝ�กการอบรม 

๒๐ 

 



 
 

ช่ือวิชา การสะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflective Thinking) และประเมินโครงการ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีทักษะการแสดงความคิดเห็น/การสะท้อนความรู้สึก และ

การให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

ขอบเขตเนื้อหา ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมแสดงความคิดเห็น/สะท้อนความรู้สึกท่ีมีต่อการเข้าอบรมใน

หลักสูตร ผ.บ.ต. รวมถึงให้ประเมินโครงการ ท้ังในด้านวิชาการ การบริหารจัดการ  

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง  

ลักษณะกิจกรรม  อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับฝ�กการอบรม 

  

ช่ือวิชา การนำเสนอและสรุปผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีทักษะการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 

และมีแนวทางในการนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน/ชีวิตประจำวัน 

ขอบเขตเนื้อหา ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ท่ีได้รับตลอดการอบรม 

และแนวทางการนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน/ชีวิตประจำวัน โดยให้

จัดทำเป�นเอกสารรายงานของชั้นเรียน (ท้ังชั้นเรียน) และส่งตัวแทนนำเสนอ 

จำนวนชัว่โมง ๓ ชั่วโมง 

ลักษณะกิจกรรม  อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับฝ�กการอบรมและผู้จัดโครงการ

ฝ�กอบรม 

 

ช่ือวิชา การพัฒนาจิต 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีการทักษะพัฒนาจิต เตรียมพร้อมท่ีจะรับความรู้ หรือสิ่ง

ใหม่ๆ ใน 

ขอบเขตเนื้อหา การปฏิบัติตามข้อตกลงของชั้นเรียน และสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรมท่ีกลุ่ม

กำหนด เช่น การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 

จำนวนชัว่โมง ปฏิบัตนิอกเวลา 

ลักษณะกิจกรรม ฝ�กปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝ�กอบรม  

 

ช่ือวิชา กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ และทักษะทางการบริหาร 

ขอบเขตเนื้อหา หัวข้อวิชา/กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร เช่น การเจรจาโดยใช้สันติวิธี  

การสร้างทีม ฯ กำหนดให้เป�นกิจกรรมเสริมโดยผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ในการเลือก

หัวข้อ/กิจกรรมท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

จำนวนชัว่โมง ปฏิบัตินอกเวลา 

ลักษณะกิจกรรม บรรยาย หรือ ฝ�กปฏิบัติ และเป�ดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

 

๒๑ 



 
 

 

๑๘.แอพพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนออนไลน์ ส่ือ เครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้  

  ๑๘.๑  แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนออนไลน์ 

   ๑. ห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom) เช่น Google Classroom, Facebook Group 

 ๒. ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เชน่ Zoom, WebEx, Microsoft Team Google Meet  

  ๑๘.๒ สื่อ เครื่องมือ เช่น  

   ๑. คอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย 

    ๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    ๓. เอกสารประกอบการสอน 

    ๔. Flip chart 

    ๕. อุปกรณ์เครื่องเขียน 

  ๑๘.๓ แหล่งเรียนรู้ เช่น  

   ๑. ห้องสมุด 

   ๒. เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒ 



 
 

๒๓ 

๑๙. การวัดและประเมินผลการฝ�กอบรม 

หน่วยงานจัดฝ�กอบรมดำเนินการประเมินผลผู้เข้าอบรม วิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง และศักยภาพความพร้อม

ของหน่วยงาน และอ่ืน ๆ โดยใช้เครื่องมือตามท่ีวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกำหนด แบ่งเป�น ๒ ส่วน คือ 

๑. หน่วยงานจัดฝ�กอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการฝ�กอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัย

นักบริหารสาธารณสุข) 

๒. ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมประเมินผลการจัดการอบรม 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. หน่วยงานจัดฝ�กอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการฝ�กอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัย        

นักบริหารสาธารณสุข)  แบ่งเป�นภาควิชาการ  ๕๐ คะแนน และภาคพฤติกรรม ๕๐ คะแนน 

 ๑.๑ การประเมินผลภาควิชาการ  ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย 

