
การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
สําหรับนักกายภาพบําบดั

ขอเชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันท่ี 12, 15, 18, 20, 21, 25 และ 26 ธันวาคม 2560
ณ หองมวงมงคล ช้ัน 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

สวนสงเสริมธุรกิจบริการ กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร 02-5475954

1. กรอกใบสมัคร Online โดย Scan QR Code

 หรือพิมพ http://bit.ly/2zVge8d

หลักสูตร 7 วัน

" Healthcare Business Management for Physical Therapist "

รุนที่ 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 1 ธ.ค.60

เต็ม...ปิดรับสมัครทันที
รับจํานวนจํากัด เพียง 60 ที่น่ังเท่าน้ัน

ช่องทางการสมัคร

  สําหรับนักกายภาพบําบัด สาํเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพกายภาพบาํบดั

 สําหรับกิจการคลินกิกายภาพบําบัด สาํเนาหนังสือรับรองนิตบุิคคล หรือ สาํเนาทะเบยีนพาณิชย์ 

 ส่งเอกสารหลักฐานการสมคัร มาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com

หลักฐานการสมัคร

เพ่ือให้นักกายภาพบําบัด มีความรูค้วามเข้าใจ
การวิเคราะหโ์อกาสทางธุรกจิ  

   การสรา้งโมเดลทางธุรกจิ 
การจัดทาํแผนธุรกจิ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
แผนการตลาด แผนการเงิน 

การวางแผนภาษ ี 

สมัครตั้งแตบัดน้ี จนถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 รับจํานวนจํากัด หากเต็ม..ปดรับสมัครทันทีหากมีผู้สมัครจํานวนมาก ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับกลุม่นักกายภาพบําบัดก่อน



ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ” ส าหรับนักกายภาพบ าบัด รุ่นที่ 2 

“Healthcare Business Management for Physical Therapist” 
วันที ่12, 15, 18, 20, 21, 25, 26 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 และห้องม่วงนทีชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โครงการได้รับความร่วมมือ : คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Kanya Academy 

 

วันที่ เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

 อ. 12 ธ.ค. 60 
 
 

 
ณ ห้องม่วงมงคล  

ชั้น 6 

09.00 - 12.00 น. การก้าวเป็นผู้ประกอบการ 
ที่ประสบความส าเร็จและโอกาสทาง
ธุรกิจในยุค AEC และไทยแลนด์ 4.0 
 

ดร. อิทธิกร ข าเดช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารจัดการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 13.00 - 16.00 น. การสร้างโมเดลต้นแบบธุรกิจ 

ในการจัดตั้งคลินิก/สถานพยาบาล 
 

 ศ. 15 ธ.ค. 60 
 

09.00 - 12.00 น. การตลาดและแผนการตลาดส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ  

กภ.นันท์  อุดมเฉลิมภัทร 
กรรมการบริษัท กันยา กายภาพบ าบัด 
เหม๋งจ๋าย จ ากัด 

 
 

 
ณ ห้องม่วงนท ี 

ชั้น 7 

13.00 - 16.00 น. การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์เลือกแบบ
ไหนให้ตรงเป้าหมาย 

นายปฤณ จ าเริญพาณิช 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูกชั่น จ ากัด 
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital 
Marketing  

จ. 18 ธ.ค. 60 
 

09.00 - 12.00 น. การประเมินเงินลงทุนในการด าเนิน
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
 

ผศ.ดร. จิตวรี ข าเดช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการ 
 อาจารย์ประจ าคณะกายภาพบ าบัด    
 มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องม่วงมงคล  

ชั้น 6 
13.00 - 16.00 น. การจัดท าแผนการเงิน   

 

พ. 20 ธ.ค. 60 
 

09.00 - 12.00 น. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คลินิก/
สถานพยาบาล 
 

ดร. อิทธิกร ข าเดช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารจัดการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

 
 

ณ ห้องม่วงมงคล  
ชั้น 6 

13.00 - 16.00 น. การบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร 
กรมสรรพากร  

 มีต่อหน้า 2 

24/4/60 

  



 

-2- 
 

วันที่ เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

พฤ. 21 ธ.ค. 60 
 

09.00 - 12.00 น. การเขียนแผนธุรกิจ 
 
 

