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คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9 

 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
เป็นผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป  มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปี  (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) โดยมีคณุสมบัติดังต่อไปนี้  

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)  

2. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเดิม)  
2.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป  
2.2 ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  
2.3 ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  

3. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้าราชการระดับ 8 
เทียบเท่าต าแหน่งผู้อ านวยการกองเดิม)  

4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรมหาชน หรือข้าราชการเจ้าหน้าที่  
หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
(เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) ในต าแหน่ง  นายกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือปลัด 

5. นายทหารหรือนายต ารวจที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)            
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป  ต้องด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือ
องค์กร 

6. แพทย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือด ารงต าแหน่ง บริหาร 
ของคณะแพทยศาสตร์ 

7.  แพทย์ผู้บริหารในภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

8. แพทย์ผู้บริหารในภายใต้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และภายใต้หน่วยงานรัฐอ่ืน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง   
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9. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของกิจการ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) 

10. เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรืองานสาธารณสุข 

 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 

 ประเภทท่ี 1  ผู้บริหารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข (ตามคุณสมบัติข้อ 2 และ ข้อ 3) 
ประเภทท่ี 2  ผู้บริหารทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ตามคุณสมบัติข้อ 6) 
ประเภทที่ 3  ผู้บริหารทางการแพทย ์จากทหาร ต ารวจ กทม. และองค์กรของรัฐอ่ืน ๆ (ตามคุณสมบัติ

ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 8) 
 ประเภทที่ 4  ผู้บริหารทางการแพทย์ของสถานพยาบาลภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน (ตามคุณสมบัติ

ข้อ 7) 
ประเภทที่ 5  ผู้บริหารหรือผู้มีประสบการณ์บริหารในภาครัฐอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการแพทย์ 

และสาธารณสุข (ไม่ใช่แพทย์)  ผู้บริหารในกระบวนการนิติบัญญัติ ผู้บริหารสภาวิชาชีพสุขภาพต่าง  ๆ 
ผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม ผู้บริหารในกระบวนการคุ้มครองประชาชน ผู้บริหารในกระบวนการสื่อ
สาธารณะ ผู้บริหารการเงินการคลังระดับประเทศ ผู้บริหารในองค์กรของรัฐอ่ืน ๆ และผู้บริหารจากหน่วยงาน
ที่ได้รับเชิญจากแพทยสภา (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, และ ข้อ 10 )   
 ประเภทที่ 6  ผู้บริหารจากองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการแพทย์ 
และสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตามคุณสมบัติ ข้อ 9)  
             
  หมายเหตุ  

1. ผู้สมัครต้องไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็นสามี ภรรยา          
ที่จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย กับผู้สมัครในรุ่นเดียวกัน และกับนักศึกษาใน
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 8 ทั้งนี้ หากปรากฏทราบในภายหลัง คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้
ออกจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอ่ืนที่มีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับ
หลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ อาทิ  

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

-หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) โดยหอการค้าไทย 
-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ  

ศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
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-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

-หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) โดยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ
ศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบันพระปกเกล้าที่มีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับ
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 

4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
5. ไม่เคยเป็นบุคคลผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ในกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมในระดับพักใช้ใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
          6. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

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

 

 

 

 

 

 


