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ทมีวทิยากร: APDP-HBM 

 

ดร. ประพนธ ์ผาสขุยดื, Ph.D. Civil Engineering 

ผูอํ้านวยการสถาบนัสง่เสรมิการจัดการความรูเ้พือ่สงัคม - สคส. (Knowledge Management)ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
บรหิารการเปลีย่นแปลง การสรา้งแรงบนัดาลใจ และการใชห้ลักธรรมสาํหรับการบรหิารงานยุคใหม ่ 

ประสบการณ์: ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารงานคณุภาพ และการพัฒนาองคก์ร ผูอํ้านวยการวทิยาลยันวตักรรม 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ เลขาธกิารวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  ทีป่รกึษาพัฒนาระบบคณุภาพ  ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์University of Maryland, USA. 

นพ. สมพร คําผง, MD 

President & CEO, HealthCare Expert Group (Thailand) 

ประสบการณ์: Lecturer มาตรฐาน JCI ตัง้แตปี่ 2545  ผูบ้รหิารโรงพยาบาลเอกชน  สรา้งทมีวชิาชพีดา้นการ
รักษาพยาบาลในการตรวจตดิตามคณุภาพงานโรงพยาบาล ไดรั้บความเชือ่ถอืในการนําบคุลากรโรงพยาบาลผ่าน
การตรวจรับรองคณุภาพ JCI มากกวา่ 100 โรงพยาบาลทั่วประเทศ 

อาจารยบ์ณัฑติ งามวฒันะศลิป์ 

Managing Director, Innovation Technology Co., Ltd. 

ประสบการณ์: ทีป่รกึษางานระบบวศิวกรรม และบรหิารงานซอ่มบํารุง และการจัดการพลงังานในอาคารสงู และ
โรงงานอตุสาหกรรม สง่โรงพยาบาลทีเ่ป็นทีป่รกึษาพลงังาน ประกวดอาคารอนุรักษ์พลงังานไดรั้บรางวลัอนัดบั 1 
ตัง้แตปี่ 2541 มผีลงานในอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงตา่งๆอย่างตอ่เนือ่ง ปัจจบุนัดําเนนิโครงการอนุรักษ์พลงังาน ร่วมกับ 
กรมพัฒนาพลงังานทดแทนฯ กระทรวงพลงังาน นําโรงพยาบาลประกวดได ้ASEAN Award ดา้นอนุรักษ์พลงังาน 

อาจารยไ์กรสร เกง่สกลุ 

Managing Director, SEA Consulting (Thailand) 

ประสบการณ์: ผูบ้รหิารองคก์รภาครัฐ โรงงาน องคก์ารมหาชน ธรุกจิบรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นผูบ้รหิาร
โรงพยาบาลทีม่สีว่นร่วมในแผนการลงทนุ การออกแบบ ควบคมุงานสรา้งโรงพยาบาล วางระบบบรกิาร และระบบ
บรหิารงานในการเริม่กจิการ, Re-organize, Quality Management, Crisis Management ธรุกจิโรงพยาบาลทีม่ี
เครอืขา่ย ตัง้แตร่ะดับกลาง ถงึระดบัทีม่มีาตรฐานคณุภาพสากล รวมถงึโรงพยาบาลทีม่เีครอืขา่ยในตา่งประเทศ 

อาจารยอ์าทริตัน ์จารุกจิพพิฒัน ์

ผูบ้รหิารโรงพยาบาลชัน้นํา ผูส้ามารถถา่ยทอดประสบการณ์ในการวางแผนกลยทุธ ์การกําหนดแผนปฏบิตัใิห ้
สอดคลอ้งกับเป้าหมายองคก์ร การกําหนด Strategic Business Unit รวมถงึการมองโอกาสในการสรา้งสนิคา้ และ
บรกิารใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดทีม่กีารแขง่ขันสงู 

อาจารยเ์รอืงรอง องคพ์ฒันกจิ 

ผูบ้รหิารโรงพยาบาลทีล่งลกึในงานดา้นทรัพยากรบคุคลของโรงพยาบาลอนัดบั 1 ทัง้งานพัฒนาบคุลากร งาน
บรกิารบคุลากร สามารถถา่ยทอดการกําหนดรูปแบบองคก์รในลกัษณะตา่งๆ ในทางปฏบิัต ิรวมถงึรูปแบบองคก์รที่
จําเป็นตอ้งตอบสนองทัง้งานบรหิาร และงานคณุภาพของโรงพยาบาล 

ดร.มยรุ ีโยธาวธุ, RN, Ph.D. (NIDA-บรหิารการพฒันา) 

ประสบการณ์: พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน อาจารยแ์ละหัวหนา้ภาควชิาการบรหิารจัดการทางการ
พยาบาล ผูจั้ดการแผนกผูป่้วยเด็ก แผนกผูป่้วยตา่งประเทศ ผูอํ้านวยการฝ่ายการพยาบาล ผูต้รวจการพยาบาล 
ผูอํ้านวยการองคก์รพยาบาล 

