
วิทยากร

คุณสำราญ สอนผึ้ง ผูอำนวยการฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คุณกรด โรจนสเถียร นายกสมาคมสปาไทย

สมัครเขารวมงานไดตั้งแต วันนี้ - 21 กุมภาพันธ 2561

กิจกรรมหลักในโครงการ

- ศึกษาดูงาน ณ สถานปฏิบัติงานจริงของธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผูสูงอายุตนแบบ

- กิจกรรมใหคำปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาเขาสูเกณฑฯ โดยผูเชี่ยวชาญจากสถาบันฯ 

- ประเมินผล พรอมรับประกาศนียบัตร สำหรับผูประกอบการที่ผานเกณฑฯ

- กิจกรรม Focus Group ระหวางผูประกอบการที่เขารวมโครงการ

- ผูประกอบการที่เปน Best Practice จะไดรับมอบโล จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ไมเสียคาใชจายตลอดโครงการ!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวริษฐา  มีทวี, คุณเยาวรินทร  พจนกุดั่น , คุณกุลชนก  เจนศิริพิกุล 

โทรศัพท  02-6171727 ตอ 223, 221, 208  โทรสาร 02-617-1708 
Email :  waristha@masci.or.th, yaowarin@masci.or.th,

 kulchanok@masci.or.th

สัมมนาโครงการ
ยกระดับมาตรฐานการบริหาร
จัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลคาสูง 

ปงบประมาณ 2561

26 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08:00-13:00 น. 
ณ หองประชุมฉลาดลบเลอสรรค 
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
กระทรวงพาณิชย (สนามบินน้ำ)



ก าหนดการสัมมนา 
โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน  

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561  
วันจันทร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 – 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
................................................... 

 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา 

เวลา 09.00 - 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้อ านวยการกองธุรกิจบริการ 

เวลา 09.15 - 09.30 น. แนะน าโครงการและการด าเนินโครงการ  

เวลา 09.45 - 10.30 น. ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality 
Management : TQM) เพ่ือความส าเร็จของธุรกิจ 

 โดยคุณส าราญ สอนผึ้ง ผู้อ านวยการฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

เวลา 10.30 - 11.30 น. บรรยายแนวทางการด าเนินธุรกิจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ  
บริหารจัดการธุรกิจให้มีระบบ โดยคุณกรด โรจนสเถียร นายกสมาคมสปาไทย 

เวลา 11.30 – 12.00 น. ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา 

เวลา 12.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
................................................... 

 
หมายเหตุ : เวลา 09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
 



แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนา 
โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ    

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2561 
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08:30 – 13:00 น.  

 ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้้า) 

ผู้ประกอบธุรกิจ      ธุรกจิสปา       ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ      ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

ชื่อหน่วยงาน ...............................................................................................................................................................  
ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ....................................  โทรสาร ......................................  Email :  .........................................................  
 

 ยินดีเข้าร่วมงาน โดยขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน คือ 

ชื่อ ………………………………………………………………………………. ต าแหน่ง …………………………………………………………… 

โทรศัพท์ …………………………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………... 

โทรสาร ……………………………………………………………………. อีเมล ………………………………………………………….…….. 

ชื่อ ……………………………………………………………………………. ต าแหน่ง ……………………………………………….…………… 

โทรศัพท์ …………………………………………………………………… โทรศัพท์มือถือ …………………………….…………………….. 

โทรสาร ……………………………………………………………………. อีเมล ………………………………….…………………………….. 
 

    ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 ลงนาม....................................................... 
 (................................................................) 
 ต าแหน่ง..................................................... 

 
หมายเหตุ 

1. กรุณากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมงานดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งกลับมายัง  
หมายเลขโทรสาร 0-2617-1708  ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ  

e-mail : waristha@masci.or.th; yaowarin@masci.or.th; kulchanok@masci.or.th 

2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายหน่วยตรวจ  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ติดต่อคุณวริษฐา,   
คุณเยาวรินทร์, คุณกุลชนก   โทร. 0-2617-1727 ต่อ 223, 221, 208  
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