
  
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

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

             

1. หลักการและเหตุผล 
แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 

พ.ศ.2525 มีภารกิจตั้งแต่ก ากับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 21 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกว่า 55,000 คน ในสาขา
เชี่ยวชาญ 81 สาขา ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งต้องรับผิดชอบการตรวจรักษา
ผู้ป่วยกว่า 200 ล้านคร้ังต่อปีในทุกภาคส่วน  นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยี
ท่ีเพ่ิมขึ้นแล้ว ทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมาย ก็มีการพัฒนาและทวีความซับซ้อนมากขึ้น
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  ด้านเศรษฐกิจท้ังในระดับ
อาเซียนและระดับโลก ด้านกระบวนการยุติธรรมและ  ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นมิติใหม่ซึ่งมีผลต่อ
การปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม  ดังนั้นแพทย์และผู้บริหารสายแพทย์  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจ การก าหนด
ทิศทางและสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุดของรัฐ โดยคณะกรรมการแพทยสภาได้รับพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาให้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาวงการแพทย์ไทยว่าท าอย่างไรให้แพทย์ไทย 
อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร ซึ่งเป็นต้นแบบในการน ามาถอดเป็นกระบวนการเรียนรู้
ผสมภาคปฏิบัติเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพภายในวงการแพทย์ 4 เสาหลักและนอกวงการแพทย์ท้ังรัฐและ
เอกชน ให้มองเห็นปัญหาระบบสาธารณสุขประเทศน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท้ังนี้แพทยสภาได้
จัดตั้งสถาบันส่งเสริมจริยธรรมขึ้นมาเป็นผู้ก าหนดทิศทางดูแลการสร้างองค์ความรู้และธรรมาภิบาลใน
วงการแพทย์ เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามพระราชด ารัสท่ีพระราชการแก่กรรมการแพทยสภา 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะท่ีเป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย  
และเศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นสถาบันท่ีผลิตผู้บริหาร
ระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคม  จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมท่ีท้ังสองสถาบัน
จะได้บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทาง
การแพทย์และสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรท่ีจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติในการแก้ไข
ปัญหาวงการแพทย์และสาธารณสุขน าไปสู่การพัฒนาท่ียังยืนของประเทศไทยต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาท่ีเกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพ 
2)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภาวะวิสัยทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังด้านสังคมวิทยา 

เศรษฐกิจและกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย ์
3)  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ การก าหนดทิศทาง และวิธีด าเนินงานท่ี

ชัดเจนในระบบสุขภาพของประเทศ 
4) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีสะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลท่ีเป็น

แบบอย่างท่ีดีส าหรับผู้บริหาร 
5) เพื่อให้เกิดกระบวนการกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงในการน าปญัหาสาธารณสุขของประเทศ

มาร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บนหลัการ
ธรรมาภิบาล ผ่านระบบงานวิจัยและน าเสนอผลงานให้กับแพทยสภาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่าน
การน าเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะในงานประชุมวิชาการประจ าปีและจัดให้มี
กิจกรรมแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายพระราชกุศลในทุกรุ่นปีของการศึกษา 
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

 เป็นผู้บริหารในสายวิชาชีพหรือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือผู้ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต้องส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปี  (นับจนถึงวันรับสมัคร) โดยมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้  

1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา)  

2. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
เดิม)  

2.1 ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป  
2.2 ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  
2.3 ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป  
3. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  

ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอ านวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
(ข้าราชการระดับ 8 เทียบเท่าต าแหน่งผู้อ านวยการกองเดิม)  

4. เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรมหาชน หรือข้าราชการเจ้าหน้าท่ี
หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจท่ีด ารงต าแหน่งระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) ในต าแหน่งนายก หรือปลัด 

5. นายทหารหรือนายต ารวจท่ีมีชั้นยศ อัตราเงินเดือน พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
หรือพันต ารวจเอกขึ้นไป  ต้องด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงาน หรือองค์กร 
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6. แพทย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงาน  
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือด ารงต าแหน่งบริหารของ
คณะแพทยศาสตร ์

7.  แพทย์ผู้บริหารในภาคเอกชน มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมท่ีจะได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

8. แพทย์ผู้บริหารในภายใต้หน่วยงานกรุงเทพมหานคร และภายใต้หน่วยงานรัฐอื่น ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง   

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

10. เป็นบุคลากรท่ีคณะกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาอบรม 
เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรืองานสาธารณสุข 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม  
โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 ประเภทที่ 1  ผู้บริหารทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข (ตามคุณสมบัติข้อ 2  
และ ข้อ 3) 

ประเภทที่ 2  ผู้บริหารทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน (ตามคุณสมบัติ
ข้อ 6) 

ประเภทที่ 3  ผู้บริหารทางการแพทย์จากทหาร ต ารวจ กทม. และองค์กรของรัฐอื่น ๆ 
(ตามคุณสมบัติข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5 และ ข้อ 8) 

 ประเภทที่ 4  ผู้บริหารทางการแพทย์ของสถานพยาบาลภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน 
(ตามคุณสมบัตขิ้อ 7)   