  ๑) การพัฒนาทักษะการนำเสนอรายบุคคล (๑๐ คะแนน) ได้แก่ การนำเสนอ ๕ คะแนน เอกสาร/

รายงาน ๕ คะแนน 

  ๒) การเรียนรู้แบบ CBL (๔๐ คะแนน) ได้แก่ เอกสารวิชาการ ๓๐ คะแนน การนำเสนอ ๑๐ คะแนน 

 ๑.๒ การประเมินผลภาคพฤติกรรม  ๕๐ คะแนน ประกอบดว้ย 

  ๑) กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบ CBL (๓๐ คะแนน) จำแนกเป�น การประเมินกระบวนการ

กลุ่มครั้งละ ๑๐ คะแนน ๓ ครั้ง (ประเมิน CBL จำนวน ๓ ครั้ง) แบ่งเป�นคะแนนรายบุคคล (โดยวิทยากรพ่ีเลี้ยง) 

๑๕ คะแนน (ครั้งละ ๕ คะแนน ๓ ครั้ง) และการประเมินกระบวนการกลุ่ม (โดยสมาชิกกลุ่ม) ๑๕ คะแนน      

(ครั้งละ ๕ คะแนน  ๓ ครั้ง) 

  ๒) พฤติกรรมรายบุคคล (๒๐ คะแนน) ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากรพ่ีเลี้ยง เช่น      

การเข้าเรียนตามเวลาท่ีกำหนด การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นทางห้องสนทนา (Chatroom) หรือ ยกมือ       

แสดงความเห็นขณะบรรยาย ขณะเข้ากลุ่มย่อย  

 ๒. ผูเขารับการฝกอบรมประเมินผลการจัดการอบรม 
     ๑ ประเมินวิทยากรพ่ีเลี้ยง 

     ๒ ประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากร 

     ๓ ประเมินผลการจัดฝ�กอบรม 

หมายเหตุ : ในการประเมินรายกิจกรรม ผู้เข้ารับการฝ�กอบรม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่าน           

และหนว่ยงานจัดฝ�กอบรมต้องจัดทำรายงานผลการประเมินผู้เข้าอบรมให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรมทราบ  

๒๐. การรับรองผลการฝ�กอบรม 

       กระทรวงสาธารณสุข มอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบ ดังนี้   

         ๑. เป�นผู้ท่ีได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝ�กอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) 

         ๒. เป�นผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการฝ�กอบรมในแต่ละหมวดวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในหน่วย       

การเรียนนั้น ๆ 

  ๓. เป�นผู้ท่ีผ่านการประเมินจากหน่วยงานจัดฝ�กอบรมท้ังภาควิชาการและภาคพฤติกรรม ได้คะแนน

โดยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๕ 

การบริหารยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข (การฝ�กทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ CBL) 

วัตถุประสงค์  

 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข 

 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมได้ฝ�กทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์จากสถานการณ์จริง 

 

แนวทางการจัดกิจกรรม/หัวข้อวิชา 

 ๑. การฝ�กทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ CBL (Community-based Learning)    

๓๖ ชม. ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลของพ้ืนท่ีเสมือนจริง ตามเวลาท่ีนัดหมายได้กับพ้ืนท่ี โดยมีใบงาน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานเพ่ือการทำกรณีศึกษา (การเรียนรู้แบบ CBL) 

“ให้ท่านศึกษาป�ญหาสาธารณสุขหรือปญหาท่ีสงผลตอสุขภาพ ในระดับอำเภอ (ท่ีท่านไปฝ�ก

ปฏิบัติงาน) และเสนอกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ในการแกไขปญหาระดับพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา

ระบบการบรหิารงานสาธารณสุข”  
  

โดยมีกิจกรรม ดังนี้  

 ๑. ใหค้วามรู้เรื่องแนวคิดและกระบวนการ CBL ก่อนลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีจริง 

 ๒. ศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ีเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์หาป�ญหาและสาเหตุของป�ญหาสาธารณสุข

หรือป�ญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

 ๓. วางแผนและสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บข้อมูลท่ีจำเป�นสำหรับการวิเคราะห์ 

(ดำเนินการ ณ วิทยาลัย) นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ 

 ๔. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือหาป�จจัยทางด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อการจัดการ

สาเหตุของป�ญหาสาธารณสุขหรือป�ญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ 

