รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 – 2566

สานักบริการวิชาการ
สถาบันพระปกเกล้า
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หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
Intermediate Certificate Courses - Good Governance for Medical Executives
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา
1. หลักการและเหตุผล
แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
มีภ ารกิจตั้งแต่กากับ ดูแลการผลิ ตนั กศึกษาแพทย์ใน 23 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม กว่ า 66,000 คน ในสาขาเชี่ ย วชาญ 88 สาขา
ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ ซึ่งแพทย์ไทยมีภาระหน้าที่ในการดูแ ลรักษาความ
เจ็บป่วยประชาชน 68 ล้านคน ปีละกว่า 200 ล้านครั้ง ต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการ
แพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมาย ก็มีการพัฒนาและทวีความ
ซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยด้านเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับอาเซียนและระดับโลก ด้านกระบวนการยุติธรรมและ ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นมิติใหม่ซึ่งมี ผลต่อการ
ปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นแพทย์และผู้บริหารสายแพทย์ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจการกาหนดทิศทางและสมดุลในระบบ
สุขภาพของประเทศภายใต้ทรัพยากรอันจากัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ โดย
คณะกรรมการแพทยสภาได้รับพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้เป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยว่าทาอย่างไรให้แพทย์ไทย “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”ซึ่ง
เป็นต้นแบบในการนามาถอดเป็นกระบวนการเรียนรู้ผสมภาคปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพภายในวงการแพทย์4
เสาหลักและนอกวงการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน ให้มองเห็นปัญหาระบบสาธารณสุขประเทศนาไปสู่การแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้แพทยสภาได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมจริยธรรมขึ้นมาเป็นผู้กาหนดทิศทางดูแลการสร้างองค์
ความรู้และธรรมาภิบาลในวงการแพทย์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชดารัสที่พระราชทานแก่กรรมการแพทย
สภา
สถาบั น พระปกเกล้ า ในฐานะที่ เป็ น สถาบั น ศึ ก ษาด้ า นการเมื อ ง การปกครอง กฎหมายและ
เศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลาย
สาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิต
บุคลากรที่จะเป็ น กาลั งส าคัญ ของประเทศชาติในการแก้ไขปัญ หาวงการแพทย์และสาธารณสุขนาไปสู่การ
พัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ
2) เพือ่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ
และกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์
3) เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การกาหนดทิศทาง และวิธีดาเนินงานที่ชัดเจนใน
ระบบสุขภาพของประเทศ
4) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีสาหรับผู้บริหาร
5) เพื่อให้ เกิดกระบวนการกลุ่ม ของผู้บริห ารระดับสูง ในการนาปัญ หาสาธารณสุขของประเทศมา
ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลักการธรรมาภิบาล
ผ่านระบบงานวิจัยและนาเสนอผลงานให้กับแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการนาเสนอผลงานวิจัย
ทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะในงานประชุมวิชาการประจาปีและจัดให้มี กิจกรรมแพทย์อาสาเฉพาะทาง
เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศลในทุกรุ่นของปีการศึกษา
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารในสายวิ ช าชี พ หรื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการแพทย์ หรื อ ผู้ ซึ่ ง มี ค วามรู้
ความสามารถและเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)
2. ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเดิม)
2.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป
2.2 ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง
2.3 ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
3. ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ดารง
ตาแหน่ งอื่น ที่ป ฏิบั ติร าชการเช่น เดีย วกับ ประเภทอานวยการมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ข้าราชการระดับ 8
เทียบเท่าตาแหน่งผู้อานวยการกองเดิม)
4. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์ก ารมหาชน หรือข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนู ญ ซึ่งดารงตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ ดารงตาแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) ในตาแหน่ง นายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือปลัด
5. นายทหารหรือ นายตารวจที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวา
อากาศเอก (พิเศษ) หรือพันตารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป ต้องดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือองค์กร
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6. แพทย์ ผู้ บ ริ ห ารจากมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชน ข้ า ราชการพลเรื อ น หรื อ พนั ก งาน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี คณบดี หรื อ ด ารงต าแหน่ ง บริ ห าร
ของคณะแพทยศาสตร์
7. แพทย์ผู้บริหารในภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
8. แพทย์ผู้บ ริหารในภายใต้ห น่วยงานกรุงเทพมหานคร และภายใต้ หน่วยงานรัฐอื่น ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
9. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งขององค์ กรพั ฒ นาเอกชน ผู้ ป ระกอบกิ จการ ผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง ของกิ จ การ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีอายุไม่ต่ากว่า 40 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
10. เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรืองานสาธารณสุข
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
ประเภทที่ 1 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข (ตามคุณสมบัติข้อ 2 และ ข้อ 3)
ประเภทที่ 2 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ตามคุณสมบัติข้อ 6)
ประเภทที่ 3 ผู้บริหารทางการแพทย์ จากทหาร ตารวจ กทม. และองค์กรของรัฐอื่น ๆ (ตามคุณสมบัติ
ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 8)