ประเภทที่ 5  ผู้บริหารหรือผู้มีประสบการณ์บริหารในภาครัฐอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
การแพทย์และสาธารณสุข (ไม่ใช่แพทย์)  ผู้บริหารในกระบวนการนิติบัญญัติ  ผู้บริหารสภาวิชาชีพ
สุขภาพต่าง ๆ ผู้บริหารในกระบวนการยุติธรรม ผู้บริหารในกระบวนการคุ้มครองประชาชน  ผู้บริหาร
ในกระบวนการสื่อสาธารณะ ผู้บริหารการเงินการคลังระดับประเทศ ผู้บริหารในองค์กรของรัฐอื่น  ๆ 
และผู้บริหารจากหน่วยงานท่ีได้รับเชิญจากแพทยสภา (ตามคุณสมบัติ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 
5, และ ข้อ 10 )   
 ประเภทที่ 6  ผู้บริหารจากองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน  ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบ
การแพทย์และสาธารณสุขท้ังทางตรงและทางอ้อม (ตามคุณสมบัติ ข้อ 9) โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี  
(นับจนถึงวันรับสมัคร) 
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 หมายเหตุ   
 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกัน กับการศึกษา
หลกัสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง    
 ในกรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมในระดับพักใช้ใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละไม่เกิน 120 คน แบ่งเป็น 
1) แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอื่นๆ ในองค์กรของรัฐท่ีเกี่ยวข้องและแพทย์ภาคเอกชน  

จ านวนไม่เกิน 80 คน 
2) บุคลากรในสายงานท่ีเกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชน จ านวนไม่น้อยกว่า  40  คน  
โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าท่ีจะก าหนดขึ้นเป็น

การเฉพาะส าหรับหลักสูตร 
เกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และอาจมีการ

สัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมของการเข้ารับการศึกษา
อบรมเป็นรายๆไป 

ท้ังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะถือเป็นท่ีสุด 
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

1)  การบรรยาย อภิปราย สัมมนา และวิเคราะห์กรณีศึกษาในชั้นเรียน  
2)  การศึกษาดูงาน 
3)  การจัดท าเอกสารวิชาการกลุ่ม  
4)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ   
5)  กิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีหลักสูตรฯ ก าหนดเพิ่มเติม  ได้แก ่

-  จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการน าหลักธรรมาภิ 
   บาลมาใช้ปฏิบัติ  
-  การน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการประจ าปี  
-  จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ 

6. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
 6.1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนพฤษภาคมในปีถัดไป (รวมประมาณ 7 เดือน) 

    ในทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา 
6.2 สถานท่ีจัดการศึกษาอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า  
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7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 
7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตาม
เกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้ 

- เกณฑ์เวลาเรียน ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดท้ังหลักสูตรไม่น้อย 
กว่า ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนท้ังหมดของหลักสูตรฯ  
- เกณฑ์การมีส่วนร่วม ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบ 
การศึกษาอบรมท้ังหมดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร อาทิ การปฐมนิเทศ  การศึกษาดูงาน 
และการปัจฉิมนิเทศ 
- เกณฑ์การจัดท าเอกสารวิชาการ ผู้เข้าศึกษาอบรมต้องร่วมจัดท าเอกสารวิชาการโดย
ได้รับการประเมินให้ “ผ่าน” ท้ังนี้ เอกสารวิชาการต้องแล้วเสร็จ และมีการน าเสนอ
ผลการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด  
- ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใด ๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

 7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับ ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (Intermediate Certificate Courses - Good Governance 
for Medical Executives) และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งประกาศนียบัตรนั้นทุกประการ พร้อมท้ังเข็ม
เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากแพทยสภา 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ศูนย์บริการวิชาการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า 
9. โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  ใช้เวลา
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ท้ังสิ้น 234 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรม
ส าคัญในหลักสูตร และการเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารทางการแพทย์เชิงประจักษ์ ดังนี้ 

 9.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน จ านวน 150 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
  - กลุ่มวิชาท่ี 1 (จ านวน 8 วิชา)     รวม 24 ชั่วโมง 
  - กลุ่มวิชาท่ี 2 (จ านวน 13 วิชา)   รวม 39 ชั่วโมง 
  - กลุ่มวิชาท่ี 3 (จ านวน 10 วิชา)   รวม 30 ชั่วโมง 
  - กลุ่มวิชาท่ี 4 (จ านวน 19 วิชา)   รวม 57 ชั่วโมง  
 9.2 กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร จ านวน 84 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
  - การปฐมนิเทศ     รวม 12 ชั่วโมง 
  - การปัจฉิมนิเทศ     รวม 12 ชั่วโมง 
  - การจัดท าเอกสารวิชาการและพบที่ปรึกษา  รวม 21 ชั่วโมง 

- การศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษพิพิธภัณฑ ์
  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รวม  6 ชั่วโมง  
- การศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 1 ครั้ง รวม  6 ชั่วโมง 



6 

 

- การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค (3 วัน 2 คืน)  รวม 12 ชั่วโมง 
- การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาคและการแพทย์ 
   แนวชายแดน (4 วัน 3 คืน)    รวม 15 ชั่วโมง 

 รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหลักสูตร   รวม 234 ชั่วโมง 

 ท้ังนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กลุ่มวิชา 50 วิชา มีวัตถุประสงค์ และขอบเขตเนื้อหา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 กลุ่มวิชาที่ 1 : การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวม 8 วิชา จ านวน 24 ชั่วโมง 

1.1 แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง)  
1.2 โลกาภิวัตน์กับกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3 ชั่วโมง) 
1.3  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง) 
1.4 รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)  
1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ในการใช้ อ านาจ