 ๕. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้/แผนการดำเนินการเดิมของพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขหรือ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เดิม ณ วิทยาลัยท่ีจัดอบรม นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ 

 ๖. จัดทำรายงานและนำเสนอกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ในสัปดาห์สุดท้ายของการ

อบรมเพ่ือเป�นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาแก่พ้ืนท่ี  

   
   
 

 



 
 

๒๖ 

แนวการจัดการเรียนการสอน 

ลำดับ วัตถุประสงค์ แนวการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะการคิด

เชิงกลยุทธจ์าก

สถานการณ์จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ . ฝ� ก ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ใน

สถานการณ์จริงระดับอำเภอ เป�นการเรียนรู้

แบบ Community-based Learning 

๒. วิเคราะห์ป�ญหาและสาเหตุของป�ญหา

สาธารณสุขหรือป�ญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ ใน

ระดับอำเภอ 

๓. วิเคราะห์ป�จจัยทางด้านการบริหารท่ี

ส่งผลต่อการจัดการสาเหตุของป�ญหา 

 ๔ . วิ เค ราะห์ และ เสนอกลยุ ท ธ์  และ

แผนปฏิบัติการ ในการแก้ไขป�ญหาในข้อ ๒ 

มุ่งเน้นแผนด้านการบริหารจัดการ โดย

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ศึกษาจุดแข็ง จุดท่ี

ต้องพัฒนา เพ่ือเป�นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

และนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ให้ความรู้เรื่องแนวคิดและกระบวนการ 

CBL ก่อนลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีจริง (CBL 

๑) 

๒. ศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ีเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์

ห า ป� ญ ห า แ ล ะ ส า เห ตุ ข อ ง ป� ญ ห า

สาธารณสุขหรือป�ญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

(CBL ๒) 

๓. วางแผนและสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติม

เพ่ื อ เก็ บ ข้อ มู ล ท่ี จ ำ เป� น ส ำห รับ การ

วิเคราะห์ (ดำเนินการ ณ วิทยาลัย)  (CBL 

๓)  นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ (CBL๔) 

๔. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือหา

ป�จจัยทางด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อการ

จัดการสาเหตุของป�ญหาสาธารณสุขหรือ

ป� ญ ห า ท่ี ส่ งผ ลต่ อ สุ ขภ าพ  น ำ เสน อ

ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ (CBL ๕, CBL ๖, CBL 

๗, CBL ๘) 

๕. รวบรวมและวิ เคราะห์ ข้อมูลท่ี ได้ /

แผนการดำเนินการเดิมของพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไข

หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์เดิม ณ วิทยาลัย

ท่ีจัดอบรม นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ 

(CBL ๙, CBL ๑๐, CBL ๑๑, CBL ๑๒) 

๖. จัดทำรายงานและนำเสนอกลยุทธ์ 

และแผนปฏิ บั ติ ก าร เพ่ื อ เป� น ข้อ มูล

ป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาแก่พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรับ

ฟ�งและให้ข้อเสนอแนะ (CBL ๑๓) 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๗ 

 

ลำดับ วัตถุประสงค์ แนวการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน 

๒ นำเสนอและ

แลกเปลี่ยนผล

การเรยีนรู้จาก 

CBL 

ผู้เข้ารับการฝ�กอบรมนำเสนอผลการเรียนรู้

แบบ CBL และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

กลุ่มเพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

อีกท้ังยังเป�นการคืนข้อมูลให้กับพ้ืนท่ี 

การนำเสนอและการฝ�กปฏิบัติ/เป�ดโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๓ แลกเปลี่ยน

เรียนรู ้

ค้นหาประเด็นความรู้ท่ีน่าสนใจจากประเด็น

ท่ีผู้เข้ารับการฝ�กอบรมเสนอ ประเด็นท่ี

วิทยากรพ่ีเลี้ยงเล็งเห็นจากผู้เข้ารับการ

ฝ�กอบรมและผลการศึกษา CBL ท่ีมีความ

โดดเด่นเพ่ือนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การประชุมกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๘ 

 

ใบงาน 

การฝ�กทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ CBL 
 

วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝ�กอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้าน

สาธารณสุข 

๒. เพ่ือใหผู้้เข้ารับการฝ�กอบรมมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์จากสถานการณ์จริง 

