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หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผู้บริหารระดับสูง 

Intermediate Certificate Courses - Good Governance for Medical Executives 
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา 

             

1. หลักการและเหตุผล 

แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 
มีภารกิจตั้งแต่ก ากับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 23 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม กว่า 66,000 คน ในสาขาเชี่ยวชาญ 88 สาขา  
ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ ซึ่งแพทย์ไทยมีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความ
เจ็บป่วยประชาชน 68 ล้านคน ปีละกว่า 200 ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการ
แพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมาย ก็มีการพัฒนาและทวีความ
ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยด้านเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับอาเซียนและระดับโลก ด้านกระบวนการยุติธรรมและ ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นมิติใหม่ซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นแพทย์และผู้บริหารสายแพทย์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อ
ภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจการก าหนดทิศทางและสมดุลในระบบ
สุขภาพของประเทศภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัดเพ่ือดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ  โดย
คณะกรรมการแพทยสภาได้รับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้เป็นแนว
ทางแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยว่าท าอย่างไรให้แพทย์ไทย “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร”ซึ่ง
เป็นต้นแบบในการน ามาถอดเป็นกระบวนการเรียนรู้ผสมภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างสัมพันธ์ภาพภายในวงการแพทย์4 
เสาหลักและนอกวงการแพทย์ทั้งรัฐและเอกชน ให้มองเห็นปัญหาระบบสาธารณสุขประเทศน าไปสู่การแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้แพทยสภาได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมจริยธรรมขึ้นมาเป็นผู้ก าหนดทิศทางดูแลการสร้างองค์
ความรู้และธรรมาภิบาลในวงการแพทย์ เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชด ารัสที่พระราชทานแก่กรรมการแพทย
สภา 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมายและ
เศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลาย
สาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลิต
บุคลากรที่จะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาวงการแพทย์และสาธารณสุขน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป 
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2. วัตถุประสงค ์
1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและธรรมาภิ

บาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 
2)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ

และกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย ์
3)  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การก าหนดทิศทาง และวิธีด าเนินงานที่ชัดเจนใน

ระบบสุขภาพของประเทศ 
4) เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลที่เป็นแบบอย่าง  

ที่ดีส าหรับผู้บริหาร 
5) เพ่ือให้เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในการน าปัญหาสาธารณสุขของประเทศมา

ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลักการธรรมาภิบาล 
ผ่านระบบงานวิจัยและน าเสนอผลงานให้กับแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการน าเสนอผลงานวิจัย 
ทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะในงานประชุมวิชาการประจ าปีและจัดให้มี กิจกรรมแพทย์อาสาเฉพาะทาง 
เฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือถวายพระราชกุศลในทุกรุ่นของปีการศึกษา 

 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
เป็นผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ซึ่งมีความรู้

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

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. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์การมหาชน หรือข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ด ารงต าแหน่งระดับ 11 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เฉพาะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) ในต าแหน่ง  นายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
รองนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือปลัด 

5. นายทหารหรือนายต ารวจที่มีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ)   นาวา
อากาศเอก (พิเศษ) หรือพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป  ต้องด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือองค์กร 
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6. แพทย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี หรือด ารงต าแหน่งบริหาร 
ของคณะแพทยศาสตร์ 

7.  แพทย์ผู้บริหารในภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

8. แพทย์ผู้บริหารในภายใต้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และภายใต้หน่วยงานรัฐอ่ืน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง   

9. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารระดับสูงของกิจการ
ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปี และอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) 

10. เป็นบุคลากรที่คณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม เนื่องจากเห็นว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 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  ผู้บริหารทางการแพทย์ 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 ผู้บริหารในองค์กรของรัฐอื่น 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) โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร) 
 

หมายเหตุ  
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือเป็นสามี ภรรยา              

ที่จดทะเบียนสมรส หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย กับผู้สมัครในรุ่นเดียวกัน และกับนักศึกษาใน
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 9 ทั้งนี้ หากปรากฏทราบในภายหลัง คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้
ออกจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอ่ืนที่มีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับ
หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 10 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก ฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบัน ฯ อาทิ  

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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-หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) โดยหอการค้าไทย 
-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

ศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม 
-หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการ

เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) โดยวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ

ศึกษา ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
3. ผู้สมัครต้องไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนของสถาบันพระปกเกล้าที่มีระยะเวลาการศึกษาเดียวกันกับ

หลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 10 
4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
5. ไม่เคยเป็นบุคคลผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง

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

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละไม่เกิน 140 คน แบ่งเป็น 
1) แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอ่ืน ๆ ในองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้องและแพทย์ภาคเอกชน 