ประเภทที่ 4 ผู้บริหารทางการแพทย์ของสถานพยาบาลภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน (ตามคุณสมบัติ
ข้อ 7)
ประเภทที่ 5 ผู้บริหารหรือผู้มีประสบการณ์บริหารในภาครัฐอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการแพทย์
และสาธารณสุข (ไม่ใช่ แ พทย์ ) ผู้ บ ริ ห ารในกระบวนการนิติ บัญ ญั ติ ผู้ บริห ารสภาวิช าชีพ สุ ขภาพต่าง ๆ
ผู้บ ริห ารในกระบวนการยุติธรรม ผู้ บ ริห ารในกระบวนการคุ้มครองประชาชน ผู้ บริห ารในกระบวนการสื่ อ
สาธารณะ ผู้บริหารการเงินการคลังระดับประเทศ ผู้บริหารในองค์กรของรัฐอื่น ๆ และผู้บริหารจากหน่วยงาน
ที่ได้รับเชิญจากแพทยสภา (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, และ ข้อ 10 )
ประเภทที่ 6 ผู้บริ หารจากองค์กรและหน่ วยงานภาคเอกชน ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการแพทย์
และสาธารณสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม (ตามคุณสมบัติ ข้อ 9) โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
หมายเหตุ
1. ผู้ ส มั ค รต้ อ งไม่ มี สั ม พั น ธ์ เกี่ ย วเนื่ อ งเป็ น พี่ น้ อ งร่ว มบิ ด ามารดาเดี ย วกั น หรือ เป็ น สามี ภรรยา
ที่จดทะเบี ยนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย กับผู้ส มัครในรุ่นเดียวกัน และกับนักศึกษาใน
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 ทั้งนี้ หากปรากฏทราบในภายหลัง คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้
ออกจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรฯ
2. ผู้ ส มั ค รต้ อ งไม่ เป็ น นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รของสถาบั น อื่น ที่ มี ระยะเวลาการศึก ษาเดี ย วกั น กั บ
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 10 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบัน ฯ อาทิ
-หลั กสู ตรผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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-หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) โดยหอการค้าไทย
-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒ นาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม
-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
-หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) โดยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ
ศึกษา สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรอื่นของสถาบันพระปกเกล้า ที่มีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับ
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 10
4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5. ไม่เคยเป็ นบุคคลผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ต้ อ งไม่ เคยถู ก ลงโทษทางจริย ธรรมในระดั บ พั ก ใช้ ใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
4. จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละไม่เกิน 140 คน แบ่งเป็น
1) แพทย์ แ ละวิช าชี พ สายสาธารณสุ ขอื่ น ๆ ในองค์ กรของรั ฐ ที่ เกี่ย วข้อ งและแพทย์ภ าคเอกชน
จานวนไม่เกิน 70 คน
2) บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชน จานวนไม่น้อยกว่า 70 คน
โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่จะกาหนดขึ้นเป็นการ
เฉพาะสาหรับหลักสูตร
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมีการสัมภาษณ์
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นรายๆ ไป
ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะถือเป็นที่สุด
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม
1) การบรรยาย อภิปราย สัมมนา และวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน
2) การศึกษาดูงาน
3) การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม
4) ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
5) กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรฯ กาหนดเพิ่มเติม ได้แก่
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- จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการนาหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ปฏิบัติ
- การนาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจาปี
- จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่
6. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
6.1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 ในทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.30 16.00 นาฬิกา
6.2 สถานที่จัดการศึกษาอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารราไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง
7. การสาเร็จการศึกษาอบรม
7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็น ผู้ผ่านและสาเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์
ต่างๆ ต่อไปนี้
- เกณฑ์ เวลาเรีย น ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลั กสู ตรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ
- เกณฑ์การมีส่วนร่วม ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษา
อบรมทั้งหมดที่กาหนดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน และการปัจฉิมนิเทศ
- เกณฑ์การจัดทาเอกสารวิชาการ ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องร่วมจัดทาเอกสารวิชาการโดยได้รับ
การประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการนาเสนอผลการศึกษา
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
- ไม่มีความประพฤติเสี ย หาย และไม่ดาเนิ นการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
ของสถาบันพระปกเกล้า
7.2 ผู้ ผ่ านและส าเร็ จ การศึก ษาอบรมตามหลั ก สู ตรนี้ จะได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รธรรมาภิ บ าลทาง
การแพทย์ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (Intermediate Certificate Courses - Good Governance for
Medical Executives) และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรนั้นทุกประการ พร้อมทั้ง เข็มเกียรติคุณและ
เกียรติบัตรจากแพทยสภา
8. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
9. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง ใช้เวลาการศึกษาอบรม
ในหลั ก สู ต รฯ ทั้ ง สิ้ น 246 ชั่ ว โมง แบ่ ง เป็ น การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น กิ จ กรรมส าคั ญ ในหลั ก สู ต ร
และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารทางการแพทย์เชิงประจักษ์ ดังนี้