อธิปไตย(3 ชั่วโมง) 
1.6 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง)  
1.7 บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ชั่วโมง) 
1.8 ถกแถลง(Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

(3 ชั่วโมง) 
กลุ่มวิชาที่ 2 หลักธรรมมาภิบาล 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) (3 ชั่วโมง) 
2.8  การวัดธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
2.9  การก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับภาคเอกชน (Corporate Governance)  (3 ชั่วโมง) 
2.10 การสัมมนากลุ่มวิชาท่ี 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบการรักษาพยาบาล      

      (3 ชั่วโมง) 
2.11 การสัมมนากลุ่มวิชาท่ี 2 : จริยธรรมทางการแพทย์กับธรรมาภิบาล  (3 ชั่วโมง)  
2.12 การสัมมนากลุ่มวิชาท่ี 2 : ธรรมาภิบาลภาคเอกชน (3 ชั่วโมง)  
2.13 การสัมมนากลุ่มวิชาท่ี 2 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
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กลุ่มวิชาที่ 3 หลักกฎหมาย ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง  รวม 10 วิชา จ านวน 30 ชั่วโมง  
3.1  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดอันอาจเกิดจากการให้บริการสาธารณสุข (3 ชั่วโมง) 
3.2  กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค (3 ชั่วโมง) 
3.3  กระบวนการพิจารณาคดีอาญา (3 ชั่วโมง) 
3.4  ระบบพยาน การสืบ การซักถาม การพิสูจน์ และพยานผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์  

(3 ชั่วโมง) 
3.5  การสัมมนากระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
3.6  หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง) 
3.7  การใช้อ านาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
3.8  กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (3 ชั่วโมง) 
3.9  วิธีพิจารณาคดีทางปกครอง - พร้อมตัวอย่างคดี (3 ชั่วโมง) 
3.10 สัมมนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 

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

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

 การบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง) 
4.3  กฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.4  กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ชั่วโมง) 
4.5  ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยและทิศทางในอนาคต (3 ชั่วโมง) 
4.6  ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ชั่วโมง) 
4.7  นโยบายการแพทย์ระดับสากล กับ การแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง) 
4.8  มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผลกระทบของพลวัตโลกาภิวัตน์กับธรรมาภิบาลทาง 

 การแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.9  ภาวะผู้น าและการบริหารในโลกยุคใหม่ กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)  
4.10 บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ-เอกชนด้าน   

     การแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.11 ธรรมาภิบาลในการก ากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง)  
4.12 การบริหารงานระบบสาธารณสุขและความมั่นคงของประเทศ (3 ชั่วโมง) 
4.13 ทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ไทยในประชาคมอาเซียน (AEC)  (3 ชั่วโมง)  
4.14 การสื่อสารสาธารณะส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.15 แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
4.16 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการ    

     รักษาพยาบาล (กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง) 
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4.17 บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการ 
     รักษาพยาบาล (โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง) 

4.18 บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกับการพัฒนาระบบสาธาณสุขของประเทศ         
     (3 ชั่วโมง)  

4.19 บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 

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

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองการปกครอง
อุดมการณ์ ความคิด ค่านิยมทางการเมือง และวิถีทางการเมืองการปกครองท่ีสัมพันธ์กับ
ระบอบการปกครองของประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง ของโลกภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ และเนื้อหา
สาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่ กับผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐ 

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความเข้าใจ ในโครงสร้างและหน้าท่ีของสถาบันทาง
การเมืองในรูปแบบต่างๆ ท้ัง อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ 

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ
รวมถึงการขับเคล่ือนนโยบายผ่านกลไกต่างๆ อาทิ การขับเคล่ือนโดยภาคประชาชน 

วิชาที่ 1.1 -  แนวคิดการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งเกี่ยวกับหน้าท่ีของรัฐ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันหลักทางการเมืองการ

ปกครอง ค่านิยมและพฤติกรรมทางการเมืองภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
ซึ่งจะมีการน ากรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครองในอดีตท่ีเกิดขึ้นในโลก 
มาร่วมศึกษาวิเคราะห์ 

วิชาที่ 1.2 - โลกาภิวัตน์กบักับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงท่ีมาและความหมายโดยท่ัวไปของโลกาภิวัฒน์  เพื่อเข้าใจผลจากการเกิด

โลกาภิวัฒน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ท่ีมีต่อประเทศ
ไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง รวมท้ังประเด็นทีเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศไทย 
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วิชาที่ 1.3 - การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม : ประเด็นร่วมสมัย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศ และท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย น าไปสู่การศึกษา
วิเคราะห์ถึงแนวทางการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนการวิพากษ์และสังเคราะห์เป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับสังคมไทยท่ีอยู่บนรากฐานและขนบทีด่ีงามในแบบวิถีไทย 

วิชาที่ 1.4 - รัฐธรรมนูญกับการบริหารงานภาครัฐ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาถึงรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

รวมถึงบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ พร้อมท้ังศึกษาปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
กับการเมืองการปกครองไทยในอดีตท่ีผ่านมา รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยและการบริหารงานภาครัฐ 

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

วิชานี้ มุ่งให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจอธิปไตย รวมถึงการการตรวจสอบถ่วงดุลและควบคุมการใช้อ านาจซึ่งกัน
และกัน โดยพิจารณาถึงบทบาทขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ตลอดจนกฎหมาย เครื่องมือ 
และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างกัน ท้ังนี้อาจรวมถึงการ
อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ 1.6 - กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะของไทย (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย และองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ ตลอดจนท าความ

เข้าใจตัวแบบต่างๆ ลักษณะของนโยบายสาธารณะท่ีดี กระบวนการก าหนดนโยบายของประเทศไทย 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมินนโยบาย โดยเน้นนโยบายการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายสาธารณะ มุมมองเชิงเปรียบเทียบ  และข้อเสนอในการ
จัดท านโยบายสาธารณะในอนาคต 

วิชาที่ 1.7 - บทบาทภาคพลเมืองในบริบทสังคมการเมืองไทย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้เกิดความตระหนักในบทบาทของภาคพลเมือง ซึ่งเป็นภาคส่วนส าคัญในสังคม

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนการด าเนินงานและการพัฒนาต่างๆ ท่ีภาครัฐมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยพลังการมีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง เพื่อท าให้เป้าหมายการพัฒนาท่ีตั้งไว้ประสบ
ความส าเร็จ มีการน ากรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชนในการด าเนินงานต่างๆของรัฐมา
ศึกษาถึงบทเรียนและน าสู่แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ และประชาชนในการพัฒนา
ประเทศ 
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วิชาที่ 1.8 - ถกแถลง(Discussion) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ท่ีเกี่ยวกับบริบททางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในประเด็นและมุมมองต่างๆ เพื่อน าไปสู่การร่วมกันวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมไทยผ่านองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดในกลุ่มวิชาท่ี 1 รวมถึงการ
สังเคราะห์เพื่อน าเสนอทางออกและแนวทางแก้ไขส าหรับสังคมไทย 

กลุ่มวิชาที่ 2 หลักธรรมมาภิบาล กับ ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (39 ชั่วโมง)  

 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้ถึงแนวคิดส าคัญของธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการ
ส าคัญ และองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสามารถพัฒนาและ
ยกระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เรียนรู้การประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน และ  
ภาคประชาสังคมผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

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

ความจ าเป็นของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในการบริหารองค์กร ท้ังในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม อันจะน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม
หลักการและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของธรรมาภิบาล และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

วิชาที่ 2.2 - หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงธรรมาภิบาลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามค่านิยมหลักท่ี

ควรเป็น ความหมาย และแนวคิดต่างๆ รวมไปถึงข้อสังเกตสภาวการณ์ท่ีด าเนินการตามหลักธรรมาภิ
บาลและปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเป็นปัญหาในปัจจุบัน เชื่อมโยงธรรมาภิบาลและความคุ้มค่า และ
มาตรการทางวินัยตามกฎหมายทางการเงินและการคลัง 

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

กลไกในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส  องค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่นๆของ ธรรมาภิบาล รวมถึงการน าหลักความโปร่งใสมาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือขององค์กร 
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วิชาที่ 2.4 - หลักการมีสว่นร่วม (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญ ความจ าเป็น และหลักการของการมีส่วนร่วม ใน

บริบทสังคมและกรอบการบริหารราชการในระดับต่างๆ ภายใต้ข้อก าหนดกฎหมายท่ีส าคัญต่างๆ 
เรียนรู้ทัศนคติท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมและประเด็นสาธารณะท่ีมีความซับซ้อน  ท า
ความเข้าใจรูปแบบการมีส่วนร่วมจากกรณีศึกษาต่างๆ ให้เห็นกระบวนการและระดับขั้นของการมี 
ส่วนร่วมสู่การน าไปปฏิบัติจริงในแต่ละขั้นตอน การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมถึงเทคนิคในเชิง
ปฏิบัติต่างๆท่ีจะเป็นการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมท้ังการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับ
ฟังความคิดเห็น 

วิชาที่ 2.5 - หลักนิติธรรม (3 ชั่วโมง)  
 วิชานี้ มุ่งให้ทราบถึงความหมาย ท่ีมาในเชิงประวัติศาสตร์และการเมือง ความส าคัญและ

ความแตกต่างระหว่างนิติรัฐและนิติธรรมในแง่มุมต่างๆ องค์ประกอบท่ัวไป องค์ประกอบในทาง
รูปแบบและเนื้อหาของหลักนิติรัฐ พัฒนาการของหลักนิติธรรม สาระส าคัญของหลักนิติธรรม ผลของ
หลักนิติรัฐและ หลักนิติธรรมในปัจจุบัน 

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

ผิดทางกฎหมายรูปแบบต่างๆ รายละเอียดของฐานความผิดและโทษของเจ้าพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมิ
ชอบ ความรับผิดทางสังคม เหตุแห่งการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
กระบวนการสอบสวนและบทลงโทษ ประเภทความผิดวินัย ความรับผิดทางอาญาและแพ่ง 

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

จริยธรรมทางการแพทย์  ทัศนคติวิธีคิดของแพทย์และแนวทางการปฏิบัติต่อคนไข้ท่ีสอดคล้องกับหลัก
จริยธรรม ตลอดจนแนวทางการด ารงรักษาหลักจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณา
กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริงในวิชาชีพ 