จ านวนไม่เกิน 70 คน 
2) บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า 70 คน  
โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่จะก าหนดขึ้นเป็นการ

เฉพาะส าหรับหลักสูตร 
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมีการสัมภาษณ์

หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นรายๆ ไป 
ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ และผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะถือเป็นที่สุด 
 

5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

1)  การบรรยาย อภิปราย สัมมนา และวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน  
2)  การศึกษาดูงาน 
3)  การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม  
4)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ   
5)  กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดเพิ่มเติม  ได้แก่ 
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-  จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการน าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ปฏิบัติ  

-  การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจ าปี  
-  จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ 

6. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 

 6.1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 08.30 - 
16.00 นาฬิกา 

6.2 สถานที่จัดการศึกษาอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารร าไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง  

 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 
7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์
ต่างๆ ต่อไปนี้ 

- เกณฑ์เวลาเรียน ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
            ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ  

- เกณฑ์การมีส่วนร่วม ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษา 
  อบรมทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน และการปัจฉิมนิเทศ 
- เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องร่วมจัดท าเอกสารวิชาการโดยได้รับ
การประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการน าเสนอผลการศึกษา
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด  

- ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง 
  ของสถาบันพระปกเกล้า 

 7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับ ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ส าห รับผู้ บ ริห ารระดับสู ง ( Intermediate Certificate Courses - Good Governance for 
Medical Executives) และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรนั้นทุกประการ พร้อมทั้ง เข็มเกียรติคุณและ
เกียรติบัตรจากแพทยสภา                      

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 
 
9. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง ใช้เวลาการศึกษาอบรม 
ในหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 246 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร 
และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารทางการแพทย์เชิงประจักษ์ ดังนี้ 

 9.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน จ านวน 150 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
  - กลุม่วิชาที่ 1 (จ านวน 8 วิชา)   รวม 24 ชั่วโมง 
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  - กลุ่มวิชาที่ 2 (จ านวน 13 วิชา)   รวม 39 ชั่วโมง 
  - กลุ่มวิชาที่ 3 (จ านวน 10 วิชา)   รวม 30 ชั่วโมง 
  - กลุ่มวิชาที่ 4 (จ านวน 19 วิชา)   รวม 57 ชั่วโมง  
 9.2 กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร จ านวน 96 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
  - การปฐมนิเทศ     รวม 12 ชั่วโมง 
  - การปัจฉิมนิเทศ     รวม 12 ชั่วโมง 
  - การจัดท าเอกสารวิชาการและพบที่ปรึกษา 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 

 รวมจ านวนชั่วโมงท้ังหลักสูตร    รวม 246 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา 50 วิชา มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหาดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จ านวน 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 ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้อ านาจอธิปไตย 

    (3 ชั่วโมง) 
1.6     กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย (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) ทางการแพทย ์(3 ชั่วโมง) 
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2.8      การวัดธรรมาภิบาล (3 ชัว่โมง) 
2.9      การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับภาคเอกชน (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 จ านวน 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 และพยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย ์ 

      (3 ชั่วโมง) 
3.5      การสัมมนากระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
3.6      หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง) 
3.7      การศึกษาดูงานการใช้อ านาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
3.8      กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย ์(3 ชั่วโมง) 
3.9      กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ชั่วโมง) 
3.10 สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 

กลุ่มวิชาที่ 4 การบริหารงานสาธารณสุข และ เครื่องมือส าหรับการบริหารงานสมัยใหม่  รวม 19 วิชา 
จ านวน 57 ชั่วโมง 

4.1      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง) 
4.2      พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 

     กับการบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง) 
4.3      ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ชั่วโมง) 
4.4      ทิศทางในอนาคตระบบสาธารณสุขไทย (3 ชั่วโมง) 
4.5      นโยบายการแพทย์ระดับสากลกับการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง) 
4.6      มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผลกระทบของพลวัตโลกาภิวัตน์กับธรรมาภิบาลทาง         

     การแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.7      ภาวะผู้น าและการบริหารในโลกยุคใหม่ กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.8      การศึกษาดูงานธรรมาภิบาลในการก ากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง) 
4.9      บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ-เอกชนด้านการแพทย์  

      (3 ชั่วโมง) 
4.10 สัมมนาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ในการพัฒนาผู้น าในเอเชียแปซิ ฟิ ก 

     (3 ชั่วโมง) 
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4.11 การสื่อสารสาธารณะส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.12 แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.13 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาล 

     (กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง) 
4.14 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาล      

