ครั้งที่

ว.ด.ป.

1

16 ส.ค. 61

2

23 ส.ค. 61

3

30 ส.ค. 61

เรื่อง
ช่วงที่ 1: ปฐมนิเทศ (พิธีเปิด)

6 ก.ย. 61
8 ก.ย. ถึง 9 ก.ย. 61

สถานที่

เจ้าภาพอาหารเย็นและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์

เจ้าภาพเชิญวิทยากร

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้องยูง
ทอง 1

หลักสูตร บสพ.

หลักสูตร บสพ.

ช่วงที่ 1: ระบบสุขภาพพึงประสงค์

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ช่วงที่ 2: การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจทางการแพทย์

นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้องยูง
ทอง 1

รุ่นพี่ บสพ.1

กลุ่ม BEAUTY

ช่วงที่ 1: การแพทย์เพื่อผู้สงู อายุ

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

กิจกรรมรับน้อง

ช่วงที่ 2: การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สงู อายุ
(การทา Project Feasibility และ Project planning)

4

วิทยากร

ศึกษาดูงาน สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย

พญ. นาฎ ฟองสมุทร
พญ. นาฎ ฟองสมุทร

ศึกษาดูงานธุรกิจทางการแพทย์ จ. เชียงใหม่

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้องยูง
หลักสูตร บสพ. ( บสพ. TALK ครั้งที่
กลุ่ม WEALTHY
ทอง 1 (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูงทอง
1 โดย พี่ บสพ.1)
2)
สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย ต.ท้ายบ้าน
ใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จ.เชียงใหม่
Villa Meesuk Residence จ.เชียงใหม่

หลักสูตร บสพ.

กลุ่ม HEALTHY

หลักสูตร บสพ.

กลุ่ม HEARTY

กลุ่ม BEAUTY

กลุ่ม BEAUTY

Jirung Health Village จ.เชียงใหม่
5

13 ก.ย. 61

ช่วงที่ 1: Digital Hospital*

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร*

ช่วงที่ 2: ธุรกิจการแพทย์ในยุค digital 4.0*

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร*

ช่วงที่1: ความท้าทายของธุรกิจการแพทย์ และ AEC
6

7

20 ก.ย. 61

27 ก.ย. 61

(วิเคราะห์ความท้าทายนโยบายภาครัฐ)

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี
(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูงทอง 2)

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้องยูง
ทอง 1 (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูงทอง กลุ่ม WEALTHY
2)

กลุ่ม WEALTHY

กลุ่ม HEALTHY

ช่วงที่ 2: วิสยั ทัศน์ดา้ นสุขภาพ

คุณกร ทัพพะรังสี

ช่วงที่1:นวัตกรรมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือก

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

ช่วงที่2:นวัตกรรมและพัฒนาการแพทย์ทางเลือก

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้องยูง
ทอง 1 (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูงทอง กลุ่ม HEALTHY
2)

๑. Wellness City บางไทร

นพ.บุญชัย อิศราพิสษิ ฐ์

จ.พระนครศรีอยุธยา

๒.JIN Wellbeing Country

นพ.บุญ วนาสิน

จ.ปทุมธานี

ช่วงที่ 1: ธุรกิจเวชศาสตร์ชะลอวัย

น.ท.พญ.อรวรรณ กิจเชวงกุล

ศึกษาดูงานธุรกิจทางการแพทย์
8

9

4 ต.ค. 61

11 ต.ค. 61

ร.ต.อ.นพ.มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์
ช่วงที่ 2: ศัลยกรรมความงามในยุคดิจิตอล

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้อง
ออดิทอเรียม(กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูง
ทอง 2)

หลักสูตร บสพ.

กลุ่ม HEARTY

หลักสูตร บสพ.

กลุ่ม HEARTY

Dr.Moon Sung Jun
10

18 ต.ค. 61

ช่วงที่ 1: การดาเนินธุรกิจทางการแพทย์ดา้ นเวชภัณฑ์ยาและเครื่องมือ
แพทย์

ภก.ปรีชา พันธุ์ตเิ วช

ช่วงที่ 2: การดาเนินธุรกิจทางการแพทย์ดา้ นเวชสาอางค์

ดร.ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา*

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้อง
หลักสูตร บสพ. ( บสพ. TALK ครั้งที่
กลุ่ม BEAUTY
ออดิทอเรียม (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูง
2 โดย กลุ่ม BEAUTY)
ทอง 2)

ครั้งที่
11
1
12

13

ว.ด.ป.

เรื่อง

วิทยากร

25 ต.ค.
ง 2961ต.ค. 61 ศึกษาดูงานธุรกิจทางการแพทย์ ประเทศญี่ปุ่น
16ถึส.ค.
1 พ.ย. 61

เจ้าภาพเชิญวิทยากร

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้องยูง
ประเทศญี่ปุ่น
ทอง 1

หลักสูตร บสพ.

หลักสูตร บสพ. ( บสพ. TALK ครั้งที่
กลุ่ม WEALTHY
3 โดย กลุ่ม WEALTHY)

หลักสูตร บสพ.

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ช่วงที่ 1: การแพทย์องค์รวม

ผศ.นพ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล

ช่วงที่ 2: การดาเนินธุรกิจสปา (การจัดซื้อจัดจ้าง)

คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์

สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ห้อง
หลักสูตร บสพ. ( บสพ. TALK ครั้งที่
กลุ่ม HEALTHY
ออดิทอเรียม (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ห้องยูง
4 โดย กลุ่ม HEALTHY)
ทอง 2)

8 พ.ย. 61
14 พ.ย. ถึง
20 พ.ย. 61

ศึกษาดูงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา

15

22 พ.ย. 61

การนาธุรกิจการแพทย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่วงที่ 1: นาเสนอผลงานรายกลุ่ม

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา

(กลุ่มละ 30 นาที)

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

ช่วงที่ 2: ปัจฉิมนิเทศและรับใบประกาศนียบัตร

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร

27 พ.ย. 61

เจ้าภาพอาหารเย็นและกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์

การดูงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โรงพยาบาลกรุงเทพ

14

16

สถานที่

* ทางหลักสูตรขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตร บสพ.

ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร บสพ.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร บสพ. ( บสพ. TALK ครั้งที่
กลุ่ม HEARTY
5 โดย กลุ่ม HEARTY)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มธ.รังสิต ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2

หลักสูตร บสพ.

หลักสูตร บสพ.