9.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน จานวน 150 ชั่วโมง แบ่งเป็น
- กลุม่ วิชาที่ 1 (จานวน 8 วิชา)
รวม

24

ชั่วโมง
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- กลุ่มวิชาที่ 2 (จานวน 13 วิชา)
รวม 39
ชั่วโมง
- กลุ่มวิชาที่ 3 (จานวน 10 วิชา)
รวม 30
ชั่วโมง
- กลุ่มวิชาที่ 4 (จานวน 19 วิชา)
รวม 57
ชั่วโมง
9.2 กิจกรรมสาคัญในหลักสูตร จานวน 96 ชั่วโมง แบ่งเป็น
- การปฐมนิเทศ
รวม 12
ชั่วโมง
- การปัจฉิมนิเทศ
รวม 12
ชั่วโมง
- การจัดทาเอกสารวิชาการและพบที่ปรึกษา
รวม 18
ชั่วโมง
- การศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษพิพิธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รวม 6
ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
รวม 18
ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค (3 วัน 2 คืน)
รวม 15
ชั่วโมง
- การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาคและการแพทย์
(3 วัน 2 คืน)
รวม 15
ชั่วโมง
รวมจานวนชั่วโมงทั้งหลักสูตร
รวม 246 ชั่วโมง
ทั้ งนี้ การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ตรธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์ส าหรับ ผู้ บ ริห าร
ระดับสูง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา 50 วิชา มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง
1.1 แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง)
1.2 โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3 ชั่วโมง)
1.3 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง)
1.4 รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่า ยบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้ อานาจอธิปไตย
(3 ชั่วโมง)
1.6 กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง)
1.7 บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ชั่วโมง)
1.8 ถกแถลง (Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 2 หลักธรรมาภิบาล กับ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รวม 13 วิชา รวม 39 ชั่วโมง
2.1 หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)
2.2 หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (3 ชั่วโมง)
2.3 หลักความโปร่งใส (3 ชั่วโมง)
2.4 หลักการมีส่วนร่วม (3 ชั่วโมง)
2.5 หลักนิติธรรม (3 ชั่วโมง)
2.6 หลักความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้ (3 ชั่วโมง)
2.7 หลักจริยธรรม (คุณธรรม) ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
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2.8 การวัดธรรมาภิบาล (3 ชัว่ โมง)
2.9 การกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับภาคเอกชน (Corporate Governance) (3 ชั่วโมง)
2.10 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบการรักษาพยาบาล (3 ชั่วโมง)
2.11 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : จริยธรรมทางการแพทย์กับธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)
2.12 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาคเอกชน (3 ชั่วโมง)
2.13 การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 3 หลักกฎหมาย ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง รวม 10 วิชา จานวน 30 ชั่วโมง
3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอันอาจเกิดจากการให้บริการสาธารณสุข (3 ชั่วโมง)
3.2 กระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีผู้บริโภค (3 ชั่วโมง)
3.3 การศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีอาญา (3 ชั่วโมง)
3.4 การศึกษาดูงานระบบพยาน การสืบ การซักถาม การพิสูจน์ และพยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
(3 ชั่วโมง)
3.5 การสัมมนากระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
3.6 หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง)
3.7 การศึกษาดูงานการใช้อานาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
3.8 กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
3.9 กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ชั่วโมง)
3.10 สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 4 การบริหารงานสาธารณสุข และ เครื่องมือสาหรับการบริหารงานสมัยใหม่ รวม 19 วิชา
จานวน 57 ชั่วโมง
4.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง)
4.2 พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการแพทย์
กับการบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง)
4.3 ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ชั่วโมง)
4.4 ทิศทางในอนาคตระบบสาธารณสุขไทย (3 ชั่วโมง)
4.5 นโยบายการแพทย์ระดับสากลกับการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง)
4.6 มุ ม มองเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข ผลกระทบของพลวัต โลกาภิ วั ต น์ กั บ ธรรมาภิ บ าลทาง
การแพทย์ (3 ชั่วโมง)
4.7 ภาวะผู้นาและการบริหารในโลกยุคใหม่ กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
4.8 การศึกษาดูงานธรรมาภิบาลในการกากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง)
4.9 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ-เอกชนด้านการแพทย์
(3 ชั่วโมง)
4.10 สั ม มนาทิ ศ ทางและนโยบายสายวิ ช าชี พ แพท ย์ ใ นการพั ฒ นาผู้ น าในเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
(3 ชั่วโมง)
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4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

การสื่อสารสาธารณะสาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
บทบาทและทิ ศทางขององค์กรภาครั ฐ กั บการสร้างความเป็น ธรรมในการรัก ษาพยาบาล
(กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง)
บทบาทและทิ ศทางขององค์กรภาครัฐ กั บการสร้างความเป็น ธรรมในการรัก ษาพยาบาล
(โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง)
บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ (3 ชั่วโมง)
บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง)
การใช้เทคโนโลยี อนาคตกับผู้บริหารในยุค 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย
ของข้อมูลสาธารณสุข (3 ชั่วโมง)
ระบบสาธารณสุขไทยในยุค 4.0 (3 ชั่วโมง)
Health Tech Startup และ Disruptive Technology in Thailand 4.0 (3 ชั่วโมง)

กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จานวน 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถาบั น ทางการเมื อ งการปกครอง
อุดมการณ์ ความคิด ค่านิยมทางการเมือง และวิถีทางการเมืองการปกครองที่สัมพันธ์ กับระบอบ
การปกครองของประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาสาระสาคัญ
ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่ กับผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจ ในโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันทางการเมือง
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ
5. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะรวมถึง
การขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน
วิชาที่ 1.1 - แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง)
วิช านี้ มุ่ งเกี่ ย วกั บ หน้ าที่ ของรั ฐ อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง สถาบั น หลั ก ทางการเมือ งการปกครอง
ค่านิ ยมและพฤติกรรมทางการเมืองภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะมีการนา
กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองการปกครองในอดีตที่เกิดขึ้นในโลก มาร่วมศึกษาวิเคราะห์
วิชาที่ 1.2 - โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงที่มาและความหมายโดยทั่วไปของโลกาภิวัตน์ เพื่อเข้าใจผลจากการเกิดโลกาภิวัตน์
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ
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สั งคมวัฒ นธรรม และการเมื อง รวมทั้ งประเด็น ที่ เกี่ย วข้ องกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (Sustainable
Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย
วิชาที่ 1.3 - การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้ง ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และที่เกิดขึ้นในประเทศไทย นาไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทาง
การรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการวิพากษ์และสังเคราะห์เป็นแนวทางที่เหมาะสมสาหรับ
สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานและขนบทีด่ ีงามในแบบวิถีไทย
วิชาที่ 1.4 - รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
วิ ช านี้ มุ่ งศึ ก ษาถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ในการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
รวมถึงบทบัญญัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนู ญกับ
การเมืองการปกครองไทยในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาของการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย
และการบริหารงานภาครัฐ
วิชาที่ 1.5 - ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้อานาจ
อธิปไตย (3 ชั่วโมง)
วิช านี้ มุ่ งให้ เห็ น ถึ งความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ ฝ่ ายบริห าร และฝ่ ายตุ ล าการในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจอธิปไตย รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมการใช้อานาจซึ่งกันและกัน โดย
พิจ ารณาถึงบทบาทขอบเขตอานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ าย ตลอดจนกฎหมาย เครื่องมือ และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจระหว่างกัน ทั้งนี้อาจรวมถึงการอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน
วิชาที่ 1.6 - กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย และองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนทาความเข้าใจตัว
แบบต่าง ๆ ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดี กระบวนการกาหนดนโยบายของประเทศไทย การนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินนโยบาย โดยเน้นนโยบายการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ และข้อเสนอในการจัดทานโยบายสาธารณะในอนาคต
วิชาที่ 1.7 - บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ เกิดความตระหนั กในบทบาทของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นภาคส่วนสาคัญในสังคมปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนการดาเนินงานและการพัฒนาต่าง ๆ ที่ภาครัฐมีความจาเป็นต้องอาศัยพลังการ
มีส่ วนร่วมจากภาคพลเมือง เพื่อทาให้ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ตั้งไว้ประสบความส าเร็จ มีการนากรณี ศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการดาเนินงานต่าง ๆของรัฐมาศึกษาถึงบทเรียนและนาสู่แนวทางการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ และประชาชนในการพัฒนาประเทศ
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วิ ช าที่ 1.8 - ถกแถลง(Discussion) กลุ่ ม วิ ช าการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
(3 ชั่วโมง)
วิชานี้ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับบริบททางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตย ในประเด็น และมุมมองต่าง ๆ เพื่ อน าไปสู่ การร่ว มกันวิเคราะห์ ถึงสถานการณ์ ใน
ปัจจุบันของสังคมไทยผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดในกลุ่มวิชาที่ 1 รวมถึงการสังเคราะห์เพื่อนาเสนอ
ทางออกและแนวทางแก้ไขสาหรับสังคมไทย
กลุ่มวิชาที่ 2 หลักธรรมาภิบาล กับ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (39 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้ถึงแนวคิดสาคัญของธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการสาคัญ
และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสามารถพัฒนาและยกระดับ
ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม เรีย นรู้ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ธ รรมาภิ บ าลในภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
วิชาที่ 2.1 - แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล รวมถึงสาเหตุและความ
จาเป็ นของการสร้างธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ้นในการบริหารองค์กร ทั้ง ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม อันจะนาไปสู่การดาเนิน กิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ประสบผลสาเร็จเป็นไปตามหลั กการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาล
และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
วิชาที่ 2.2 - หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงธรรมาภิบาลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามค่านิยมหลักที่ควรเป็น
ความหมาย และแนวคิ ด ต่ า ง ๆ รวมไปถึ งข้ อ สั งเกตสภาวการณ์ ที่ ด าเนิ น การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เชื่อมโยงธรรมาภิบาลและความคุ้มค่า และมาตรการทางวินัย
ตามกฎหมายทางการเงินและการคลัง