     (โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง) 
4.15 บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ (3 ชั่วโมง)  
4.16 บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
4.17 การใช้เทคโนโลยีอนาคตกับผู้บริหารในยุค 4.0 เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย 

     ของข้อมูลสาธารณสุข (3 ชั่วโมง)  
4.18 ระบบสาธารณสุขไทยในยุค 4.0 (3 ชั่วโมง) 
4.19 Health Tech Startup และ Disruptive Technology in Thailand 4.0 (3 ชั่วโมง)  

 
กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จ านวน 24 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองการปกครอง 
อุดมการณ์ ความคิด ค่านิยมทางการเมือง และวิถีทางการเมืองการปกครองที่สัมพันธ์กับระบอบ
การปกครองของประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาสาระส าคัญ 
ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่ กับผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจ ในโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันทางการเมือง  
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ 

5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะรวมถึง 
การขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การขับเคลื่อนโดยภาคประชาชน 

วิชาที่ 1.1 -  แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันหลักทางการเมืองการปกครอง 

ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะมีการน า
กรณีศึกษาที่เก่ียวกับเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครองในอดีตที่เกิดขึ้นในโลก มาร่วมศึกษาวิเคราะห์ 

วิชาที่ 1.2 - โลกาภิวัตน์กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงที่มาและความหมายโดยทั่วไปของโลกาภิวัตน์  เพ่ือเข้าใจผลจากการเกิดโลกาภิวัตน์

ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจ 
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สังคมวัฒนธรรม และการเมือง รวมทั้งประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศไทย 

วิชาที่ 1.3 - การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และที่เกิดขึ้นในประเทศไทย น าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทาง  
การรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการวิพากษ์และสังเคราะห์เป็นแนวทางที่เหมาะสมส าหรับ
สังคมไทยที่อยู่บนรากฐานและขนบทีด่ีงามในแบบวิถีไทย 

วิชาที่ 1.4 - รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ช่ัวโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมถึงบทบัญญัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับ
การเมืองการปกครองไทยในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาของการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย
และการบริหารงานภาครัฐ 

วิชาที่ 1.5 - ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้อ านาจ
อธิปไตย (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจอธิปไตย รวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมการใช้อ านาจซึ่งกันและกัน  โดย
พิจารณาถึงบทบาทขอบเขตอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ตลอดจนกฎหมาย เครื่องมือ และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างกัน ทั้งนี้อาจรวมถึงการอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบัน 

วิชาที่ 1.6 - กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ช่ัวโมง)  
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย และองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนท าความเข้าใจตัว

แบบต่าง ๆ ลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดี กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศไทย การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินนโยบาย โดยเน้นนโยบายการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากนโยบายสาธารณะ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ  และข้อเสนอในการจัดท านโยบายสาธารณะในอนาคต 

วิชาที่ 1.7 - บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เกิดความตระหนักในบทบาทของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญในสังคมปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนการด าเนินงานและการพัฒนาต่าง ๆ ที่ภาครัฐมีความจ าเป็นต้องอาศัยพลังการ 
มีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง เพ่ือท าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ประสบความส าเร็จ มีการน ากรณีศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการด าเนินงานต่าง ๆของรัฐมาศึกษาถึงบทเรียนและน าสู่แนวทางการ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ และประชาชนในการพัฒนาประเทศ 
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วิชาที่ 1.8 - ถกแถลง(Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
(3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับบริบททางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย ในประเด็นและมุมมองต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ใน
ปัจจุบันของสังคมไทยผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดในกลุ่มวิชาที่ 1 รวมถึงการสังเคราะห์เพ่ือน าเสนอ
ทางออกและแนวทางแก้ไขส าหรับสังคมไทย 

กลุ่มวิชาที่ 2 หลักธรรมาภิบาล กับ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (39 ชั่วโมง)  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้ถึงแนวคิดส าคัญของธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการส าคัญ 
และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสามารถพัฒนาและยกระดับ
ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้การประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและภาค 
ประชาสังคมผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารงาน 
อย่างมีธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

วิชาที่ 2.1 - แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล รวมถึงสาเหตุและความ

จ าเป็นของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารองค์กร ทั้ง ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม อันจะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามหลักการและ
องค์ประกอบของธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล 
และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

วิชาที่ 2.2 - หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงธรรมาภิบาลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามค่านิยมหลักที่ควรเป็น 

ความหมาย และแนวคิดต่าง ๆ รวมไปถึงข้อสังเกตสภาวการณ์ที่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เชื่อมโยงธรรมาภิบาลและความคุ้มค่า และมาตรการทางวินัย
ตามกฎหมายทางการเงินและการคลัง 

