หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Health & Wealth Institute: H&W
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงใน
สายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้
ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และการรองรับ การปลี่ยนแปลง และ
ความสาเร็จขององค์กร และนวัตกรรมต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ สถานพยาบาล และ
นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับ รู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในปั จ จุ บั น สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และมี บ ทบาทได้ อ ย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ องกับ สภาพสั งคม และ
สิ่ งแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ งการร่ว มกั น รับ ใช้สั งคม ทางวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์น านาชาติ จุฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ขึ้น
หลักการและเหตุผล
บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการบริการสถานพยาบาลและการ
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพที่ บู ร ณาการ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารมี สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนในสั งคมเป็ น สิ่ งที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญ และจะมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มีคุณภาพ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถ
เตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณการและเป็นระบบ รวมถึงการ
พัฒนาระบบการบริการด้านต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงทั้งในและนอกสาขาวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น จากการ
สร้างเครือข่ายผ่านหลักสูตรนี้
วิสัยทัศน์:
Beauty Wealthy Healthy Hearty (BW2H) Together
พันธกิจ:
1. สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
2. สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ ในด้านการเสริมความงาม จากนวัตกรรมการแพทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0
3. ให้ความรู้ในการดาเนินงานและการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ทั้งในภาคธุรกิจและการลงทุน
4. พัฒนาความแข็งแกร่งของจิต ใจให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณธรรมในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและองค์กรในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และ
ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ
และผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
3. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อันจะนาไปสู่ การ
ร่วมมือกันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ
ระยะเวลาการอบรม : วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2561
สถานที่หลัก : สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี
การเรียนรู้ในห้องเรียน
เป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประสบการณ์ จากสาขาวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกวัน
พฤหัสบดีของเดือน แบ่งช่วงเวลาการเรียนดังนี้
- ลงทะเบียน พร้อมทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 - 12.30 น.
- ช่วงที่ 1 เวลา 12.30 – 14.30 น.
- พักเบรก เวลา 14.30 - 15.00 น.
- ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 – 17.00 น.
- ช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. อาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สังสรรค์ประจาสัปดาห์
การดูงานนอกสถานที่
การเรียนรู้นอกชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตรนี้ เพราะนอกจากจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของ
ผู้ เรี ย นแล้ ว ยั งช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นได้ เชื่ อ มโยงสิ่ งที่ ได้ เรี ย นรู้ ในชั้ น เรี ย นและการน าไปประยุ ก ต์ กั บ การจั ด การใน
สถานการณ์ได้จริง ในจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศเยอรมนี
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1. การดูงานจังหวัดเชียงใหม่
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินขาไป (TG102) กรุงเทพ-เชียงใหม่ วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 07:50-09:10 น. และเที่ยวบินขากลับ (TG617) เชียงใหม่-กรุงเทพ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561
เวลา 17:05-18:15 น.
2. การดูงานประเทศเยอรมนี
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินขาไป (TG920) กรุงเทพ-แฟรงก์เฟิร์ต วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา
23:40-05:50 น. และ เที่ยวบินขากลับ (TG921) แฟรงก์เฟิร์ต -กรุงเทพ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา
13:45-06:20 น. (ถึงประเทศไทยวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561)
นักศึกษาของหลักสูตร
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1.1 ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การ
กีฬา
1.2 ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์
1.3 บุคคลที่สถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษา
2. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาในฐานะนักศึกษาของสถาบัน ฯ ร่วมกับนักศึกษาอื่น ๆ
3. สัดส่วนของนักศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ประมาณ 30% และหน่วยงานภาครัฐประมาณ 30% และหน่วยงานภาคเอกชน
ประมาณ 40% รวมทั้งสิ้น 120 คน
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีเวลาเรียนในชั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ต้องมีส่ วนร่วมในการศึกษาและกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดหลั กสูตร (การปฐมนิเทศ การเรียนภาค
วิชาการ ศึกษาดูงาน นาเสนอผลงานโครงการ ปัจฉิมนิเทศ)
4. ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตารางการอบรม
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ค่าอบรม
- 295,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และการดูงานในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเครื่องบินโดยสาร
และรวมดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมัน 6 วัน 4 คืน)
วิธีการชาระเงิน
สามารถโอนเงิน หรือสั่งจ่ายเช็คได้ดังนี้ (ยอดรวม 295,000 บาท)
1. ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. (โครงการอบรม)” จานวน 199,000 บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซี ประชาอทิศ เลขที่บัญชี 986-5-86756-7 และ
2. ชื่อบัญชี “บริษัท ริกโก้ สตาร์ จากัด” จานวน 96,000 บาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 001-5-73599-1
หรือ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 042-2-13225-4
ผู้อานวยการหลักสูตร
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อ
ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ โทร.095-464-2345
พ.ท.หญิง ผศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล โทร.089-646-5939