กิจกรรม 

 ๑. ให้ความรู้เรื่องแนวคิดและกระบวนการ CBL ก่อนลงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีจริง (CBL ๑) 

 ๒. ศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ีเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์หาป�ญหาและสาเหตุของป�ญหาสาธารณสุขหรือป�ญหาท่ีส่งผล

ต่อสุขภาพ (CBL ๒) 

 ๓. วางแผนและสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บข้อมูลท่ีจำเป�นสำหรับการวิเคราะห์ (ดำเนินการ ณ 

วิทยาลัย) (CBL ๓) นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ (CBL ๔) 

 ๔. ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือหาป�จจัยทางด้านการบริหารท่ีส่งผลต่อการจัดการสาเหตุของป�ญหา

สาธารณสุขหรือป�ญหาท่ีส่งผลต่อสุขภาพ นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ (CBL ๕, CBL ๖, CBL ๗, CBL ๘) 

 ๕. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้/แผนการดำเนินการเดิมของพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์เดิม 

ณ วิทยาลัยท่ีจัดอบรม นำเสนอผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ (CBL ๙, CBL ๑๐, CBL ๑๑, CBL ๑๒) 

 ๖. จัดทำรายงานและนำเสนอกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรมเพ่ือเป�นข้อมูล

ป้อนกลับเพ่ือการพัฒนาแก่พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีรับฟ�งและให้ข้อเสนอแนะ (CBL ๑๓) 

 

 

 

 

 

 

 



  

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนท่ี 35 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาหท่ี ๑)  

ระหวางวันท่ี 4 – 8 กรกฎาคม 2565 (Online) 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

เวลา ๐๘.๐๐– 

๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
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๑๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.  

วัน 

4 ก.ค. 2565 

 

  พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง 

นโยบายสำคัญดานสาธารณสุข  

ผูอำนวยการเขตสุขภาพท่ี 10  

การบริหารยุทธศาสตรชาต ิ

ดานสาธารณสุข  

(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร) 

ช้ีแจงหลักสูตร/ระเบียบการฝกอบรม 

5 ก.ค. 2565 
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ทัก
ษะ
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รน

ำเ
สน

อ 
๕ 

นา
ที 

การบริหารงานแบบมุงผลสมัฤทธ์ิ  

(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร 

การบริหารงานแบบมุงผลสมัฤทธ์ิ  

(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร) 

กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

6 ก.ค. 2565 

 

การสื่อสารสำหรับผูนำ  

(ดร.จณีัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน) 

การสื่อสารสำหรับผูนำ (ตอ) 

(ดร.จณีัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน) 

แตงตั้งคณะกรรมการรุน 

7 ก.ค. 2565 

 

เสี่ยงดานการเงิน 

(อ.กิ่งกาญจน  ภูทองตระกูล)    

การบริหารความเส่ียงดานการบริหารพสัดุ 

(อ.กิ่งกาญจน  ภูทองตระกูล) 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

8 ก.ค. 2565 

 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดาน

สาธารณสุข  

(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร) 

การบริหารความเสี่ยงดานการควบคุม

ภายใน 

(อ.กิ่งกาญจน  ภูทองตระกูล) 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 
หมายเหตุ    - กิจกรรมออกกำลังกาย วันละ 30 นาที   - พัฒนาจิต วันละ 10 นาที / สรปุผลการเรยีนรูประจำวัน  15 นาที  

- อาหารเชาเวลา 07.00 – 08.00 น.     - อาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.    - อาหารเย็นเวลา 17.00 – 18.00 น. 29 



  

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนท่ี 35 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาหท่ี 2)  
ระหวางวันท่ี 11 – 15 กรกฎาคม 2565 (Onsite) 

ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เวลา ๐๘.๐๐– 

 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
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กระบวนการคดิในการตดัสินใจทางการบริหาร 

(กิจกรรมกลุมสมัพันธ ๑) 

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพและคณะ 

กระบวนการคดิในการตดัสินใจทางการ

บริหาร (กิจกรรมกลุมสมัพันธ ๒, โดดหอ) 

คายสรรพสิทธิประสงค 

กระบวนการคดิในการตดัสินใจ

ทางการบริหาร                                   

(กิจกรรมกลุมสมัพันธ ๓)                       

