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หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ
Health Policy & Strategy Training Program : HPT
2.

ชื่อวุฒิบัตรการอบรม
วุฒิบัตรกำรอบรม หลักสูตรกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒ นำผู้เชี่ยวชำญด้ำนนโยบำยยุทธศำสตร์สุขภำพ สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
4. หลักการและเหตุผล
ตำมที่แนวคิดและเป้ำหมำยกำรพัฒ นำแห่ งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals –
MDGs) ได้สิ้ น สุ ดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้ริเริ่มกระบวนกำร
หำรือ เพื่อกำหนดวำระกำรพัฒนำภำยหลังปี พ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda) เปลี่ยนจำก
กำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน(From MDGs to SDGs) ประเด็นสำคัญของวำระกำรพัฒนำ
ภำยหลังปี พ.ศ. 2558 คือ กำรจัดทำเป้ำหมำย“กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals–
SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ โดยในข้อที่ 17 ได้กล่ำวถึง กำรสร้ำงพลังแห่งกำรเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระดับสำกล
ต่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน เนื่องจำกปั จจุบัน กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วพอๆกับกำรเกิดปัญหำ
สุขภำพระหว่ำงประเทศในโลกยุคไร้พรมแดน ดังนั้นกำรประสำนงำนด้ำนนโยบำยจะช่วยให้ประเทศต่ำงๆ
สำมำรถจัดกำรปัญหำและพัฒนำงำนด้ำนต่ำงๆได้ดีขึ้น เป้ำหมำยนี้ UN มุ่งมั่นที่จะเพิ่มควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ โดยกำรสนับสนุนแผนระดับชำติเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย เกิดควำมเสมอภำคและเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่ำย สำหรับประเทศไทยได้เกิดนโยบำยที่สำคัญในกำรปฏิรูปประเทศ โดยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชำ) ได้จั ดทำยุ ทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เป็ นแผนแม่บทหลั กของกำรพัฒ นำประเทศและ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ได้จัดทำแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ เพื่อ
หวังให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในส่วนกระทรวงสำธำรณสุขได้ จัดทำแผนพัฒ นำสุขภำพ
แห่ งชำติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็ นแผนพัฒ นำสุขภำพระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี ตำมที่ รั ฐ บำลก ำหนด และเกิ ด แผนระยะยำว เป็ น แผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี
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(ด้ำนสำธำรณสุข) แบ่งเป็น 4 ช่วงๆละ 5 ปี ที่ทุกกรม/กอง/สำนักต้องมีกำรปฏิรูประบบกำรทำงำนและกำหนด
นโยบำยต่ ำ งๆให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนต่ ำ งๆที่ ก ำหนดให้ ส ำมำรถน ำสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรมเกิ ด
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพของประเทศต่อไป
ระบบสุขภำพไทยที่พึงประสงค์หรือที่คำดหวัง คือ กำรมุ่งพัฒนำบริกำรสำธำรณสุขให้มีควำมเข้มแข็ง
เพื่อให้ประชำชนทุกคนสำมำรถได้รับบริกำรพื้นฐำนให้ทั่วถึงและเท่ำเทียม บริกำรพื้นฐำนที่ต้องจัดให้ ได้แก่
กำรส่งเสริมศักยภำพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้สำมำรถดูแลตนเองให้มีสุขภำพดี ป้องกันจำกควำม
เจ็บป่วยและกำรเกิดโรค ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ ตลอดจนสำมำรถตัดสินใจแสวงหำควำมช่วยเหลือ
ในกำรรักษำพยำบำลและกำรฟื้นฟูสภำพ เมื่อเกินควำมสำมำรถของตนเอง เพื่อให้เกิดระบบ สุขภำพที่ยั่งยืน
ดังนั้นกำรกำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพจึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้รับผิ ดชอบ
งำน ให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกิดควำมเชี่ยวชำญในกำรวำงแผนกำหนดนโยบำย และยุทธศำสตร์ด้ำน
สุ ข ภำพของกระทรวงสำธำรณสุ ข ให้ ทั น กั บ สุ ข ภำพของโลก (Global Health) ซึ่ ง มี ค วำมเป็ น พลวั ต อยู่
ตลอดเวลำ ส่งผลทาให้เกิดปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว การวางนโยบายและแผนงานการ
แก้ปัญหาสุขภาพจึงต้องมีความซับซ้อนและเกิดการบูรณาการมากขึ้น
หลักสูตรกำรพัฒ นำควำมเชี่ ยวชำญด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพฉบับนี้ จัดทำขึ้น
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับเขตสุขภาพ ได้มี
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพในบริบทของประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความคาดหวังของประชาชนตลอดจนเกิด