วิชาที่ 2.3 - หลักความโปร่งใส (3 ชั่วโมง)   
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมายและความส าคัญของหลักความโปร่งใส กระบวนการและกลไกในการ

ตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส  องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ 
กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ ธรรมาภิบาล รวมถึงการน าหลักความโปร่งใสมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ท างานเพ่ือรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือขององค์กร 

วิชาที่ 2.4 - หลกัการมีส่วนร่วม (3 ชั่วโมง) 
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วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็น และหลักการของการมีส่วนร่วม ในบริบท
สังคมและกรอบการบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ภายใต้ข้อก าหนดกฎหมายที่ส าคัญต่าง ๆ เรียนรู้ทัศนคติที่
เอ้ือต่อการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและประเด็นสาธารณะที่มีความซับซ้อน  ท าความเข้าใจรูปแบบการมี
ส่วนร่วมจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้เห็นกระบวนการและระดับขั้นของการมี ส่วนร่วมสู่การน าไปปฏิบัติจริงในแต่
ละขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงเทคนิคในเชิงปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะเป็นการช่วยส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทัง้การให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็น 

วิชาที่ 2.5 - หลักนิติธรรม (3 ช่ัวโมง)  
 วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ที่มาในเชิงประวัติศาสตร์และการเมือง ความส าคัญและความแตกต่าง

ระหว่างนิติรัฐและนิติธรรมในแง่มุมต่าง ๆ องค์ประกอบทั่วไป องค์ประกอบในทางรูปแบบและเนื้อหาของหลัก
นิติรัฐ พัฒนาการของหลักนิติธรรม สาระส าคัญของหลักนิติธรรม ผลของหลักนิติรัฐและ หลักนิติธรรมในปัจจุบัน 

วิชาที่ 2.6 - หลักความรับผิดชอบและถูกตรวจสอบได้ (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญของหลักความรับผิดชอบ ประเภทของความรับผิด 

ทางกฎหมายรูปแบบต่าง ๆ รายละเอียดของฐานความผิดและโทษของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ 
ความรับผิดทางสังคม เหตุแห่งการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสอบสวน
และบทลงโทษ ประเภทความผิดวินัย ความรับผิดทางอาญาและแพ่ง 

วิชาที่ 2.7 - หลักจริยธรรม (คุณธรรม) (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความเป็นมา ความหมาย และความส าคัญของหลักจริยธรรม  โดยเน้นจริยธรรม

ทางการแพทย์  ทัศนคติวิธีคิดของแพทย์และแนวทางการปฏิบัติต่อคนไข้ท่ีสอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจน
แนวทางการด ารงรักษาหลักจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยพิจารณากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิชาชีพ 

วิชาที่ 2.8 - การวัดธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้  มุ่งให้ทราบถึงความหมาย หลักการ และปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธรรมาภิบาล  

ในภาครัฐและเอกชน  มองในกระบวนทัศน์ใหม่มุ่งเน้นแนวทางธรรมาภิบาลและการบริหารรัฐกิจ แนวใหม่สู่
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างตัวชี้วัดจากองค์ประกอบธรรมาภิบาลแล้วแปลงข้อมูลไปสู่องค์  
ประกอบย่อย การเก็บข้อมูลและประมวลผล การสร้างธรรมาภิบาล การมีส่วนรวมของประชาชนและการ
บริการสาธารณะ 

วิชาที่ 2.9 – การก ากับดูแลกิจการทีด่ีส าหรับภาคเอกชน (Corporate Governance) (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งปรับมุมมองและความคิดไปสู่กรอบการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม ศึกษาประยุกต์  

ใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นอธิบายให้เห็นว่าในการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น 
มีการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างไร จึงสามารถได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

 วิชาที่ 2.10 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบการรักษาพยาบาล 
(3 ชั่วโมง) 
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 วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
และประชาสังคมในบริบทของกรอบแนวคิดแบบธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศึกษาการประสานในความคิดที่
เห็นต่าง ในการอยู่ร่วมกัน 

วิชาที่ 2.11 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : จริยธรรมทางการแพทย์กับธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง)  
 วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นถึงเรื่องจริยธรรมทางการแพทย์ ทัศนคติวิธี

คิดของแพทย์และแนวทางการปฏิบัติต่อคนไข้ที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจนแนวทางการด ารงรักษา
หลักจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ โดยพิจารณากรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในวิชาชีพ 

วิชาที่ 2.12 – การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นจากภาคทฤษฎีมาอภิปรายในการประยุกต์

