หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Health & Wealth Institute: H&W
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนองนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ความสาคัญกับแนวโน้ม ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 วิทยาลัยฯ
ตระหนักถึงความสาคัญของ การบริการทางการแพทย์ (Medical Services) ผูส้ ูงอายุ (Silver Age) การแพทย์ทางเลือก (Complementary
and Alternative medicine) นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ (Healthcare Innovation) โล
จิสติกส์ทางการแพทย์ (Healthcare Logistic) ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Wellness ตลอดจน Wellness Tourism วิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่า ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มกี ารเรียนรู ้ เพิม่ พูน และฟื้ นฟูความรู ้ ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของ
เครือข่าย เพื่อความพร้อม และการรองรับ การเปลี่ยนแปลง และความสาเร็จขององค์กร เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสยั ทัศน์ สามารถ
วิเคราะห์ และรับรูก้ ระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบนั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพ
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ การร่ วมกันรับใช้สงั คม ประเทศชาติ ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จดั หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) ขึ้น
หลักการและเหตุผล
บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการบริการสถานพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพทีบ่ ูรณาการ
เพือ่ นาไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในสังคมเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสาคัญ และมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid-19 ซึ่งในปัจจุบนั การพัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มคี ุณภาพทันต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรูอ้ ย่างบูรณการ
และเป็ นระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการด้านต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก โดยเน้นให้มีความรู ค้ วามเข้าใจระหว่างผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทัง้ ในและนอกสาขาวิชาชีพแพทย์ เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น จากการสร้างเครือข่ายผ่านหลักสูตรนี้
วิสยั ทัศน์:
Beauty Wealthy Healthy Hearty (BW2H) Together
พันธกิจ:
1. สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
2. สร้างการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจ ในด้านการเสริมความงาม จากนวัตกรรมการแพทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0

3. ให้ความรูใ้ นการดาเนินงานและการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ทัง้ ในภาคธุรกิจและการลงทุน
4. พัฒนาความแข็งแกร่งของจิต ใจให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและองค์กรในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผูบ้ ริหารองค์กรต่าง ๆ
ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนทีส่ นใจธุรกิจทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มุ่งให้ผูอ้ บรมมีความรู ้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารธุ รกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั
2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู แ้ ละประสบการณ์ระหว่างผูอ้ บรมในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุ รกิจ และผูบ้ ริหาร
องค์กรต่าง ๆ ทัง้ ในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
3.

เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ บรม อันจะนาไปสู่ การร่วมมือกันใน

อนาคต เพือ่ ชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ

ระยะเวลาการอบรม : ระหว่าง 24 มิถนุ ายน – 4 พฤศจิกายน 2564
สถานที่หลัก : เน้นบรรยายและดูงานธุรกิจทางการแพทย์ ณ สถานที่จริง
การเรียนรูใ้ นห้องเรียน
เป็ นการบรรยายโดยผูท้ รงคุณวุฒพิ ร้อมประสบการณ์ จากสาขาวิชาชีพทัง้ ภายในและต่างประเทศ ทุกวันพฤหัสบดีของเดือน
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. อาหารเย็นและกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์สงั สรรค์ประจาสัปดาห์
การดูงานนอกสถานที่
การเรียนรูน้ อกชัน้ เรียนเป็ นองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตรนี้ เพราะนอกจากจะช่วยเปิ ดโลกทัศน์ของผูเ้ รียนแล้ว ยังช่วยให้
ผูเ้ รียนได้เชื่อมโยงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นชัน้ เรียนและการนาไปประยุกต์กบั การจัดการในสถานการณ์ได้จริง ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดนครปฐม ฯลฯ ประเทศในทวีปอเมริกาหรือทวีปยุโรป และ ประเทศในทวีปเอเชีย
ผูอ้ บรมของหลักสูตร
1. คุณสมบัติทวั ่ ไปของผูส้ มัครเข้าเป็ นผูอ้ บรม
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1.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา
1.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนทีส่ นใจธุรกิจทางการแพทย์
1.3 บุคคลทีส่ ถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิเข้าเป็ นผูอ้ บรม
2. เป็ นผูม้ คี วามพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาในฐานะผูอ้ บรมของสถาบัน ฯ ร่วมกับผูอ้ บรมอืน่ ๆ
3. สัดส่วนของผูอ้ บรมประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์
การกีฬา ประมาณ 30% และหน่วยงานภาครัฐประมาณ 30% และหน่วยงานภาคเอกชนประมาณ 40% รวมทัง้ สิ้นไม่เกิน 60 คน
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ผูอ้ บรมจะสาเร็จการศึกษาได้ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องมีเวลาเรียนในชัน้ ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมด
2. ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาและกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดหลักสูตร (การปฐมนิเทศ การเรียนภาควิชาการ ศึกษาดูงาน นาเสนอ
ผลงานโครงการ ปัจฉิมนิเทศ)
3. ต้อ งไม่ ด าเนิ น การใด ๆ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งของ วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ น านาชาติ จุ ฬ าภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ค่าอบรม
-

199,000 บาท (รวมการดูงานในประเทศ)

วิธีการชาระเงิน
สามารถโอนเงิน หรือสัง่ จ่ายเช็คได้ดงั นี้
ชื่อบัญชี “วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ มธ. (โครงการอบรม)” จานวน 199,000 บาท
ธนาคารกรุงไทย สาขา บิก๊ ซี ประชาอุทศิ เลขทีบ่ ญั ชี 986-5-86756-7
ผูอ้ านวยการหลักสูตร
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
รองผูอ้ านวยการหลักสูตร ดร.บุษรา วงศ์รกั ศักดิ์ โทร.095-464-2345
ผูจ้ ดั การการอบรม ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ โทร.096-064-2914
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารเรียนและปฏิบตั ิการรวม ชัน้ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตาบล คลองหนึ่ง อาเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
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