ระบบสุ ขภาพที่พึ งประสงค์ ประชาชนสุ ขภาพดีมีกาลั งสร้างรายได้ที่ส่ งผลดี ต่อความมั่นคงและมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ สังคมต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพใน
บริบทสำธำรณสุขของประเทศไทย สำมำรถวำงแผนกลยุทธ์และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทำ
ข้อ เสนอแนะให้ ผู้ บ ริ ห ำรได้ ใช้ป ระกอบเพื่ อกำรตั ด สิ น ใจได้อ ย่ำงเหมำะสม มี กำรพั ฒ นำทั กษะภำวะผู้ น ำ
สำมำรถให้กำรสอนงำน ให้คำปรึกษำเพื่อนร่วมงำนหรือผู้ใต้บังคับบัญชำที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงนโยบำยและ
ยุทธ์ศำสตร์ด้ำนสุขภำพ โดยใช้ศิลปะในกำรสื่อสำร กำรจูงใจและกำรเจรจำต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภำพของประชำชนที่รับผิดชอบได้
6. ความคาดหวังของหลักสูตร ผู้ผ่านการอบรมจะมีความสามารถ ดังนี้
6.1 ด้านการปฏิบัติ
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6.1.1 วิเครำะห์นโยบำยรวมทั้งปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่ ำงประเทศ ทิศทำงของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข และแผนยุทธศำสตร์ระดับชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ของ
ประเทศไทยเพื่อนำมำประกอบกำรกำหนดนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขในระดับเขตสุขภำพ
6.1.2 ให้กำรดูแล กำกับ บริหำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับนโยบำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆในระดับ
เขตสุขภำพหรือที่ตนเองรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือ
ควำมยั่งยืน เพื่อให้กำรจัดทำนโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนงำนด้ำนสุขภำพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อ
ประชำชน
6.1.3 จัดทำแผนงำน แผนงบประมำณ หรือโครงกำรในระดับ เขตสุ ขภำพหรือ ที่ตนเองสั งกัด
รับ ผิ ดชอบ โดยอิงทิศทำงกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ สั งคม กำรเมืองของประเทศ เพื่อวำงแผนกำหนดนโยบำย
แผนงำน แผนงบประมำณ หรือโครงกำรต่ำงๆที่รับผิดชอบให้บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
6.1.4 บรูณาการภารกิจตามนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลด
ความซ้าซ้อนทั้งในด้านระยะเวลา งบประมาณ การดาเนินการ และการประเมินผล เพื่อให้เกิดความสาเร็จบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายร่วมกัน
6.1.5 ให้คำปรึกษำและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบำย แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆที่ตนเองสังกัด
รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรบริหำร หรือควำมยั่งยืน เพื่อให้กำร
จัดทำนโยบำยและกำรวำงแผนงำนด้ำนสุขภำพของหน่วยงำนย่อยเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตำมภำรกิจที่กำหนดไว
6.1.6 มอบหมำยงำน กำกับดูแล ติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นกัลยำณมิตรในกำรบริหำรจัดกำร
แผนงำนตำมนโยบำยที่กำหนด รวมถึงมีภำวะผู้นำในกำรช่วยแกไขปัญหำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำน เป็นไปตำมแผนที่วำงไว ให้ข้อเสนอแนะวิธีกำรติดตำมประเมินผลนโยบำย แผนงำน/โครงกำรหรือ
กิจกรรม ต่ำงๆในงำน เพื่อให้บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำสำมำรถสรุปและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ได
6.1.7 วิเครำะห์ กลั่ นกรอง และจัดลำดับควำมสำคัญ ของนโยบำย แผนงำน/โครงกำร จัดทำ
บทสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อผู้บริหำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจในระดับเขตสุขภำพ
เพื่อนำไปประกอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำรด้ำนสุขภำพในวงรอบต่อไป
6.2 ด้านการวางแผน
มีภำวะผู้นำในกำรวำงแผนหรือร่ วมดำเนินกำรวำงแผน กำหนดนโยบำยในระดับเขตสุขภำพ
โดยมีกำรเชื่อมโยง หรือบูรณำกำรกับนโยบำย/แผนงำน/โครงกำรในระดับกรม/กอง/สำนักต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์สำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชนที่รับผิดชอบ
6.3 ด้านการประสานงาน
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6.3.1 เป็ น ตั ว หลั ก ในกำรประสำนงำนด้ ำนนโยบำยสุ ข ภำพกั บ บุ ค คลหรือหน่ ว ยงำนภำยนอก
โดยอำศัยศิลปะในกำรพูด กำรโน้มน้ำวใจ กำรเจรจำต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชำติและประชำชน
ทำให้บุคคลอื่นเกิดควำมเต็มใจและให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมทีก่ ำหนด
6.3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และค ำแนะน ำรวมทั้ งที่ ป ระชุ ม ด้ ำ นนโยบำยและแผนงำนทั้ ง ในและนอก
หน่วยงำน เพื่อให้เกิดประโยชนและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