หลักของธรรมาภิบาลมาใช้และปฏิบัติในองค์กรทั้งบริบทในภาครัฐและภาคเอกชน 

วิชาที่ 2.13 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาคเอกชน (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นจากภาคทฤษฎีมาอภิปรายในการประยุกต์

หลักของธรรมาภิบาลมาใช้และปฏิบัติในองค์กรทั้งบริบทในภาคเอกชน 

กลุ่มวิชาที่ 3 หลักกฎหมาย ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง (30 ชั่วโมง)  
   วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้งหลัก
กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง เพ่ือรับมือเมื่อเกิดปัญหาการละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงานจริง 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือป้องกันมิให้
เกิดเหตุละเมิดความรับผิด อีกทั้งยังสามารถทราบถึงแนวทางการรับมือเมื่อเกิดปัญหาการละเมิด
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว 

วิชาที่ 3.1 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดอันอาจเกิดจากการให้บริการสาธารณสุข (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาความหมายของค าว่า “ความรับผิดตามกฎหมาย” และความเกี่ยวข้องกับการให้การ

ดูแลรักษาและบริบาลผู้ป่วย เพ่ือที่ผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือป้องกันมิให้
เกิดเหตุละเมิดความรับผิด อีกทั้งยังสามารถทราบถึงแนวทางการรับมือเมื่อเกิดปัญหาการละเมิดกฎหมายที่
เกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว 

วิชาที่ 3.2 - กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค (3 ช่ัวโมง) 
ศึกษาให้ทราบถึงหลักกฎหมายสบัญญัติที่ว่าด้วยการพิจารณาคดีที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน  

ทางการแพทย์ในปัจจุบัน คือ “กระบวนพิจารณาคดีแพ่ง” และ “กระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค” ทั้งนี้เมื่อ
ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและทราบถึงความแตกต่างของกระบวนพิจารณาคดีดังกล่าวแล้ว จะสามารถ
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ทราบถึงผลดีผลเสีย ข้อดีข้อด้อย ของทั้งสองระบบในการน ามาใช้บังคับกับความรับผิดฐานละเมิดอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

วิชาที่ 3.3 – การศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีอาญา (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้  มุ่ งศึกษาให้ทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎี อันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางอาญา  

ในมุมมองของนักกฎหมาย ตลอดจนเข้าใจถึงหัวใจของหลักนิติธรรมกับการฟ้องคดีอาญา สิทธิในการต่อสู้ของผู้
ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย ดุลยพินิจในการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานต ารวจ ดุลยพินิจในการสั่งฟ้องของอัยการ 
ดุลพินิจของศาลในการรับฟ้องอาญา ขั้นตอนและหลักการด าเนินคดีอาญาในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

วิชาที่ 3.4 – การศึกษาดูงานระบบพยาน การสืบ การซักถาม การพิสูจน์และพยานผู้เชี่ยวชาญ 
ทางการแพทย์ (3ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการน าพยานทางการแพทย์ขึ้นสู่ศาล 
ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล และ พยานผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทราบถึงหลักการชั่งน้ าหนักการชั่ง
พยาน วิธีการไต่สวนพยาน การคัดค้านพยาน เพ่ือให้ทราบถึงจุดดีจุดด้อยของพยานแต่ละประเภท และ
สามารถน ามาปรับใช้กับการรับมือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการแพทย์ ทั้งนี้เพ่ือให้ศาลสามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ 

วิชาที่ 3.5 – การสัมมนากระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ผู้ เข้าศึกษาอบรมแสดงความเห็น การอภิปราย ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในการ

จัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ ผ่านมุมมองของศาล อัยการ แพทย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยหรือ
ญาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและปัญหาหรือข้อจ ากัดของแต่ละฝ่าย ในการยุติความขัดแย้งทางการแพทย์ 

วิชาที่ 3.6 – หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจความหมายของค าว่า “กฎหมายมหาชน” ตลอดจนประเด็นที่

เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น  ตลอดจนทราบถึง
ที่มาและวิวัฒนาการของการเกิดหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของ
กฎหมายมหาชนกับหลักกฎหมายอื่น ๆ  เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริง 

วิชาที่ 3.7 – การศึกษาดูงานการใช้อ านาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาการใช้อ านาจทางปกครองที่ได้มาจากหลักกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อ านาจ

และหน้าที่แก่รัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยผ่านอ านาจในการบริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่ผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ท าอย่างไรรัฐหรือหน่วยงานของรัฐถึงจะใช้อ านาจทางปกครองเพ่ือ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 3.8 – กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดกรณีพิพาททางปกครอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างไป