ดร. อิทธิกร ข าเดช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารจัดการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
ณ ห้องม่วงมงคล  

ชั้น 6 

13.00 - 16.00 น. Workshop แผนธุรกิจรายบุคคล/ธุรกิจ 
 

แบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม  
วิทยากรประจ ากลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ 1. กภ. ณัฐพล ตรีศรีสุภา 
กลุ่มที่ 2  กภ. พิชญา หล่อมโนเมธ ี
กลุ่มที่ 3. กภ. นาฏยา  อินทจักร 
 

จ. 25 ธ.ค. 60 
 

09.00 - 12.00 น. 
 

แผนการบริหารงานจัดการคลินิก/
สถานพยาบาล 

ดร. วีระพัฒน์  กฤตธนาทิพย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
ผู้อ านวยการนวัตกรรมและการค้าเสรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
ณ ห้องม่วงนท ี 

ชั้น 7 

13.00 - 16.00 น. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

อ. 26 ธ.ค. 60 
 

09.00 - 12.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอแผนธุรกิจต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบ่งผู้น าเสนอแผนธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม 
วิทยากรประจ ากลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ 1. ดร.อิทธิกร ข าเดช 
กลุ่มที่ 2  ผศ.ดร.จิตวรี ข าเดช 
กลุ่มที่ 3. ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
กลุ่มที่ 4. อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ ณ ห้องม่วงนท ี 

ชั้น 7 

13.00 - 16.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอแผนธุรกิจต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

หมายเหตุ :  - พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 



    

 
ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ” ส าหรับนักกายภาพบ าบัด รุ่นที่ 2 
" Healthcare Business Management for Physical Therapist " 

วันที ่12, 15, 18, 20, 21, 25 และ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

1.  ท่านจบการศึกษาทางด้านกายภาพบ าบัด  หรือไม่     ใช่    ไม่ใช่ 

     จบการศึกษา วท.บ. (กายภาพบ าบัด)  จาก มหาวิทยาลัย......................................................เมื่อป.ี................... 

2. ข้อมูลผู้สมัคร 

2.1. ช่ือ (นาย/นาย นางสาว)...................................................นามสกุล....................................................................... 

E-mail……………………………………………………………………………………………มือถือ.................................................... 

2.2 ปัจจุบันท างานอยู่ที่..................................................................................................................... ........................... 

      ต าแหน่ง....................................................................................................... ......................................................... 

2.3 ที่ตั้งกิจการ เลขท่ี .................................ถนน  ...........................................แขวง/ต าบล........................................ 

เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

โทรศัพท์ ....................................................................  โทรสาร........................................................................... 

Website.......................................................................... ................................................................... ................. 

3. ข้อมูลธุรกิจในกรณีที่ผู้สมัครมีคลินิก หรือกิจการอื่น  นอกจากงานประจ าที่ท า   (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาก่อน) 

    3.1 ข้อมูลเบื้องต้น ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือไม่ 

  เป็นเจ้าของ   ร่วมทุนกับบุคคลอ่ืน 
  ท าธุรกิจเก่ียวกับ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................   

3.2 ชื่อกิจการ………………………………………………………………………………เลขทะเบียนนิติบุคคล.................................... 

 ที่ตั้งกิจการ เลขท่ี .................................ถนน  ......................................แขวง/ต าบล.............................................. 

 เขต/อ าเภอ..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย.์........................................... 

 โทรศัพท์ ....................................................................  โทรสาร............................................................................. 

Website................................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 

หลักฐานการสมัคร 
  ส าหรับนักกายภาพบ าบัด  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 ส าหรับกิจการคลินิกกายภาพบ าบัด  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ ส าเนาทะเบียนพาณิชย์  
 ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com 

***  ปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2560    หากเต็ม ....ปิดรับสมัครทันที *** 
***  ประกาศรายชื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560    ทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ *** 

หากมีผู้สมัครจ านวนมาก ทางกรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับกลุม่นักกายภาพบ าบัดก่อน 
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  หมายเลข 02-5475954 Fax 02-5475957 

 

 

สมัคร Online 

หรือพิมพ์  
http://bit.ly/2zVge8d 

รับจ านวนจ ากัด เพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น 
 