ภก.คณัฐวุฒิ หลวงเทพและคณะ 

12 ก.ค. 2565 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(ดร.จณีัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน) 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(ดร.จณีัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน) 

กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

13 ก.ค. 2565 การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย 

(ดร.ถนอม นามวงศและคณะ) 
การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย (ตอ) 

(ดร.ถนอม นามวงศและคณะ) 
กิจกรรมเสริมทักษะทางการบริหาร 

14 ก.ค. 2565 

 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL 1)

ช้ีแจง แนวคิด หลักการ กระบวนการ               

(ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสูและคณะ) 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข 

(CBL 2)                                                 

ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ีเบ้ืองตน                               

(ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสูและคณะ) 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

15 ก.ค. 2565 

 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL3)                                                      

วางแผนและสรางเครื่องมือเพ่ือเก็บขอมูล               

(ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสูและคณะ) 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข 

(CBL๔)                                                    

นำเสนอผูเช่ียวชาญวิพากษ                                  
(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร) 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

หมายเหตุ    - กิจกรรมออกกำลังกาย วันละ 30 นาที   - พัฒนาจิต วันละ 10 นาที / สรปุผลการเรยีนรูประจำวัน  15 นาที  
- อาหารเชาเวลา 07.00 – 08.00 น.     - อาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.    - อาหารเย็นเวลา 17.00 – 18.00 น. 

๓0 



  

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนท่ี 35 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาหท่ี 2)  
ระหวางวันท่ี 18 – 21 กรกฎาคม 2565 (Onsite) 

ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
เวลา ๐๘.๐๐– 
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น. 

17 ก.ค. 2565    เขาท่ีพัก 

18 ก.ค. 2565 

 

 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL๕) 

ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ี  

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL๖) 

ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ี 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

19 ก.ค. 2565 

 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL๗) นำเสนอผลการสรุป

ขอมูลพ้ืนท่ีใหผูเช่ียวชาญวิพากษ 

(ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสูและคณะ) 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL๘) 

ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ี (เพ่ิมเตมิ) และวิเคราะหขอมลูพ้ืนท่ี 

(ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสูและคณะ) 

การบริหารยุทธศาสตรชาติ 
ดานสาธารณสุข (CBL๙) 

วิเคราะหขอมูลพื้นที ่

20 ก.ค. 2565 

 

ผูนำการเปลีย่นแปลงในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ 

(ดร.รับขวัญ เช้ือลีและคณะ) 

ธรรมาภิบาลสำหรับผูบริหาร                      

 (ผอ.กลุมเสรมิสรางวินัยและระบบคุณธรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

21 ก.ค. 2565 

 

ทักษะดานดิจิทัลของนักบรหิารภาครัฐ 

ผศ.ดร.สมุณฑา เกษมวิลาส 
ทักษะดานดิจิทัลของนักบรหิารภาครัฐ  

ผศ.ดร.สมุณฑา เกษมวิลาส 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานในองคกรสมรรถนะสูง การศึกษาดูงานในองคกรสมรรถนะสูง ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

หมายเหตุ    - กิจกรรมออกกำลังกาย วันละ 30 นาที   - พัฒนาจิต วันละ 10 นาที / สรปุผลการเรยีนรูประจำวัน  15 นาที  
- อาหารเชาเวลา 07.00 – 08.00 น.     - อาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.    - อาหารเย็นเวลา 17.00 – 18.00 น.  

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุนท่ี 35 ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ (สัปดาหท่ี 4)  ๓1 

 



  

ระหวางวันท่ี 25 - 29 กรกฎาคม 2565 (Onsite) 
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธาน ี
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24 ก.ค. 2565   
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25 ก.ค. 2565 
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การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL๑๐) 

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมลูพ้ืนท่ีใหผูเช่ียวชาญวิพากษ 

(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร) 

การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข 

(CBL๑๑) ศึกษาขอมูลพ้ืนท่ี (เพ่ิมเติม) และ

ปรับแกไขผลการวิเคราะหขอมลูพ้ืนท่ี 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

26 ก.ค. 2565 การบริหารยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข (CBL๑๒) 

นำเสนอหลังปรับแกไขผลการวิเคราะหขอมลูพ้ืนท่ี ให

ผูเช่ียวชาญวิพากษ 

(ดร.ณัฐวัฒน นิปกากร) 

การบริหารยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

(CBL๑๓)        

สรปุรายงานการเรยีนรูจากการศกึษาพ้ืนท่ี  

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

27 ก.ค. 2565 การนำเสนอผลการเรียนรู (CBL)  

(คืนขอมูลพ้ืนท่ี) 

การนำเสนอผลการเรียนรู (CBL) (ตอ)  

(แลกเปลีย่นระหวางผูเขารับการฝกอบรม)  

Sport night  

 

28 ก.ค. 2565 หลุมพรางทางการบริหาร 

ผอ.กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การสะทอนผลการเรยีนรู (Reflective Thinking) 

และประเมินผลโครงการ 

(ดร.รับขวัญ เช้ือลี) 

ศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

29 ก.ค. 2565   นำเสนอสรุปผลการเรียนรูตลอดหลักสูตร 

(ดร.รับขวัญ เช้ือลี) 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและ 

เข็มวิทยฐานะ 

 

 
หมายเหตุ    - กิจกรรมออกกำลังกาย วันละ 30 นาที   - พัฒนาจิต วันละ 10 นาที / สรปุผลการเรยีนรูประจำวัน  15 นาที  
- อาหารเชาเวลา 07.00 – 08.00 น.     - อาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.    - อาหารเย็นเวลา 17.00 – 18.00 น. ๓2 



ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน จังหวัด

1 นาย ณัฏฐ์ศักด์ิ ศรีบุรมณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงน้อย  นครพนม
2 นาง พรทิพย์ พุทธลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเรณูนคร  นครพนม
3 นาง สัมฤทธ์ิ บุตมะ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ

4 นาง นิลุบล ดีพลกรัง ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอนแก่น

5 นาย วาที ดิเรกศรี เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลคอนสาร ชัยภูมิ

6 นาง ขวัญเรือน บุพศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม นครพนม

7 นาย สุขสันติ วงษาเนาว์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง นครพนม

8 นาย ปริญญา พินะสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหญ้านาง บึงกาฬ

9 นาย สังคม ลำไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

10 นาย สุริยา จันผกา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส่ีเหล่ียม บุรีรัมย์

11 นาง เยาวลักษณ์ รุ่งศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

12 นาง กัญญาณี สัตยารังสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร

13 นาย พนมพร ลครชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ ยโสธร

14 นาง วรางกุล ลครชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม ยโสธร

15 นาง อภิญญา บุญถูก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเข่ือนแก้ว ยโสธร

16 นาย อัครเดช พุฒพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมือง ยโสธร

17 นาย วีระศักด์ิ จรบุรมย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

18 นางสาว สุพรรณี ซาซุม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

19 นาย อินทนนท์ อินทนพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินีบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด

20 นาย ฉลอง แสงคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่ ศรีสะเกษ

21 นางสาว ชนิสา แหวนเงิน เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ

22 นาย ทรงศักด์ิ มณีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศิลาลาด ศรีสะเกษ

23 นาย นพพร สุทธิพันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ

24 นาง ภาวิณี ฝ่ังสระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

25 นางสาว ศศิธร เจริญประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

26 นาย สาธิต สุทธิสนธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน ศรีสะเกษ

27 นาย สำรอง สมหมาย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา ศรีสะเกษ



ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน จังหวัด

28 นาย วีรวัฒน์ รัศมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ ศรีสะเกษ

29 นาย สุดสาคร สังกฤษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน สกลนคร

30 นาง สุจิตรา ตันธิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สระแก้ว

31 นาย จำรูญ สามใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ สุรินทร์

32 นาย ธีรวัฒน์ ยืนยงค์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

33 นาย นิศักด์ิ คติอุดมพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

34 นาย วัชรพล สมดี ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

35 นาย วิเชียร เขียวเข้ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

36 นาย วิระวัฒน์ โสภัณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน อำนาจเจริญ

37 นาง วิลาพรรณ คณารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

38 นาง ศิรินุช ฉายแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

39 นาง อุไรวรรณ วิลัยรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ

40 นาย กฤษดา หนูวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

41 นาย กำธร ปุญญเนตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข่ืองใน อุบลราชธานี