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

มาภิบาลในภาครัฐและเอกชน  มองในกระบวนทัศน์ใหม่มุ่งเน้นแนวทางธรรมาภิบาลและการบริหาร
รัฐกิจ แนวใหม่สู่การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างตัวชี้วัดองจากองค์ประกอบธรรมาภิบาลแล้ว
แปลงข้อมูลไปสู่องค์ประกอบย่อย การเก็บข้อมูลและประมวลผล การสร้างธรรมาภิบาล การมี
ส่วนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะ 
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วิชาที่ 2.9 – การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับภาคเอกชน (Corporate Governance) (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งปรับมุมมองและความคิดไปสู่กรอบการเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีแตกต่างจากเดิม ศึกษา

ประยุกต์ใช้หลักธรรมภิบาลในบริบทของภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นอธิบายให้เห็นว่าในการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีนั้น มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค านึงถีงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย รวมถึงแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างไร จงสามารถได้รับการยอมรับจาก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีมีธรรมาภิบาล 

 วิชาที่ 2.10 - การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชนกับระบบการ
รักษาพยาบาล (3 ชั่วโมง) 

 วิชานี้  มุ่งให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและประชาสังคมในบริบทของกรอบแนวคิดแบบธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศึกษาการ
ประสานในความคิดท่ีเห็นต่าง ในการอยู่ร่วมกัน 

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

ทัศนคติวิธีคิดของแพทย์และแนวทางการปฏิบัติต่อคนไข้ท่ีสอดคล้องกับหลักจริยธรรม ตลอดจน
แนวทางการด ารงรักษาหลักจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยพิจารณากรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นจริง
ในวิชาชีพ 

วิชาที่ 2.12 – การสัมมนากลุ่มวิชาที่ 2 : ธรรมาภิบาลภาครัฐ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ระดมความคิดเห็นจากภาคทฤษฎีมาอภิปรายในการ

ประยุกต์หลักของธรรมาภิบาลมาใช้และปฏิบัติในองค์กรท้ังบริบทในภาครัฐและภาคเอกชน 

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

ประยุกต์หลักของธรรมมาภิบาลมาใช้และปฏิบัติในองค์กรท้ังบริบทในภาคเอกชน 

กลุ่มวิชาที่ 3 หลักกฎหมาย ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง (30 ชั่วโมง)  
   วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ท้ังหลักกฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง เพื่อรับมือเมื่อเกิดปัญหา
การละเมิดกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และขั้นตอนในกระบวนการ
ยุติธรรม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในการปฏิบัติงานจริง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุละเมิดความรับผิด อีกท้ังยังสามารถทราบถึงแนวทางการรับมือเมื่อ
เกิดปัญหาการละเมิดกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว 
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วิชาที่ 3.1 -  กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัความรับผิดอนัอาจเกิดจากการใหบ้ริการสาธารณสุข (3 ชัว่โมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาความหมายของค าว่า “ความรับผิดตามกฎหมาย”  และความเกี่ยวข้องกับการ

ให้การดูแลรักษาและบริบาลผู้ป่วย เพื่อท่ีผู้เรียนจะสามารถน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการท างาน
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุละเมิดความรับผิด อีกท้ังยังสามารถทราบถึงแนวทางการรับมือเมื่อเกิดปัญหา
การละเมิดกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดดังกล่าว 

วิชาที่ 3.2 - กระบวนการพิจารณาคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค (3 ชั่วโมง) 
ศึกษาให้ทราบถึงหลักกฎหมายสบัญญัติท่ีว่าด้วยการพิจารณาคดีท่ีมีความส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานทางการแพทย์ในปัจจุบัน คือ “กระบวนพิจารณาคดีแพ่ง” และ “กระบวนพิจารณาคดี
ผู้บริโภค” ท้ังนี้เมื่อผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและทราบถึงความแตกต่างของกระบวนพิจารณาคดี
ดังกล่าวแล้ว จะสามารถทราบถึงผลดีผลเสีย ข้อดีข้อด้อย ของท้ังสองระบบในการน ามาใช้บังคับกับ
ความรับผิดฐานละเมิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ 

วิชาที่ 3.3 – กระบวนการพิจารณาคดีอาญา (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาให้ทราบถึงแนวความคิดและทฤษฎีอันเกี่ยวเนื่องกับความรับผิดทางอาญาใน

มุมมองของนักกฎหมาย ตลอดจนเข้าใจถึงหัวใจของหลักนิติธรรมกับการฟ้องคดีอาญา สิทธิในการ
ต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย ดุลยพินิจในการรับแจ้งความของเจ้าพนักงานต ารวจ ดุลยพินิจใน
การสั่งฟ้องของอัยการ ดุลยพินิจของศาลในการรับฟ้องอาญา  ขั้นตอนและหลักการด าเนินคดีอาญา
ในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

วิชาที่ 3.4 - ระบบพยาน การสืบ การซกัถาม การพิสูจน์และพยานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (3ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการน าพยานทางการแพทย์ขึ้นสู่

ศาล ท้ังพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล และ พยานผู้เชี่ยวชาญ รวมท้ังทราบถึงหลักการชั่ง
น้ าหนักการชั่งพยาน วิธีการไต่สวนพยาน การคัดค้านพยาน เพื่อให้ทราบถึงจุดดีจุดด้อยของพยานแต่
ละประเภท และสามารถน ามาปรับใช้กับการรับมือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการแพทย์ ท้ังนี้
เพ่ือให้ศาลสามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ 