6.4 ด้านการบริการ
(1) ให้กำรอำนวยกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ และกำรชี้แจงนโยบำยต่ำงๆของกระทรวงสำธำรณสุข ให้กับ
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสังกัดที่ตนเองปฏิบัติงำนอยู่ เพื่อให้บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำทุก
คน สำมำรถปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและเป้ำหมำยที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ วำงแผนไวให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด
(2) ฝกอบรม ถ่ำยทอด สอนงำน หรือให้คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่
ระดับรองลงมำ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
7. องค์ประกอบของหลักสูตร
หลั กสู ต รกำรพั ฒ นำควำมเชี่ ย วชำญด้ำนนโยบำยและยุ ทธศำสตร์ด้ำนสุ ขภำพ (Advance Health
Policy & Strategy Program) ประกอบด้วย 3 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 170 ชั่วโมง
 หน่วยการเรียนรู้ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 77 ชั่วโมง ประกอบด้วย
  สุขภำพโลกกับนโยบำยสุขภำพ (Global health & Health Policy)
 สุขภำพโลก (Global health)
3 ชั่วโมง
 นโยบำยสุขภำพ (Introduction to Health Policy)
3 ชั่วโมง
 กระบวนกำรสร้ำงนโยบำย (Policy Process)
 กำรกำหนดนโยบำยเป็นวำระสำคัญ (Agenda Setting)
- เครื่องชี้วัดภำระโรค (Burden of Diseases)
1.5 ชั่วโมง
- กำรพัฒนำภำคประชำสังคมกับนโยบำยสุขภำพ
(Civil Society Involvement in Health Policy)
1.5 ชั่วโมง
 กำรก่อรูปนโยบำย (Policy Formulation)
- องค์ประกอบของระบบกำรเมืองและระบบสุขภำพไทย
3 ชั่วโมง
- กำรก่อรูปนโยบำย (Policy Formulation)
3 ชั่วโมง
- เสวนำกำรก่อรูปนโยบำย
(Seminaron Policy Formulation)
3 ชั่วโมง
 กระบวนกำรพิจำรณำนโยบำย (Policy Adoption)
- กระบวนกำรพิจำรณำนโยบำย กสธ.
3 ชั่วโมง
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- กระบวนกำรพิจำรณำนโยบำยในคณะรัฐมนตรี
 กำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ (Policy Implementation)
- ระบบกำรบริหำรงบประมำณ
- กำรบริหำรงบประมำณกระทรวงสำธำรณสุข
- กำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในบริบทภำคประชำสังคม
(Execution in Civil Society Context)
- ผู้บริหำรระดับสูงกับกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
 กำรประเมินนโยบำย (Policy Evaluation)
 กำรบริหำรจัดกำรนโยบำย (Political Management)
 แผนพัฒนำด้ำนสุขภำพประเทศไทย
 แผนแม่บทยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี(ด้ำนสำธำรณสุข)
 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planing)
 แนวคิดและหลักกำรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
 กำรวำงแผนกลยุทธ์ในภำคเอกชน
 กำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision)
 กำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Implementation)
 ระบบติดตำมยุทธศำสตรดำนสุขภำพและตัวชี้วัด (KPI)
 KPIs กระทรวงสำธำรณสุข และ ระบบ SMS
 หน่วยการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาภาวะผู้นา จานวน 51 ชั่วโมง ประกอบด้วย
 แนวคิดและหลักกำรของภำวะผู้นำ (Leadership)
 ภำวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical leadership)
 ภำวะผู้นำกับกำรจูงใจคน (Persuation)
 ภำวะผู้นำกับกำรเจรจำต่อรอง (Negotiation)
 ภำวะผู้นำกับกำรสอนงำน (Coaching)
 เทคนิคกำรสอนงำนโดยใช้กำรตั้งคำถำม (Grow Model)
 ภำวะผู้นำกับกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ(Communication)
 ผู้นำกับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 ภำวะผู้นำกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพ (Personality)
 กำรสร้ำง Personal Brand
 กำรค้นหำลักษณะเฉพำะตน โดยใช้แบบทดสอบ Strengeth finder
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 แบบวัดบุคลิกภำพผู้นำ ของมำยเออร์ –บริกส์
6 ชั่วโมง
(The Myers–Briggs Type Indicator : MBTI)
 หน่วยการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการ จานวน 35 ชั่วโมง ประกอบด้วย
 กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร (Project management)
6 ชั่วโมง
 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk management)
6 ชั่วโมง
 กำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change management)
6 ชั่วโมง
 กำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต (Crisis management)
6 ชั่วโมง
 กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance management)
3 ชั่วโมง
 กำรบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้ง (Conflict management)