จากคดีทางอาญาหรือคดีแพ่งทั่ว ๆ ไป เช่น การใช้อ านาจหน้าที่ที่ เกิ นเลยไปจากขอบเขตที่ได้รับ ท าให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนได้รับผลกระทบจากค าสั่งที่เกินกว่าอ านาจหน้าที่ดังกล่าว  ตลอดจนทราบถึง
การน าคดีทางปกครองขึ้นสู่ศาลเพื่อยุติความขัดแย้ง 

วิชาที่ 3.9 – กระบวนการตรวจสอบจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาพัฒนาการ แนวคิด และรากฐานของ “จริยธรรมทางการแพทย์” (Medical Morale 

and Ethic) ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต รวมถึงกระบวนการตรวจสอบทางจริยธรรม 
(Medical Morale and Ethic Peer Review) ที่มีความซับซ้อนซึ่ งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์กรด้าน
จริยธรรมและมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น แพทยสภาแล้ว ยังมีองค์กรอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล
ปกครองส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้ามาร่วมด าเนินการด้วย 

วิชาที่ 3.10 – สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้าศึกษาอบรมน าความรู้ที่ได้จากหลักทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับคดีทางปกครอง เช่น การใช้

อ านาจทางปกครอง กระบวนยุติธรรมทางปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง มาสังเคราะห์เพ่ือให้
สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลขององค์กร 

 
กลุ่มวิชาที่ 4 การบริหารงานสาธารณสุข และ เครื่องมือส าหรับการบริหารงานสมัยใหม่ (57 ชั่วโมง) 
   วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ในองค์กรซึ่งใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่จ านวนมาก และสามารถน ามาปรับใช้ใน
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือทางการบริหารต่าง  ๆ ที่
ผู้บริหารสามารถจะน ามาช่วยในการเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นที่ยอมรับ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น า การพัฒนาเครื่องมือ 
ในการบริหารงานสาธารณสุข และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเครื่องมือ
ทางการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 4.1 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย (3 ช่ัวโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาพระราชด าริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นบุคคล

ตัวอย่างในการวางรากฐาน ความมีธรรมาภิบาลในทุก ๆ ระบบของประเทศ การวางระบบและมองระบบ
นโยบายสาธารณะต่าง ๆ บนพ้ืนฐานความยั่งยืน เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ปฏิบัติในด้านการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริหารทางการแพทย์ได้น้อมน าแนวคิดของพระองค์มาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารโรงพยาบาล 

วิชาที่ 4.2 - พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
กับการบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง) 
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วิชานี้ มุ่งเน้นศึกษาขอบเขตอ านาจของแพทยสภาตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายด้านการ
ปกครองอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สมาชิกแพทย์ หรือผู้บริหารสายแพทย์เข้าใจและปฏิบัติให้ ได้มาตรฐานและคง
จรรยาบรรณไว้ตามกรอบของกฎหมายดังกล่าว 

วิชาที่ 4.3 - ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ช่ัวโมง) 
 วิชานี้ มุ่งให้เห็นข้อจ ากัด และความเป็นจริงของ การบริหารงานสายการแพทย์ในยุคปัจจุบัน ทั้ง

ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย การรับรู้ของภาคประชาสังคม ข้อจ ากัดทางด้านการเงินการคลังพลวัติใหม่ๆของสังคม
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือการพัฒนาการบริหารที่ควรจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิชาที่ 4.4 – ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยและทิศทางในอนาคต (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาถึงพัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทย 

ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของสังคมและประเทศ อีกทั้งยังต้องการให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจจากบุรพการีท่าน
ต่าง ๆ ที่ส าคัญผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายอุทิศตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ของวงการแพทย์ไทย 

วิชาที่ 4.5 - นโยบายการแพทย์ระดับสากลกับการแพทย์ไทย (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาความรู้จากบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงในเวทีนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ 

ในฐานะ Regulator และผู้ก าหนดนโยบายด้านการแพทย์ในเวทีโลก เพ่ือให้เกิดแนวความคิดในการประยุกต์  
ใช้ในประเทศไทย การเลือกที่จะคล้อยตามหรือเห็นต่าง ตามบริบทที่ควรจะเป็นไปของประเทศไทย 

 วิชาที่ 4.6 - มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผลกระทบของพลวัตโลกาภิวัตน์กับธรรมาภิบาล 
ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภค เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ แนวทางการเคลื่อนตัวไปของวิชาการ อาทิ ด้านกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น โดยใช้จริยศาสตร์ทางการแพทย์ภายใต้ข้อจ ากัดทางการเงินการคลัง ทั้งใน
ระดับมหภาคและในระดับจุลภาค เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 