วิชาที่ 3.5 – การสัมมนากระบวนการยุตธิรรมและการจัดการความขัดแยง้ทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ผู้เข้าศึกษาอบรมแสดงความเห็น การอภิปราย ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมใน

การจัดการความขัดแย้งทางการแพทย์ ผ่านมุมมองของศาล อัยการ แพทย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
และ ผู้ป่วยหรือญาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจและปัญหาหรือข้อจ ากัดของแต่ละฝ่าย ในการยุติ
ความขัดแย้งทางการแพทย์ 
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วิชาที่ 3.6 – หลักกฎหมายมหาชน (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจความหมายของค าว่า “กฎหมายมหาชน” ตลอดจน

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง เป็นต้น  
ตลอดจนทราบถึงท่ีมาและวิวัฒนาการของการเกิดหลักกฎหมายมหาชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจถึง
ความแตกต่างของกฎหมายมหาชน กับหลักกฎหมายอื่น ๆ  เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

วิชาที่ 3.7 - การใช้อ านาจทางปกครอง กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาการใช้อ านาจทางปกครองท่ีได้มาจากหลักกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายท่ี

ให้อ านาจและหน้าท่ีแก่รัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยผ่านอ านาจในการบริหาร ซึ่งล้วน
แล้วแต่ผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ ท าอย่างไรรัฐหรือหน่วยงานของรัฐถึง
จะใช้อ านาจทางปกครองเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 3.8 - กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดกรณีพิพาททางปกครอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวท่ี

แตกต่างไปจากคดีทางอาญาหรือคดีแพ่งท่ัว ๆ ไป เช่น การใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีเกินเลยไปจากขอบเขตท่ี
ได้รับ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนได้รับผลกระทบจากค าสั่งท่ีเกินกว่าอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว  
ตลอดจนทราบถึงการน าคดีทางปกครองขึ้นสู่ศาลเพื่อยุติความขัดแย้ง 

วิชาที่ 3.9 - วิธีพิจารณาคดีทางปกครอง - พร้อมตัวอย่างคดี (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาวิธีพิจารณาคดีทางปกครองซึ่งมีขั้นตอนเฉพาะตัว ต่างไปจากวิธีพิจารณา

คดีอาญา คดีแพ่ง หรือ คดีผู้บริโภค เป็นต้น โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงหลักทฤษฎีในกระบวนการ
พิจารณาคดีทางปกครองไปพร้อม ๆ กับคดีตัวอย่างท่ียกมาน าเสนอในชั้นเรียนเพื่อให้เข้าใจกระบวน
พิจารณาคดีทางปกครองอย่างรอบด้าน 

วิชาที่ 3.10 – สัมมนากระบวนการยุตธิรรมทางปกครองกบัธรรมาภบิาลทางการแพทย ์(3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งให้ผู้ เข้าศึกษาอบรมน าความรู้ ท่ีได้จากหลักทฤษฎีซึ่งเกี่ยวกับคดีทางปกครอง  

เช่น การใช้อ านาจทางปกครอง กระบวนยุติธรรมทางปกครอง และวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง  
มาสังเคราะห์เพื่อให้สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลขององค์กร 
 

กลุม่วิชาที่ 4 การบริหารงานสาธารณสุข และ เครื่องมือส าหรับการบริหารงานสมัยใหม่ (57 ชัว่โมง) 
   วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ในองค์กรซึ่ง
ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่จ านวนมาก และสามารถน ามา
ปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
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2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการบริหารต่างๆ 
ท่ีผู้บริหารสามารถจะน ามาช่วยในการเสริมสร้างให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในองค์กรได้อย่าง
เหมาะสม และเป็นท่ียอมรับ 

3. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น า การพัฒนา
เครื่องมือในการบริหารงานสาธารณสุข และการพัฒนาทักษะต่างๆท่ีส าคัญในการ
ขับเคล่ือนเครื่องมือทางการบริหารงานสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

วิชาที่ 4.1 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาพระราชด าริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรง

เป็นบุคคลตัวอย่างในการวางรากฐาน ความมีธรรมาภิบาลในทุกๆระบบของประเทศ การวางระบบ
และมองระบบนโยบายสาธารณะต่างๆ บนพื้นฐานความยั่งยืน เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน ท้ังต่อ
ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ปฏิบัติ ในด้านการแพทย์ เพื่อให้ผู้บริหารทางการแพทย์ได้น้อมน า
แนวคิดของพระองค์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารโรงพยาบาล 

วิชาที่ 4.2 - พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ 
กับการบริหารระบบแพทย์ของไทย (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งเน้นศึกษาขอบเขตอ านาจของแพทยสภาตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525  
และกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมาย
ด้านการปกครองอื่นๆ  เพื่อให้สมาชิกแพทย์ หรือผู้บริหารสายแพทย์เข้าใจและปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐาน
และคงจรรยาบรรณไว้ตามกรอบของกฎหมายดังกล่าว 

วิชาที่ 4.3 - กฎหมายและขั้นตอนกระบวนการยตุิธรรมส าหรับผู้บรหิารทางการแพทย ์(3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษากฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆของภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความ

จ าเป็นส าหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 ให้คงมาตรฐาน 
คุ้มค่า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วยได้ โดยสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องฟ้องร้องท้ังแพ่ง อาญา 
และกระบวนการทางปกครอง  รวมท้ังการประกันความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
และพิจารณาภาพรวมทางนิติศาสตร์ บริบททางสังคม การเมืองการปกครองท่ีอาจส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของแพทย์ในปัจจุบัน 

วิชาที่ 4.4 -  กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาพัฒนาการ แนวคิด และรากฐานของ “จริยธรรมทางการแพทย์” (Medical 

Morale and Ethic) ตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และความเป็นไปในอนาคต รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ
ทางจริยธรรม (Medical Morale and Ethic Peer Review) ท่ีมีความซับซ้อน ซึ่งนอกจากจะ
เกี่ยวข้องกับองค์กรด้านจริยธรรมและมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น แพทยสภาแล้ว ยังมีองค์กรอื่นๆ
ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาลปกครอง ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้ามาร่วมด าเนินการด้วย 
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วิชาที่ 4.5 – ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยและทิศทางในอนาคต (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาประวัติความเป็นมาถึงพัฒนาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขใน

ประเทศไทย ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ของสังคมและประเทศ อีกท้ังยังต้องการให้นักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจจากบุรพการีท่านต่างๆ ท่ีส าคัญผู้ทุ่มเทแรงใจและแรงกายอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์
ของวงการแพทย์ไทย 

วิชาที่ 4.6 - ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ อุปสรรคและแนวทางการพัฒนา (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งให้เห็นข้อจ ากัด และความเป็นจริงของ การบริหารงานสายการแพทย์ในยุคปัจจุบัน 

ท้ังข้อจ ากัดด้านกฎหมาย การรับรู้ของภาคประชาสังคม ข้อจ ากัดทางด้านการเงินการคลัง พลวัติ
ใหม่ๆของสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต่อการปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริหารท่ี
ควรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาที่ 4.7 - นโยบายการแพทย์ระดับสากล กับ การแพทย์ไทย (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาความรู้จากบุคคลท่ีมีประสบการณ์ตรงในเวทีนานาชาติและองค์กรระหว่าง

ประเทศ ในฐานะ Regulator และผู้ก าหนดนโยบายด้านการแพทย์ในเวทีโลก เพื่อให้เกิด
แนวความคิดในการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย การเลือกท่ีจะคล้อยตามหรือเห็นต่าง ตามบริบทท่ีควร
จะเป็นไปของประเทศไทย 

 วิชาที่ 4.8 - มุมมองเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ผลกระทบของพลวัตโลกาภิวัตน์กับธรรมาภิบาล 
ทางการแพทย ์(3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาปรากฎการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ทางการแพทย์ ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภค 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ แนวทางการเคลื่อนตัวไปของวิชาการ อาทิ ด้านกฎหมาย การคุ้มครอง
ผู้บริโภค แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นต้น โดยใช้จริยศาสตร์ทางการแพทย์ภายใต้
ข้อจ ากัดทางการเงินการคลัง ท้ังในระดับมหภาคและในระดับจุลภาค เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร 

วิชาที่ 4.9 - ภาวะผู้น าและการบริหารในโลกยุคใหม่ กับธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งให้นักศึกษาได้เข้าใจและการเตรียมตัวพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าตามบริบทของการ

บริหารสมัยใหม่  ในกระแสพลวัติของโลก ตามหลักธรรมาภิบาลทางการแพทย์ 

วิชาที่ 4.10 - บทบาทองค์กรปกครองท้องถิ่นกับระบบสุขภาพ ต้นแบบโครงการร่วมรัฐ-เอกชน 
ด้านการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสุขภาพ 
ท้ังการรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งมีการพัฒนาไปในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรค 
และโอกาสในการพัฒนาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารต่อไป 
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วิชาที่ 4.11 - ธรรมาภิบาลในการก ากับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจถึงกลไกการก ากับดูแลบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยศึกษาแนวคิดเปรียบเทียบ บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาลทางการแพทย์  การสร้าง
ดุลยภาพระหว่างระบบธุรกิจกับจริยธรรมในระบบสุขภาพ 

วิชาที่ 4.12 - การบริหารงานระบบสาธารณสุขและความมั่นคงของประเทศ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษา และท าความเข้าใจถึงหลักนิยมเรื่องความมั่นคง และการบริหารความมั่นคง

ของประเทศ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารทางการแพทย์ อีกท้ังเพื่อเสริมมุมมองในทางกว้างต่อ
มิติด้าน ความมั่นคง ประชาสังคมกับระบบสุขภาพด้วย 

วิชาที่ 4.13 - ทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ไทยในประชาคมอาเซียน (AEC) (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาทิศทางและนโยบายสายวิชาชีพแพทย์ไทยในประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อ

วงการแพทย์และวิชาชีพแพทย์ไทยจากการเปิดเสรีภายใต้กติกาของอาเซียน โดยเฉพาะในส่วนของ
ภาวะ “สมองไหลออก” และ “สมองไหลเข้า”  ในกรอบภาครัฐท้ัง 5 กระทรวง ในมหาวิทยาลัย และ 
ในภาคเอกชน การควบคุมมาตรฐานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ
บุคลากร และผลกระทบต่อประชาชนไทย รวมถึงการเตรียมการป้องกันปัญหาดังกล่าว 

วิชาที่ 4.14 – การสื่อสารสาธารณะส าหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้ มุ่งศึกษาศาสตร์ของการสื่อสารและเทคโนโลยีท่ีมีพัฒนาการรวดเร็วในปัจจุบัน 