ขั้นตอนการสมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
3. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. สาเนาปริญญาบัตร
6. กรณีเจ้าของกิจการ กรรมการ หุ้นส่วน โปรดแนบสาเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท
7. กรณีผู้บริหารระดับสูงของเอกชน โปรดแนบโครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างการบริหาร
การรับสมัคร
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่ง Email ใบสมัครมาที่ : emmpcicm@gmail.com
1. ข้อมูลส่วนบุคคล

คานาหน้า______________ชื่อ สกุล (ภาษาไทย) ______________________________________________
ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ) _________________________________________________________________
ชื่อเล่น______________________________________________________________________________
เลขที่บัตรประชาชน__________________วัน เดือน ปี เกิด______________________อายุ_____________
ส่วนสูง__________น้าหนัก__________สัญชาติ__________ศาสนา__________กรุ๊ปเลือด______________
โรคประจาตัว________________________โรคประจาตัวของคนในครอบครัว________________________
อุบัติเหตุที่เคยได้รับ____________________________________________________________________
อาหารพิเศษ : ____อิสลาม ____มังสวิรัติ ____Clean Food ____ไม่ทานเนื้อวัว ____ไม่ทานอาหารทะเล
อื่นๆ เช่น_________________________________________________________________
อาหารที่ชอบ_____________________ อาหารที่ต้องควบคุม_____________________________________
รสชาติอาหารที่ชอบ : _____เผ็ด _____เค็ม _____เปรี้ยว _____หวาน ของหวานที่ชอบ _________________
กีฬาที่ชอบ___________________________________________________________________________
ที่อยู่ปัจจุบัน : _______________________________ ตาบล/แขวง __________ อาเภอ/เขต ___________
จังหวัด_______________ รหัสไปรษณีย์_______ เบอร์โทรศัพท์____________ เบอร์มือถือ_____________
E-mail_____________________________ Line ID___________________
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รายละเอียด การติดต่อ เช่น ผู้ช่วย เลขา
ชื่อ________________ สกุล ____________________ เบอร์โทร______________ แฟกซ์__________
E-mail_____________________________ Line ID___________________
รายละเอียด การติดต่อ กรณีฉุกเฉิน
ชื่อ________________ สกุล ____________________ เบอร์โทร______________
2. ข้อมูลการศึกษา

สาขาที่สาเร็จการศึกษา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา :
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาเพิ่มเติม
หลักสูตรต่างๆ (เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง)
ประเทศที่เคยดูงาน
3. ข้อมูลการทางาน

อาชีพ_____________________________________________________________________________
ตาแหน่ง (ภาษาไทย) __________________________________________________________________
ตาแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ________________________________________________________________
สังกัด/บริษัท (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
สังกัด/บริษัท (อังกฤษ) _________________________________________________________________
ภาค/ฝ่าย/ส่วน/สานัก __________________________________________________________________
ที่ทางานปัจจุบัน : ___________________________ ตาบล/แขวง __________ อาเภอ/เขต ____________
จังหวัด_______________ รหัสไปรษณีย์_______ เบอร์โทรศัพท์_____________ แฟกซ์________________
4. ความสนใจในหลักสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

___ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน
___แพคเกจสาหรับตรวจโรคต่างๆ
___แพคเกจสปา
___Digital Hospital
___นวัตกรรมเสริมความงาม
___ธุรกิจยารักษาโรค
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___การออกกาลังกาย
___การรักษาแบบธรรมชาติบาบัด
___การก่อตั้งและบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์
___การแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ
___การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจผู้เกษียณและสูงอายุ
___การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ_______________________________________________________________________________
ประเทศที่ต้องการดูงาน____________________ ประเภท______________________________________
วิทยากรที่ต้องการรับฟัง_________________________________________________________________
ผู้แนะนาให้สมัครหลักสูตร_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร มีความประสงค์สนับสนุนการทางานของหลักสูตรดังนี้

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
___ร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมของหลักสูตร
___จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการร่วมกิจกรรมหลักสูตร
___จัดอาหาร ของว่าง
___ร่วมจัดกลุ่มบริการ
___ออกแพคเกจสนับสนุนกลุ่ม
___ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
___ประชาสัมพันธ์ทางสื่อและสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น
_______________________________
(_______________________________)
ผู้สมัคร
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