42 นาย ชัชวาล คุปติธรรมา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

43 นาย ธนภัทร สายทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาก อุบลราชธานี

44 นาง นวศิรินทร์ ปิยะชัยกวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี

45 นาง นุชนาถ ศุภลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

46 นาง สงกรานต์ ยอดศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี

47 นาย ปิยศักด์ิ ก้อนศิลา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

48 นาง พุทธิดา จันทร์ดอนแดง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี

49 นาย มนตรี แสนนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

50 นาง ระรินทิพย์ ธรรมเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี

51 นาย วรยุทธ เลิศแล้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

52 นางสาว วรรณา ประเสริฐสม โภชนากรชำนาญงาน โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

53 นางสาว วราทิพย์ ศรีทอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี

54 นาย วัฒนพงษ์ พันธ์สวัสด์ิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ อุบลราชธานี



ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน จังหวัด

55 นาง ศิรยา จันนะโคตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก อุบลราชธานี

56 นาง สุพัตรา เสนาใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี

57 ว่าที่รต. อดิศร คำภาสันต์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี

58 นางสาว อุมา บุญนาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

59 นาง อภิรดี เจริญนุกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

60 นางสาว นุสรา ประเสริฐศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

61 นางสาว กิตติยาพร จันทร์ชม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี



"เราสร้างคน"

กลุ่มงานบรกิารวชิาการ
ชั�น 6 อาคารเรยีนและหอนอน 10 ชั�น

เบอรโ์ทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : Kanatthawut@scphub.ac.th

เพื�อตอบสนองความต้องการของเขตบร �การ
สุขภาพและชุมชน


	ก
	คำนำ
	สารบัญ
	๑
	หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง

	๑๙. การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
	หน่วยงานจัดฝึกอบรมดำเนินการประเมินผลผู้เข้าอบรม วิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง และศักยภาพความพร้อมของหน่วยงาน และอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือตามที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขกำหนด แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
	๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข)
	๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการจัดการอบรม
	ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
	๑. หน่วยงานจัดฝึกอบรมประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายบุคคล (ไม่ต้องส่งข้อมูลให้วิทยาลัย        นักบริหารสาธารณสุข)  แบ่งเป็นภาควิชาการ  ๕๐ คะแนน และภาคพฤติกรรม ๕๐ คะแนน
	๑.๑ การประเมินผลภาควิชาการ  ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
	๑) การพัฒนาทักษะการนำเสนอรายบุคคล (๑๐ คะแนน) ได้แก่ การนำเสนอ ๕ คะแนน เอกสาร/รายงาน ๕ คะแนน
	๒) การเรียนรู้แบบ CBL (๔๐ คะแนน) ได้แก่ เอกสารวิชาการ ๓๐ คะแนน การนำเสนอ ๑๐ คะแนน  ๑.๒ การประเมินผลภาคพฤติกรรม  ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
	๑) กระบวนการกลุ่มการเรียนรู้แบบ CBL (๓๐ คะแนน) จำแนกเป็น การประเมินกระบวนการกลุ่มครั้งละ ๑๐ คะแนน ๓ ครั้ง (ประเมิน CBL จำนวน ๓ ครั้ง) แบ่งเป็นคะแนนรายบุคคล (โดยวิทยากรพี่เลี้ยง) ๑๕ คะแนน (ครั้งละ ๕ คะแนน ๓ ครั้ง) และการประเมินกระบวนการกลุ่ม (โดยสมาช...
	๒) พฤติกรรมรายบุคคล (๒๐ คะแนน) ประเมินโดย ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากรพี่เลี้ยง เช่น      การเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นทางห้องสนทนา (Chatroom) หรือ ยกมือ       แสดงความเห็นขณะบรรยาย ขณะเข้ากลุ่มย่อย
	๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผลการจัดการอบรม
	๑ ประเมินวิทยากรพี่เลี้ยง
	๒ ประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากร
	๓ ประเมินผลการจัดฝึกอบรม
	หมายเหตุ : ในการประเมินรายกิจกรรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่าน           และหน่วยงานจัดฝึกอบรมต้องจัดทำรายงานผลการประเมินผู้เข้าอบรมให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าอบรมทราบ