ความเชีย่วชาญ: การวางแผนกลยทุธอ์งคก์ร การบรหิารจัดการระบบคณุภาพ การบรหิารความเสีย่ง 

ประกาศนยีบตัร: Integrated Administration Nursing, HA, พยาบาลดเีดน่ ร.พ.บา้นแพว้ (2542-43) 
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อาจารยธ์ารนิ เอีย่มเพชราพงศ ์

ผูบ้รหิารโรงพยาบาลผูม้ากประสบการณ์ดา้นบรหิารการเงนิ ดา้นงบประมาณ ใหม้มุมองเชงิเปรยีบเทยีบ 
(Benchmarking) ดว้ยเครือ่งมอืจัดการตัวชีว้ัดทางธรุกจิโรงพยาบาล ในขนาดเดยีวกนั หรอืในตลาดเดยีวกนั อกี
ทัง้การบรหิารจัดการความเสีย่งในธรุกจิโรงพยาบาลทีผู่บ้รหิารจําเป็นตอ้งทราบ 

อาจารยว์ศิรุต พลเรอืง 

Managing Director, A Meds Co., Ltd. 

ประสบการณ์: ผูบ้รหิารโรงพยาบาลในสายงานบรหิารจัดการเครือ่งมอืแพทย ์ตัง้แตว่างแผนงานและจัดทํา
งบประมาณ การคดัเลอืก แผนซอ่มบํารุงรักษาอะไหล ่การสอบเทยีบ รายงานทีส่ะทอ้นความคุม้คา่ประวตัเิครือ่งมอื
แพทยเ์พือ่สนองตอบงานคณุภาพ HA, JCI พัฒนาโปรแกรมเพือ่สนองตอบ Asset Utilization และ Financial 
Feasibility Study ไดรั้บรางวลั Hospital Management Asia Award 

อาจารยก์นกอร จริะสวสัดิพ์งศ,์ RN. 

ผูบ้รหิารโรงพยาบาลในสายงานคณุภาพ ของโรงพยาบาลชัน้นํา  งานบรหิารความเสีย่ง (Clinical Risk) รวมถงึ การ
ประยกุตข์อ้มูลดา้นคณุภาพสนองตอบการวางแผนกลยทุธท์างธรุกจิ  มปีระสบการณ์ Internal Auditor-ISO 
9100:2008, ISO 14001 & TIS 18001, External Auditor-HA, Internal Auditor-JCI, TQA Application 

อาจารยธ์ชัพนธ ์โชคสชุาต ิ

QMR, ผูบ้รหิารโรงพยาบาลในสายงาน MIS เป็นทีป่รกึษางานวางระบบ และการบรหิารจัดการขอ้มลูสารสนเทศ  
ตัง้แต ่Data Base, Information System, Business Intelligence มปีระสบการพัฒนา Software ร่วมกับ 
Software House คา่ยตา่งๆในธรุกจิโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ Software ดา้น BI สนองตอบการบรหิาร การ
วางแผนงาน สรา้งความน่าเชือ่ถอืในการบรหิารงานเครอืขา่ยโรงพยาบาล 

ภญ.สรินิภรณ์ ล ิม่วงศ,์ CSCP. 

ผูบ้รหิารงาน Supply Chain Management นคิมอตุสาหกรรมสหพัฒน์ 

ประสบการณ์: ผูบ้รหิารโรงพยาบาลทีด่แูลรับผดิชอบงานบรหิารจัดการยาและเวชภัณฑ ์ทัง้ระบบ พัฒนาแบบ
แผนการจัดการ ควบคมุ รายงาน ตัง้แต ่Procurement, Inventory, Supply Chain, Reverse Supply Chain ใหม้ี
ความพรอ้มใช ้ลดความเสีย่ง และสามารถควบคมุตน้ทนุไดอ้ย่างแมน่ยํา 

อาจารยก์ติต ิพจนเ์พยีรเลศิ 

ประสบการณ์: ผูบ้รหิารโรงพยาบาลสายงานการตลาดและบรกิารลกูคา้ สือ่สารองคก์ร ชมุชนสมัพันธท์รัพยากร
มนุษย ์กําหนดกลยทุธด์า้นการตลาดและงานสง่เสรมิการขาย รวมถงึแผนงานระดบัองคก์ร 

 

ดร.ภูษติ เก็จมยรู, CBC., Ph.D. 

CEO, SEA Consulting Group   ในฐานะผูอํ้านวยการหลักสตูร APDP-HBM 

ประสบการณ์: ผูบ้รหิารสายงานกจิกรรมสนับสนุนงานโรงพยาบาล และสถานประกอบการดา้นสขุภาพมากกวา่ 15 
ปี ทีด่แูลรับผดิชอบงานตัง้แตร่ะดบัปฏบิตักิาร  ระดับบรหิาร  จนถงึระดบันโยบาย ทัง้ในประเทศ และการวางระบบ
เพือ่เปิดกจิการใหมใ่นตา่งประเทศ 


