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หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที ่6 Medical Hub Version)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
Health & Wealth Institute: H&W 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
สุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสำคัญ
ของ การบริการทางการแพทย์  (Medical Services) ผู ้ส ูงอายุ (Silver Age) การแพทย์ทางเลือก (Complementary and 
Alternative medicine) นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทางการแพทย์ (Healthcare Innovation)  
โลจิสติกส์ทางการแพทย์ (Healthcare Logistic) ธุรกิจท่ีเก่ียวกับ Wellness ตลอดจน Wellness Tourism  มหาวิทยาลัย เล็งเห็น
ว่า ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารระดับสูงใน
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ ควรจะได้มีการเรียนรู้ เพิ่มพูน และฟื้นฟูความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อความพร้อม และการรองรับการเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของ
องค์กร เพื่อสร้างนักบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์ และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคม และส่ิงแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการร่วมกัน
รับใช้สังคม ประเทศชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ. 
Medical Hub Version) ขึ้น  
 
หลักการและเหตุผล 

บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการบริการสถานพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ
ที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19  ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  และสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม ด้วย
การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างบูรณการและเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบการบริการด้านต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารระดับสูงทั้งในและนอกสาขาวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจทาง
การแพทย์มากยิ่งขึ้น จากการสร้างเครือข่ายผ่านหลักสูตรนี้  

 
วิสัยทัศน์: 

Beauty Wealthy Healthy Hearty (BW2H) Together 
 

พันธกิจ: 
1. สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ  
2. สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ ในด้านการเสริมความงาม จากนวัตกรรมการแพทย์ยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. ให้ความรู้ในการดำเนินงานและการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ทั้งในภาคธุรกิจและการลงทุน  
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4. พัฒนาความแข็งแกร่งของจิต ใจให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. สร้างเครือข่ายและเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและองค์กรในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และผู้บริหาร

องค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มุ่งให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิด และทิศทางใหม่ในการบริหารธุรกิจทางการแพทย์ ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมในสาขาวิชาชีพแพทย์ นักธุรกิจ และ
ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. เสริมสร้างเครือข่ายสัมพันธภาพ (Network) และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้อบรม อันจะนำไปสู่ การร่วมมือ
กันในอนาคต เพื่อชุมชน สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประเทศชาติ 

 
ระยะเวลาการอบรม : ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 28 ก.ย. 66 (4 เดอืน) 
สถานที่หลัก : เนน้บรรยายและดูงานธุรกจิทางการแพทย์  ณ สถานที่จริง 
 
การเรียนรู้ในห้องเรียน 

เป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประสบการณ์ จากสาขาวิชาชีพทั้งภายในและต่างประเทศ ทุกวันพฤหัสบดี 
ของเดือน แบ่งช่วงเวลาการเรียนดังนี้ 

- ลงทะเบียน พร้อมทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 - 12.30 น. 
- ช่วงท่ี 1 เวลา 12.30 – 14.30 น. 
- พักเบรก เวลา 14.30 - 15.00 น. 
- ช่วงท่ี 2 เวลา 15.00 – 17.00 น. 
- ช่วงเวลา 17.00 - 20.00 น. อาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สังสรรค์ประจำสัปดาห์ 
 

การดูงานนอกสถานที่ 
การเรียนรู้นอกชั้นเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรนี้ เพราะนอกจากจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนแล้ว ยัง

ช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและการนำไปประยุกต์กับการจัดการในสถานการณ์ได้จริง ในกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดชลบุร ีจังหวัดนครปฐม ฯลฯ  ประเทศในทวีปอเมริกาหรือทวีปยุโรป และ ประเทศในทวีปเอเชีย 

 
ผู้อบรมของหลักสูตร 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าเป็นผู้อบรม 
1.1 ผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวชศาสตร์การกีฬา  
1.2 ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงนักลงทุนที่สนใจธุรกิจทางการแพทย์ 
1.3 บุคคลท่ีสถาบันเห็นควรเสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าเป็นผู้อบรม 

2. เป็นผู้มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาในฐานะผู้อบรมของสถาบัน ฯ ร่วมกับผู้อบรมอื่น ๆ 
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3. สัดส่วนของผู้อบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในสายวิชาชีพแพทย์ทุกสาขา ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเวช
ศาสตร์การกีฬา ประมาณ 30% และหน่วยงานภาครัฐประมาณ 30% และหน่วยงานภาคเอกชนประมาณ 40% รวมทั้งส้ินไม่เกิน 
60 คน 
เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา 

ผู้อบรมจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ต้องมีเวลาเรียนในชั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาและกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดหลักสูตร (การปฐมนิเทศ การเรียนภาควิชาการ ศึกษาดูงาน 

นำเสนอผลงานโครงการ ปัจฉิมนิเทศ) 
3. ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียชื่อเสยีงของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ค่าอบรม 

- 199,000 บาท (อบรม 14  คร้ังรวมการดูงานในประเทศ)  
ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
วิธีการชำระเงิน  
สามารถ โอนเงิน หรือสั่งจ่ายเช็คได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ผู้อำนวยการหลักสูตร 
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม 

รองผู้อำนวยการหลักสูตร ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ โทร.095-464-2345 
ผู้จัดการการอบรม  ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ โทร.096-156-5994 