วิชาที่ 2.3 - หลักความโปร่งใส (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมายและความสาคัญของหลักความโปร่งใส กระบวนการและกลไกในการ
ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส องค์กรในการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับองค์ประกอบอื่น ๆ ของ ธรรมาภิบาล รวมถึงการนาหลักความโปร่งใสมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางานเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือขององค์กร
วิชาที่ 2.4 - หลักการมีส่วนร่วม (3 ชั่วโมง)
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วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ความสาคัญ ความจาเป็น และหลักการของการมีส่วนร่วม ในบริบท
สังคมและกรอบการบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ภายใต้ข้อกาหนดกฎหมายที่สาคัญต่าง ๆ เรียนรู้ทัศนคติที่
เอื้อต่อการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและประเด็นสาธารณะที่มีความซับซ้อน ทาความเข้าใจรูปแบบการมี
ส่วนร่วมจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้เห็นกระบวนการและระดับขั้นของการมี ส่วนร่วมสู่ก ารนาไปปฏิบัติจริงในแต่
ละขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเทคนิคในเชิงปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทัง้ การให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น
วิชาที่ 2.5 - หลักนิติธรรม (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ที่มาในเชิงประวัติศาสตร์และการเมือง ความสาคัญและความแตกต่าง
ระหว่างนิติรัฐและนิติธรรมในแง่มุมต่าง ๆ องค์ประกอบทั่วไป องค์ประกอบในทางรูปแบบและเนื้อหาของหลัก
นิติรัฐ พัฒนาการของหลักนิติธรรม สาระสาคัญของหลักนิติธรรม ผลของหลักนิติรัฐและ หลักนิติธรรมในปัจจุบัน
วิชาที่ 2.6 - หลักความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้ (3 ชั่วโมง)
วิช านี้ มุ่ งให้ ทราบถึงความหมาย ความส าคัญ ของหลั กความรับ ผิ ดชอบ ประเภทของความรับผิ ด
ทางกฎหมายรูป แบบต่าง ๆ รายละเอีย ดของฐานความผิ ดและโทษของเจ้ าพนั กงานที่ปฏิ บัติ ห น้าที่มิช อบ
ความรับผิดทางสังคม เหตุแห่งการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสอบสวน
และบทลงโทษ ประเภทความผิดวินัย ความรับผิดทางอาญาและแพ่ง
วิชาที่ 2.7 - หลักจริยธรรม (คุณธรรม) (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความเป็นมา ความหมาย และความสาคัญของหลักจริยธรรม โดยเน้นจริยธรรม
ทางการแพทย์ ทัศนคติวิธีคิดของแพทย์และแนวทางการปฏิบัติต่อคนไข้ที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจน
แนวทางการดารงรักษาหลักจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยพิจารณากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิชาชีพ
วิชาที่ 2.8 - การวัดธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย หลักการ และปัญหาสาคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธรรมาภิบาล
ในภาครัฐและเอกชน มองในกระบวนทัศน์ใหม่มุ่งเน้นแนวทางธรรมาภิบาลและการบริหารรัฐกิจ แนวใหม่สู่
การบริ ห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ดี เพื่ อสร้ างตัว ชี้ วัด จากองค์ป ระกอบธรรมาภิ บ าลแล้ ว แปลงข้ อมู ล ไปสู่ องค์
ประกอบย่อย การเก็บข้อมูลและประมวลผล การสร้างธรรมาภิบาล การมีส่วนรวมของประชาชนและการ
บริการสาธารณะ
วิชาที่ 2.9 – การกากับดูแลกิจการทีด่ ีสาหรับภาคเอกชน (Corporate Governance) (3 ชั่วโมง)
วิช านี้ มุ่ งปรั บ มุ มมองและความคิดไปสู่ กรอบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ แตกต่ างจากเดิ ม ศึ กษาประยุ กต์
ใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นอธิบายให้ เห็ นว่ าในการกากับดูแลกิจการที่ดีนั้น
มีการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างไร จึงสามารถได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
วิชาที่ 2.10 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบการรักษาพยาบาล
(3 ชั่วโมง)
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วิช านี้ มุ่ งให้ ผู้ เข้ ารั บ การศึก ษาอบรมได้ระดมความคิ ดเห็ น ถึงการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชน
และประชาสังคมในบริบทของกรอบแนวคิดแบบธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศึกษาการประสานในความคิดที่
เห็นต่าง ในการอยู่ร่วมกัน
วิชาที่ 2.11 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : จริยธรรมทางการแพทย์กับธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นถึงเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์ ทัศนคติวิธี
คิดของแพทย์และแนวทางการปฏิบัติต่อคนไข้ที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจนแนวทางการดารงรักษา
หลักจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยพิจารณากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิชาชีพ
วิชาที่ 2.12 – การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นจากภาคทฤษฎีมาอภิปรายในการประยุกต์
หลักของธรรมาภิบาลมาใช้และปฏิบัติในองค์กรทั้งบริบทในภาครัฐและภาคเอกชน
วิชาที่ 2.13 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาคเอกชน (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็น จากภาคทฤษฎีมาอภิปรายในการประยุกต์
หลักของธรรมาภิบาลมาใช้และปฏิบัติในองค์กรทั้งบริบทในภาคเอกชน
กลุ่มวิชาที่ 3 หลักกฎหมาย ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง (30 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งหลัก
กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง เพื่อรับมือเมื่อเกิดปัญ หาการละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงานจริง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่อป้องกันมิให้
เกิดเหตุละเมิดความรับผิด อีกทั้งยังสามารถทราบถึงแนวทางการรับมือเมื่อเกิดปัญหาการละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว
วิชาที่ 3.1 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอันอาจเกิดจากการให้บริการสาธารณสุข (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาความหมายของคาว่า “ความรับผิดตามกฎหมาย” และความเกี่ยวข้องกับการให้การ
ดูแลรักษาและบริบาลผู้ป่วย เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่อป้องกันมิให้
เกิดเหตุละเมิดความรับผิด อีกทั้งยังสามารถทราบถึงแนวทางการรับมือเมื่อเกิดปัญหาการละเมิดกฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว
วิชาที่ 3.2 - กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค (3 ชั่วโมง)
ศึกษาให้ทราบถึงหลักกฎหมายสบัญญัติที่ว่าด้วยการพิจารณาคดีที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงาน
ทางการแพทย์ในปัจจุบั น คือ “กระบวนพิจารณาคดีแพ่ง ” และ “กระบวนพิจารณาคดีผู้ บริโภค” ทั้งนี้เมื่อ
ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจและทราบถึงความแตกต่างของกระบวนพิจารณาคดีดังกล่าวแล้ว จะสามารถ
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ทราบถึ ง ผลดี ผ ลเสี ย ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ย ของทั้ งสองระบบในการน ามาใช้ บั งคั บ กั บ ความรับ ผิ ด ฐานละเมิ ด อั น
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้
วิชาที่ 3.3 – การศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีอาญา (3 ชั่วโมง)
วิ ช านี้ มุ่ ง ศึ ก ษาให้ ท ราบถึ ง แนวความคิ ด และทฤษฎี อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ทางอาญา
ในมุมมองของนักกฎหมาย ตลอดจนเข้าใจถึงหัวใจของหลักนิติธรรมกับการฟ้องคดีอาญา สิทธิในการต่อสู้ของผู้
ถูกกล่าวหาหรือจาเลย ดุลยพินิจในการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานตารวจ ดุลยพินิจในการสั่งฟ้องของอัยการ
ดุลพินิจของศาลในการรับฟ้องอาญา ขั้นตอนและหลักการดาเนินคดีอาญาในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
วิชาที่ 3.4 – การศึกษาดูงานระบบพยาน การสืบ การซักถาม การพิสูจน์และพยานผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์ (3ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการนาพยานทางการแพทย์ขึ้นสู่ศาล
ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล และ พยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทราบถึงหลักการชั่งน้าหนักการชั่ง
พยาน วิธีการไต่ส วนพยาน การคัดค้ านพยาน เพื่ อให้ ท ราบถึงจุด ดีจุดด้ อยของพยานแต่ ล ะประเภท และ
สามารถน ามาปรับ ใช้กับ การรับ มือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับ ความขัดแย้งทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้ ศาลสามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่
วิชาที่ 3.5 – การสัมมนากระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ ผู้ เข้าศึกษาอบรมแสดงความเห็ น การอภิปราย ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในการ
จัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ ผ่านมุมมองของศาล อัยการ แพทย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยหรือ
ญาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและปัญหาหรือข้อจากัดของแต่ละฝ่าย ในการยุติความขัดแย้งทางการแพทย์
วิชาที่ 3.6 – หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง)
วิช านี้ มุ่งศึกษาและทาความเข้าใจความหมายของคาว่า “กฎหมายมหาชน” ตลอดจนประเด็น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น ตลอดจนทราบถึง
ที่ ม าและวิวัฒ นาการของการเกิด หลั ก กฎหมายมหาชน ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ส ามารถเข้ าใจถึงความแตกต่ างของ
กฎหมายมหาชนกับหลักกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง
วิชาที่ 3.7 – การศึกษาดูงานการใช้อานาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาการใช้อานาจทางปกครองที่ได้มาจากหลักกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อานาจ
และหน้าที่แก่รัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยผ่านอานาจในการบริห าร ซึ่งล้วนแล้วแต่ผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ทาอย่างไรรัฐหรือหน่วยงานของรัฐถึงจะใช้อานาจทางปกครองเพื่อ
บาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล
วิชาที่ 3.8 – กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดกรณีพิพาททางปกครอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไป
จากคดี ท างอาญาหรื อ คดี แ พ่ งทั่ ว ๆ ไป เช่ น การใช้ อ านาจหน้ าที่ ที่ เกิ น เลยไปจากขอบเขตที่ ได้ รับ ท าให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนได้รับผลกระทบจากคาสั่งที่เกินกว่าอานาจหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนทราบถึง
การนาคดีทางปกครองขึ้นสู่ศาลเพื่อยุติความขัดแย้ง
วิชาที่ 3.9 – กระบวนการตรวจสอบจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาพัฒนาการ แนวคิด และรากฐานของ “จริยธรรมทางการแพทย์ ” (Medical Morale
and Ethic) ตั้ งแต่ อดีต ปั จ จุ บั น และความเป็น ไปในอนาคต รวมถึงกระบวนการตรวจสอบทางจริยธรรม
(Medical Morale and Ethic Peer Review) ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นซึ่ ง นอกจากจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รด้ า น
จริยธรรมและมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น แพทยสภาแล้ว ยังมีองค์กรอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล
ปกครองสานักงานตารวจแห่งชาติเข้ามาร่วมดาเนินการด้วย
วิชาที่ 3.10 – สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้ ผู้เข้าศึกษาอบรมน าความรู้ที่ได้จากหลักทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับคดีทางปกครอง เช่น การใช้
อานาจทางปกครอง กระบวนยุ ติธรรมทางปกครอง และวิธีพิ จารณาคดีทางปกครอง มาสั งเคราะห์ เพื่ อให้
สามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลขององค์กร
กลุ่มวิชาที่ 4 การบริหารงานสาธารณสุข และ เครื่องมือสาหรับการบริหารงานสมัยใหม่ (57 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ในองค์กรซึ่งใน
ปัจจุบันมีการพัฒ นาเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่จานวนมาก และสามารถนามาปรับใช้ใ น
องค์กรได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือทางการบริหารต่าง ๆ ที่
ผู้บริหารสามารถจะนามาช่วยในการเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิ บาลขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับ
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารั บ การศึก ษาอบรม ตระหนั ก ถึ งความส าคัญ ของภาวะผู้ น า การพั ฒ นาเครื่องมื อ
ในการบริหารงานสาธารณสุข และการพัฒ นาทักษะต่าง ๆ ที่สาคัญในการขับเคลื่อนเครื่องมือ
ทางการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
วิชาที่ 4.1 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาพระราชดาริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นบุคคล
ตัวอย่างในการวางรากฐาน ความมีธรรมาภิบาลในทุก ๆ ระบบของประเทศ การวางระบบและมองระบบ
นโยบายสาธารณะต่าง ๆ บนพื้นฐานความยั่งยืน เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ปฏิบัติในด้านการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริหารทางการแพทย์ได้น้อมนาแนวคิดของพระองค์มาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารโรงพยาบาล
วิชาที่ 4.2 - พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
กับการบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง)
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วิช านี้ มุ่ งเน้ น ศึ กษาขอบเขตอานาจของแพทยสภาตาม พ.ร.บ.วิช าชีพ เวชกรรม พ.ศ.2525 และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านการ
ปกครองอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก แพทย์ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสายแพทย์ เข้ า ใจและปฏิ บั ติ ให้ ได้ ม าตรฐานและคง
จรรยาบรรณไว้ตามกรอบของกฎหมายดังกล่าว
วิชาที่ 4.3 - ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ชั่วโมง)
วิช านี้ มุ่งให้ เห็ นข้อจากัด และความเป็นจริงของ การบริห ารงานสายการแพทย์ในยุคปัจจุบัน ทั้ง
ข้อจากัดด้านกฎหมาย การรับรู้ของภาคประชาสั งคม ข้อจากัดทางด้านการเงินการคลังพลวัติใหม่ๆของสังคม
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการพัฒ นาการบริห ารที่ควรจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิชาที่ 4.4 – ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยและทิศทางในอนาคต (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาประวัติค วามเป็นมาถึงพัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย
ภายใต้ข้อจากัดต่าง ๆ ของสังคมและประเทศ อีกทั้งยังต้องการให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจจากบุรพการีท่าน
ต่าง ๆ ที่สาคัญผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ของวงการแพทย์ไทย
วิชาที่ 4.5 - นโยบายการแพทย์ระดับสากลกับการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาความรู้จากบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงในเวทีนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ
ในฐานะ Regulator และผู้กาหนดนโยบายด้านการแพทย์ในเวทีโลก เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการประยุกต์
ใช้ในประเทศไทย การเลือกที่จะคล้อยตามหรือเห็นต่าง ตามบริบทที่ควรจะเป็นไปของประเทศไทย
วิชาที่ 4.6 - มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผลกระทบของพลวัตโลกาภิวัตน์กับธรรมาภิบาล
ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภค เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ แนวทางการเคลื่อนตัวไปของวิชาการ อาทิ ด้านกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น โดยใช้จริยศาสตร์ทางการแพทย์ภายใต้ข้อจากัดทางการเงินการคลัง ทั้งใน
ระดับมหภาคและในระดับจุลภาค เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
วิชาที่ 4.7 - ภาวะผู้นาและการบริหารในโลกยุคใหม่ กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งให้นักศึกษาได้เข้าใจและการเตรียมตัวพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ นาตามบริบทของการบริหาร
สมัยใหม่ ในกระแสพลวัติของโลก ตามหลักธรรมาภิบาลทางการแพทย์
วิชาที่ 4.8 – การศึกษาดูงานธรรมาภิบาลในการกากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาและทาความเข้าใจถึงกลไกการกากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยศึกษาแนวคิดเปรียบเทียบ บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาลทางการแพทย์ การสร้างดุลยภาพระหว่าง
ระบบธุรกิจกับจริยธรรมในระบบสุขภาพ
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วิชาที่ 4.9 - บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่น กับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ -เอกชน
ด้านการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิ ช านี้ มุ่ ง ศึ ก ษาเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในระบบสุ ข ภาพ
ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกัน โรค ซึ่งมีการพัฒ นาไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไป
วิ ชาที่ 4.10 – สั มมนาทิ ศทางและนโยบายสายวิ ชาชี พแพทย์ ในการพั ฒนาผู้ น าในเอเชี ยแปซิ ฟิ ก
(3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ไทยในเอเชียแปซิฟิก ผลกระทบต่อวงการแพทย์
และวิชาชีพแพทย์ไทยจากการเปิดเสรีภายใต้กติกาของอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนของภาวะ “สมองไหลออก”
และ “สมองไหลเข้า” ในกรอบภาครัฐทั้ง 5 กระทรวง ในมหาวิทยาลัยและในภาคเอกชน การควบคุมมาตรฐาน
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพจากการเคลื่ อนย้ายอย่างเสรีของบุคลากร และผลกระทบต่อประชาชนไทย
รวมถึงการเตรียมการป้องกันปัญหาดังกล่าว
วิชาที่ 4.11 – การสื่อสารสาธารณะสาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาศาสตร์ของการสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีพัฒ นาการรวดเร็วในปัจจุบัน ความสาคัญ
และแนวทางการสื่อสารต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับชนิดของสื่อ และผู้รับสาร โดยเป็นความรู้และทักษะที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้ในบริบททางการแพทย์
วิชาที่ 4.12 – แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาแนวทางการเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้านการแพทย์ มุมมองของผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ
ข่าว สานักพิมพ์ผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าว ต่อประเด็นข่าวทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทาง
ลบต่อ ระบบการทางานของแพทย์ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลา เนื้อหา และความเหมาะสม ในการนาเสนอ
ข่าวด้านการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้บริหารสายแพทย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของกันและ
กันมากขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
วิ ช าที่ 4.13 - บทบาทและทิ ศ ทางขององค์ ก รภาครั ฐ กั บ การสร้ า งความเป็ น ธรรมในการ
รักษาพยาบาล (กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาบทบาท หน้าที่ แนวโน้มและทิศทาง และการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
สาธารณสุข ทางด้านการเงิน เช่น สปสช. สปส. และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่มีความ
แตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหลื่อมล้าขึ้น ตลอดจนองค์กรที่สนับสนุนการทางานของ
แพทย์การวางนโยบายประเทศ และการวิจัย อาทิ สสส. , สช. , สวรส. ฯลฯ ในด้าน บทบาท หน้ าที่ รวมถึง
การธารงความชอบธรรมต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