ความส าคัญและแนวทางการสื่อสารต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับชนิดของสื่อและผู้รับสาร โดยเป็น
ความรู้และทักษะท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ในบริบททางการแพทย์   

วิชาที่ 4.15 – แนวคิดสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวทางการแพทย์ (3 ชั่วโมง) 
วิชานี้  มุ่งศึกษาแนวทางการเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้านการแพทย์  มุมมองของผู้สื่อข่าว 

บรรณาธิการข่าว ส านักพิมพ์ผู้ผลิตและเผยแพร่ข่าว ต่อประเด็นข่าวทางการแพทย์ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ท้ังในทางบวกและทางลบต่อ ระบบการท างานของแพทย์ รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลา เนื้อหา และ
ความเหมาะสม ในการน าเสนอข่าวด้านการแพทย์ ท้ังนี้เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้บริหารสายแพทย์เกิด
ความรู ้ความเข้าใจ ในบริบทของกันและกันมากขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

วิชาที่ 4.16 - บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการ
รักษาพยาบาล (กองทุนรัฐ) (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาบทบาท หน้าท่ี แนวโน้มและทิศทาง และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 
องค์กรสาธารณสุข ทางด้านการเงิน เช่น  สปสช. สปส. และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ท่ีมีความแตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหลื่อมล้ าขึ้น  ตลอดจนองค์กรท่ี
สนับสนุนการท างานของแพทย์ การวางนโยบายประเทศ และการวิจัย อาทิ  สสส. , สช., สวรส. ฯลฯ 
ในด้าน บทบาท หน้าท่ี  รวมถึง การธ ารงความชอบธรรม ของต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย 
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วิชาที่ 4.17 - บทบาทและทิศทางขององค์กรภาครัฐกับการสร้างความเป็นธรรมในการ
รักษาพยาบาล (โรงพยาบาล) (3 ชั่วโมง) 

วิชานี้ มุ่งศึกษาบทบาท หน้าท่ี แนวโน้มและทิศทาง และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของ 
องค์กรสาธารณสุข ทางด้านการเงิน เช่น  สปสช. สปส. และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ท่ีมีความแตกต่างในแง่ชุดสิทธิประโยชน์และก่อให้เกิดการเหลื่อมล้ าขึ้น  ตลอดจนองค์กรท่ี
สนับสนุนการท างานของแพทย์ การวางนโยบายประเทศ และการวิจัย อาทิ  สสส. , สช., สวรส. ฯลฯ 
ในด้าน บทบาท หน้าท่ี  รวมถึง การธ ารงความชอบธรรม ของต่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย 

วิชาที่ 4.18 - บทบาทและทิศทางของ รพ.เอกชนกบัการพฒันาระบบสาธาณสุขของประเทศ (3 ชั่วโมง)  
วิชานี้ มุ่งศึกษาพัฒนาการ บทบาท และทิศทางของ สถานพยาบาลภาคเอกชนในระบบ

สาธารณสุขไทย ต่อรัฐสวัสดิการ หรือนโยบาย  30 บาทรักษาทุกโรค ทิศทางของภาคเอกชนต่อวงการ
แพทย์ไทย ท้ังการบริการ การศึกษา และการวิจัยพัฒนา  ตลอดจนปรากฏการณ์  AEC  Medical  
HUB และ Medical Tourism  ท่ีท าให้ Brand Value ของวงการแพทย์ไทยเพิ่มมูลค่าสูงมาก  
มุมมองของสถานพยาบาลภาคเอกชนต่อประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับระบบสาธารณสุขไทย 

 วิชาที่ 4.19 – บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนกับการจัดการสุขภาพ (3 ชั่วโมง) 
 วิชานี้ มุ่งศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขสมัยใหม่โดยมีภาคประชาสังคมเข้ามามี

ส่วนร่วมในการก าหนดและผลักดันนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติ  ศึกษาปัญหาในการปฏิบัติระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขกับการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม การด าเนินงานให้เกิดธรรมาภิ
บาลกับ ทุกภาคส่วนจากระดับประเทศจนถึงระดับท้องถิ่นในระบบสุขภาพ ซึ่งมีความหลากหลาย 
ซับซ้อน และแตกต่างกันท้ังในด้านวัตถุประสงค์และสภาพชุมชน ต่อท้ังผู้ปฏิบัติงานและผู้ก าหนด
นโยบาย ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานหลักที่เชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมซึ่งจะเป็นตัวส าคัญในการ
ประสานระหว่างประชาชนกับผูป้ฏิบัติงานทางการแพทย์ให้เกิดธรรมาภิบาล 

9.2 กิจกรรมส าคัญในหลักสูตร จ านวน 84 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ (12 ชั่วโมง)   
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (12 ชั่วโมง)   
- การจัดท าเอกสารวิชาการ และพบท่ีปรึกษา (21 ชั่วโมง) 
- การศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว          
  (6ชั่วโมง)   
- การศึกษาดูงานกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 1 ครั้ง (6 ชั่วโมง) 
- การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาค 3 วัน 2 คืน (12 ชั่วโมง) 
- การศึกษาดูงานในส่วนภูมิภาคและการแพทย์แนวชายแดน 4 วัน 3 คืน (15 ชั่วโมง) 
 
 
 