3 ชั่วโมง
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
5 ชั่วโมง
 กำรบริหำรจัดกำรสูตรสำเร็จ 90 วันผู้นำคนใหม่
2 ชั่วโมง
 สัมมนำและนำเสนอผลกำรเรียนรู้
5 ชั่วโมง
 ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศและอื่นๆ
2 ชั่วโมง
จานวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร 170 ชั่วโมง
8. วิธีการอบรมตลอดหลักสูตร
กำรจัดกำรอบรมเน้นให้ผู้เขำอบรมไดแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน นำแนวคิดและหลักกำรที่
ได้ไปใช้ในทำงปฏิบัติจริงมำกที่สุด วิธีกำรอบรมประกอบด้วยวิธีกำรต่ำงๆที่เหมำะสมกับแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้
ไดแก กำรบรรยำยแบบมีส่วนร่วม กำรอภิปรำย กำรเสวนำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ กำรประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งกำร
วิเครำะห์กรณีศึกษำ (Case Study) รวมทั้งกำรศึกษำเรียนรู้และสร้ำงควำมบันเทิง โดยการนาภาพยนตร์มาใช้
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ (Edutainment) กำรศึกษำดูงำน (Study Visited) หน่วยงำน/องค์กรชั้นนำต่ำงๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดของหลักสูตร
9. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม มีคุณสมบัติ ดังนี้
9.1 เป็ น บุ ค ลำกรกรที่ ป ฏิ บั ติ งำน/มี ห น้ ำที่ รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ กำรก ำหนดนโยบำยและแผน สั งกั ด
กระทรวงสำธำรณสุขทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคในระดับเขตสุขภำพ
9.2 เป็ น บุ ค คลผู้ มี ค วำมสนใจและมี ค วำมมุ งมั่ น ในกำรพั ฒ นำตนเองและงำนด้ ำนนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพที่ได้รับมอบหมำย
9.3 เป็นผู้ไดรับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนต้นสังกัด สำมำรถเขำอบรมไดตลอดหลักสูตร
โดยในวันลงทะเบียน ผู้เข้ำอบรมจะต้องยื่นเอกสำรหนังสืออนุมัติกำรอบรมระบุตัวบุคคลจำกหนวยงำนสังกัด
ต่อทีมผู้จัดกำรอบรม
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10. ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลำกำรศึกษำอบรม ใช้เวลำ 4 สัปดำห์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงๆละ 2 สัปดำห์ติดต่อกัน
11. การประเมินผลตลอดหลักสูตร
11.1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะต้องเข้ำร่วมกิ จกรรมกำรอบรมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของหลักสูตร จึงจะได้รับ
วุฒิบัตรสาเร็จการอบรมหลักสูตรจากสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
11.2 ผู้เข้ำอบรมจะต้องมีส่วนร่วมในกำรนำเสนอและส่งใบงำนต่ำงๆตำมที่หลักสูตรกำหนด ซึ่งจะต้อง
ได้รับกำรประเมินจำกผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำประจำหลักสูตร
11.3 ประเมินควำมพึงพอใจกำรเข้ำอบรมตำมแบบฟอร์ม และบันทึกลงในระบบฐำนข้อมูลที่หลักสู ตร
กำหนด
12. การบริหารหลักสูตร
12.1 ส ำนั ก นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข โดยศู น ย์ พั ฒ นำควำม
เชี่ย วชำญด้ำนนโยบำยยุทธศำสตร์สุขภำพ ได้ดำเนินกำรประชุมปรึก ษำวำงแผนกำรจัดหลักสู ตรร่วมกับ ที่
ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญเพื่อวำงแผนกำรจัดหลักสูตร จัดทำเป็นหลักสูตรเพื่อเสนอผู้บริหำรได้พิจำรณำ และเมื่อ
ผ่ำนกำรเห็นชอบ ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรและขออนุมัติโครงกำรก่อนดำเนินกำรจัดอบรม
12.2 กำรบริหำรหลักสูตร ดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ทำหน้ำที่วำงแผนกำรอบรม
กำรสรรหำ/คัดเลือกวิทยำกรและที่ปรึกษำประจำหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหำร/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรกำหนด
นโยบำยและกำรจัดทำยุทธ์ศำสตร์ เป็นแบบอย่ำงด้ำนภำวะผู้นำ มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ
ประสบกำรณจริงแก่ผู้ เข้ำอบรม โดยกำรประชุมกลุ่มกำหนดให้ มีสั ดส่ วนวิท ยำกรประจำกลุ่ ม ต่อผู้ อบรม
เท่ำกับ 1: 10-12 คน
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้ด้ำนกำรกำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒ นำงำนด้ำน
สุขภำพและสำธำรณสุขไทย สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพในพื้นที่ๆรับผิดชอบได้
อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ มีภำวะผู้นำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรกำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์
มีควำมสำมำรถในกำรติดตำมประเมินนโยบำย และพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดตำมสมรรถนะที่
คำดหวังของหลักสูตร
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