วิชาที่ 4.7 - ภาวะผู้น าและการบริหารในโลกยุคใหม่ กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งให้นักศึกษาได้เข้าใจและการเตรียมตัวพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าตามบริบทของการบริหาร

สมัยใหม่ ในกระแสพลวัติของโลก ตามหลักธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

วิชาที่ 4.8 – การศึกษาดูงานธรรมาภิบาลในการก ากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงกลไกการก ากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยศึกษาแนวคิดเปรียบเทียบ บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาลทางการแพทย์ การสร้างดุลยภาพระหว่าง
ระบบธุรกิจกับจริยธรรมในระบบสุขภาพ 



17 
 

วิชาที่ 4.9 - บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ -เอกชน 
ด้านการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้  มุ่งศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสุขภาพ 
ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งมีการพัฒนาไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไป 

วิชาที่  4.10 – สัมมนาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ ในการพัฒนาผู้ น าในเอเชียแปซิฟิ ก 
(3 ชั่วโมง)  

วิชานี้ มุ่งศึกษาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ไทยในเอเชียแปซิฟิก ผลกระทบต่อวงการแพทย์ 
และวิชาชีพแพทย์ไทยจากการเปิดเสรีภายใต้กติกาของอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนของภาวะ “สมองไหลออก” 
และ “สมองไหลเข้า” ในกรอบภาครัฐทั้ง 5 กระทรวง ในมหาวิทยาลัยและในภาคเอกชน การควบคุมมาตรฐาน 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของบุคลากร และผลกระทบต่อประชาชนไทย 
รวมถึงการเตรียมการป้องกันปัญหาดังกล่าว 

วิชาที่ 4.11 – การสื่อสารสาธารณะส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาศาสตร์ของการสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการรวดเร็วในปัจจุบัน ความส าคัญ  

และแนวทางการสื่อสารต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับชนิดของสื่อและผู้รับสาร โดยเป็นความรู้และทักษะที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้ในบริบททางการแพทย์ 

วิชาที่ 4.12 – แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ช่ัวโมง) 
วิชานี้  มุ่งศึกษาแนวทางการเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้านการแพทย์ มุมมองของผู้สื่อข่าว บรรณาธิการ

ข่าว ส านักพิมพ์ผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าว ต่อประเด็นข่าวทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทาง
ลบต่อ ระบบการท างานของแพทย์ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลา เนื้อหา และความเหมาะสม ในการน าเสนอ
ข่าวด้านการแพทย์ ทั้งนี้เพ่ือให้สื่อมวลชน และผู้บริหารสายแพทย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของกันและ
กันมากข้ึน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

วิชาที่  4.13 - บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการ
รักษาพยาบาล (กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาบทบาท หน้าที่ แนวโน้มและทิศทาง และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
สาธารณสุข ทางด้านการเงิน เช่น  สปสช. สปส. และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่มีความ
แตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหลื่อมล้ าขึ้น  ตลอดจนองค์กรที่สนับสนุนการท างานของ
แพทย์การวางนโยบายประเทศ และการวิจัย อาทิ  สสส. , สช. , สวรส. ฯลฯ ในด้าน บทบาท หน้าที่  รวมถึง 
การธ ารงความชอบธรรมต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย 

วิชาที่ 4.14 - บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาล 
(โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้  มุ่งศึกษาบทบาท หน้าที่  แนวโน้มและทิศทาง และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 
องค์กรสาธารณสุข ทางด้านการเงิน เช่น  สปสช. สปส. และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่มี
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ความแตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหลื่อมล้ าขึ้น  ตลอดจนองค์กรที่สนับสนุนการท างาน
ของแพทย์ การวางนโยบายประเทศ และการวิจัย อาทิ  สสส. , สช. , สวรส. ฯลฯ ในด้าน บทบาท หน้าที่  
รวมถึง การธ ารงความชอบธรรมต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย 

วิชาที ่4.15 - บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาพัฒนาการ บทบาท และทิศทางของ สถานพยาบาลภาคเอกชนในระบบสาธารณสุข

ไทย ต่อรัฐสวัสดิการ หรือนโยบาย  30 บาทรักษาทุกโรค ทิศทางของภาคเอกชนต่อวงการแพทย์ไทย ทั้งการ
บริการ การศึกษา และการวิจัยพัฒนา  ตลอดจนปรากฏการณ์  AEC  Medical  HUB และ Medical 
Tourism ที่ท าให้ Brand Value ของวงการแพทย์ไทยเพ่ิมมูลค่าสูงมาก  มุมมองของสถานพยาบาลภาคเอกชน
ต่อประเด็นต่าง ๆที่เก่ียวข้อง กับระบบสาธารณสุขไทย 