วิชาที่ 4.14 - บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาล
(โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง)
วิ ช านี้ มุ่ ง ศึ ก ษาบทบาท หน้ า ที่ แนวโน้ ม และทิ ศ ทาง และการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข อง
องค์กรสาธารณสุข ทางด้านการเงิน เช่น สปสช. สปส. และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่มี
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ความแตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหลื่อมล้าขึ้น ตลอดจนองค์กรที่สนับสนุนการทางาน
ของแพทย์ การวางนโยบายประเทศ และการวิจัย อาทิ สสส. , สช. , สวรส. ฯลฯ ในด้าน บทบาท หน้าที่
รวมถึง การธารงความชอบธรรมต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
วิชาที่ 4.15 - บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาพัฒนาการ บทบาท และทิศทางของ สถานพยาบาลภาคเอกชนในระบบสาธารณสุข
ไทย ต่อรัฐสวัสดิการ หรือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทิศทางของภาคเอกชนต่อวงการแพทย์ไทย ทั้งการ
บริ ก าร การศึ ก ษา และการวิ จั ย พั ฒ นา ตลอดจนปรากฏการณ์ AEC Medical HUB และ Medical
Tourism ที่ทาให้ Brand Value ของวงการแพทย์ไทยเพิ่มมูลค่าสูงมาก มุมมองของสถานพยาบาลภาคเอกชน
ต่อประเด็นต่าง ๆที่เกีย่ วข้อง กับระบบสาธารณสุขไทย
วิชาที่ 4.16 – บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขสมัยใหม่โดยมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดและผลั ก ดัน นโยบายเข้ าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ศึก ษาปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ระหว่างผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ าน
สาธารณสุขกับการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม การดาเนินงานให้เกิดธรรมาภิบาลกับ ทุกภาคส่วนจาก
ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นในระบบสุขภาพ ซึ่งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และแตกต่างกันทั้งในด้าน
วัตถุประสงค์และสภาพชุมชน ต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้กาหนดนโยบาย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานหลักที่
เชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นตัวสาคัญในการประสานระหว่างประชาชนกับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์
ให้เกิดธรรมาภิบาล
วิชาที่ 4.17 - การใช้เทคโนโลยีอนาคต กับผู้บริหารในยุค 4.0 และเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
ปลอดภัยข้อมูลสาธารณสุข (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงโลกปัจจุบันและโลกอนาคต เส้นแบ่งการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารในทางการแพทย์
ด้านวิช าการระหว่างแพทย์ และผู้ ป่ วยไม่มีความแตกต่างกันแล้ว ในขณะเดียวกันข้อมูลสุ ขภาพที่เจ้าตัวไม่
ต้องการที่จะเปิดเผยก็มีโอกาส ที่จะถูกล่วงละเมิด ได้โดยแพทย์เองหรือบุคคลอื่ น ๆ โดยความพลั้งเผลอหรือไม่
ตั้งใจทั้งนี้เพราะความง่ายในการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องการให้ผู้บริหารทางการแพทย์มา
Update ตนเองให้ตามแง่มุมของเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อตกหลุมพรางของเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
วิชาที่ 4.18 - ระบบสาธารณสุขไทยในยุค 4.0 (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษามุมมอง Outside-In ในสายตาของนักยุทธศาสตร์ในระดับมหภาคมองกลับมาสู่การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขไทยที่ควรจะเป็นไป เพื่อก้าวข้ามมุมมองแบบ “แก้ปัญหา” (Problem base solving)
มาเป็น “เล็งผลสัมฤทธิ์” (End result orientation) เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้บริหารทางการแพทย์นาไป
ประยุกต์ใช้ ตามหลักธรรมาภิบาล
วิชาที่ 4.19 - Health Tech Startup และ Disruptive Technology in Thailand 4.0 (3 ชั่วโมง)
วิชานี้ มุ่งศึกษากระแสของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ เป็น Gen Y ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ที่เป็นระดับ
มัน สมองทั้งหลายมีความนิ ย มที่จ ะเป็ น Innovator และ Entrepreneur ในคนๆเดียวกันพัฒ นาระบบหรือ
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Software รวมถึ ง Solution ในด้ าน Healthcare ก็ มี อ ยู่ ม ากซึ่ งเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี แ ละก าลั งจะออกตลาด
กลุ่มน้อง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นแพทย์หรือสายแพทย์ ต้องการ Partner หรือ Sponsor น้อง ๆ กลุ่มต่าง ๆ
เหล่านี้ มีสมองมีความคิด แต่ขาดเวที ขาดโอกาสในการพิสูจน์ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้มีเวทีแนะนาเบื้องต้น
จึงเป็นโอกาสอันดีสาหรับประเทศที่จะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างพี่ ๆ ผู้บริหารระดับสูงกับมันสมองคนรุ่นใหม่
ของประเทศในการพัฒนา Health Tech Start Up กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ต่อไป
10. ค่าธรรมเนียม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นหลักสูตรที่จัด
โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา โดยมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
(ค่าธรรมเนี ยม รวมค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- ค่าเสื้อแจ็คเกตสถาบันพระปกเกล้า จานวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ค่าเนคไทด์ (สาหรับผู้ชาย) ค่าผ้าพันคอ (สาหรับผู้หญิง) จานวน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
โดยชาระตามแบบฟอร์มที่สถาบันกาหนด เท่านั้น
- ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (ชาระกับเจ้าหน้าที่สมาคมใน
วันรายงานตัว)
หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดโดย แพทยสภา (ตามที่จ่ายจริง กรณี
เดินทางชั้นประหยัด และพักคู่)
11. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สานักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูง
สถาบั น พระปกเกล้ า เลขที่ 120 หมู่ ที่ 3 ศู น ย์ ราชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาฯ อาคารรั ฐ
ประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
10210 เว็บไซด์ www.kpi.ac.th
หรือ นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9720
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9694
นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9785
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9614
หมายเลขโทรสาร 0 21438178-9
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