วิชาที่ 4.16 – บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขสมัยใหม่โดยมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการก าหนดและผลักดันนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติ  ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขกับการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม การด าเนินงานให้เกิดธรรมาภิบาลกับ ทุกภาคส่วนจาก
ระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นในระบบสุขภาพ ซึ่งมีความหลากหลาย ซับซ้อน และแตกต่างกันทั้งในด้าน
วัตถุประสงค์และสภาพชุมชน ต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ก าหนดนโยบาย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานหลักที่
เชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นตัวส าคัญในการประสานระหว่างประชาชนกับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์
ให้เกิดธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 4.17 - การใช้เทคโนโลยีอนาคต กับผู้บริหารในยุค 4.0 และเทคโนโลยีสารสนเทศและความ
ปลอดภัยข้อมูลสาธารณสุข (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงโลกปัจจุบันและโลกอนาคต เส้นแบ่งการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารในทางการแพทย์  
ด้านวิชาการระหว่างแพทย์และผู้ป่วยไม่มีความแตกต่างกันแล้ว ในขณะเดียวกันข้อมูลสุขภาพที่เจ้าตัวไม่
ต้องการที่จะเปิดเผยก็มีโอกาส ที่จะถูกล่วงละเมิดได้โดยแพทย์เองหรือบุคคลอ่ืน ๆ โดยความพลั้งเผลอหรือไม่
ตั้งใจทั้งนี้เพราะความง่ายในการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องการให้ผู้บริหารทางการแพทย์มา 
Update ตนเองให้ตามแง่มุมของเทคโนโลยีเพ่ือไม่ให้เป็นเหยื่อตกหลุมพรางของเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 4.18 - ระบบสาธารณสุขไทยในยุค 4.0 (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษามุมมอง Outside-In ในสายตาของนักยุทธศาสตร์ในระดับมหภาคมองกลับมาสู่การ

พัฒนาระบบสาธารณสุขไทยที่ควรจะเป็นไป เพ่ือก้าวข้ามมุมมองแบบ “แก้ปัญหา” (Problem base solving) 
มาเป็น “เล็งผลสัมฤทธิ์” (End result orientation) เพ่ือเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้บริหารทางการแพทย์น าไป
ประยุกต์ใช้ ตามหลักธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 4.19 - Health Tech Startup และ Disruptive Technology in Thailand 4.0 (3 ชั่วโมง)                     
วิชานี้ มุ่งศึกษากระแสของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ เป็น Gen Y ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ที่เป็นระดับ

มันสมองทั้งหลายมีความนิยมที่จะเป็น Innovator และ Entrepreneur ในคนๆเดียวกันพัฒนาระบบหรือ 



19 
 

Software รวมถึง Solution ในด้าน Healthcare ก็มีอยู่มากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและก าลังจะออกตลาด              
กลุ่มน้อง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นแพทย์หรือสายแพทย์ ต้องการ Partner หรือ Sponsor น้อง ๆ กลุ่มต่าง ๆ 
เหล่านี้ มีสมองมีความคิด แต่ขาดเวที ขาดโอกาสในการพิสูจน์ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะให้มีเวทีแนะน าเบื้องต้น 
จึงเป็นโอกาสอันดีส าหรับประเทศที่จะได้มีเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างพ่ี ๆ ผู้บริหารระดับสูงกับมันสมองคนรุ่นใหม่
ของประเทศในการพัฒนา Health Tech Start Up กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ ต่อไป 

10. ค่าธรรมเนียม  
     หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 เป็นหลักสูตรที่จัด
โดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา โดยมีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน ประกอบด้วย 
     -   ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
         (ค่าธรรมเนียม รวมค่าอาหาร ค่าเอกสารประกอบการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และต่างจังหวัด) 

- ค่าเสื้อแจ็คเกตสถาบันพระปกเกล้า จ านวน 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าเนคไทด์ (ส าหรับผู้ชาย) ค่าผ้าพันคอ (ส าหรับผู้หญิง) จ านวน 950 บาท (เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

โดยช าระตามแบบฟอร์มที่สถาบันก าหนด เท่านั้น 
-   ค่าสมาชิกสมาคมสถาบันพระปกเกล้า ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท (ช าระกับเจ้าหน้าที่สมาคมใน

วันรายงานตัว) 
   หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดโดย แพทยสภา (ตามที่จ่ายจริง กรณี
เดินทางชั้นประหยัด และพักคู่)  

11. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      ส านักบริการวิชาการ  สถาบันพระปกเกล้า  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่  3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ชั้น 4 (โซนทิศเหนือ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210 เว็บไซด์ www.kpi.ac.th  

   หรือ นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9720 
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   นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9614 
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