
ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอาย ุ

(หลักสูตร 12 วัน)  การบริหารจัดการธุรกิจบรกิารสขุภาพ...   

ส าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1  

วันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 พฤศจิกายน, 6  และ 7 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

หรือ http://bit.ly/2ht06ix 

คุณสมบัตธิุรกิจ 

หลักฐานการสมัคร 

   สอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ  Tel. 02-5475954  

 

    ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สงูอายุ ทั้งในรูปแบบนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, 

    คณะบุคคล หรอืบุคคลธรรมดา  

 

 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
      ส าหรับบุคคลธรรมดา  :  ส าเนาบัตรประชาชน 

 ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มาท่ี E-mail : bizservicedbd@gmail.com 

สมัคร Online.. ได้ที่  
สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้   
ถึงวันที 30 ต.ค.60 

เต็ม...ปดิรับสมัครทันที 

รับสมัครกจิการละไม่เกนิ 2 ท่าน หากมีผู้สมัครจ านวนมาก  
ขอสงวนสิทธิ์ให้กจิการละ 1 ท่าน และเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น 



 
 

กําหนดการ  
สัมมนาหลักสตูร “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สําหรับธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ รุ่น 1” 

" Healthcare Business Management for Eldercare Services  " 
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช้ัน 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

วันที ่ เวลา หัวข้อการสัมมนา 

วันพุธที่  
1 พ.ย. 2560  

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00 - 12.00 น. โอกาสทางธุรกิจดูแลผูสู้งอายุและการดําเนินธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ 

13.00 - 16.00 น. การสร้างโมเดลธุรกิจดูแลผูส้งูอายุ 
 

วันพฤหัสบดีที่  
2 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. เทคนิคการดําเนินธุรกิจดูแลผูสู้งอายุให้ประสบความสําเร็จ 
 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ เพ่ือต่อยอดธุรกิจ 
 

วันพุธที่  
8 พ.ย. 2560 

09.00 – 10.30 น. การกําหนดรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจและหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

10.30 - 12.00 น. การเข้าถึงแหลง่เงินทุนโดยหลักประกันทางธุรกิจ 
 

13.00 - 16.00 น. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

วันพฤหัสบดีที่  
9 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. การตลาดและแผนการตลาดสําหรับธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ 
 

13.00 - 16.00 น. การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์เลือกแบบไหนให้ตรงเป้าหมาย 
 

วันพุธที่  
15 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. การบริหารธุรกิจดูแลผูสู้งอายุโดยใช้สารสนเทศ 
 

13.00 - 16.00 น. ประสบการณ์การดูงานธุรกิจดูแลผูสู้งอายุในประเทศญี่ปุ่น 
การประเมินเงินลงทุนในธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ 

วันพฤหัสบดีที่  
16 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. งานด้านกายภาพบําบัดสําหรับธุรกิจดูแลผู้สงูอายุ 
 

13.00 - 16.00 น. จิตวิทยาสําหรับผู้สูงอายุ 
 

 



 

วันที ่ เวลา หัวข้อการสัมมนา 

วันพุธที่  
22 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. แผนเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
 

13.00 - 16.00 น. Workshop การเขียนแผนธุรกิจ แผนเชิงกลยุทธ์ 
 

วันพฤหัสบดีที่  
23 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. แผนธุรกิจสําหรับธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ 
 

13.00 - 16.00 น. การบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจดูแลผูสู้งอายุ 
 

วันพุธที่  
29 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. แผนการเงิน    
 

13.00 - 16.00 น. Workshop การจัดทํางบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน  
งบดุล อัตราส่วนทางด้านการเงิน 

วันพฤหัสบดีที่  
30 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. บัญชีช้ีช่องรวย 
 

13.00-16.00 น. การวางแผนภาษีธุรกิจ 
 

วันพุธที่  
6 ธ.ค. 2560 

 

09.00 - 12.00 น. Universal Design ในบ้านผูสู้งอายุ 
 

13.00 – 14.30 น. เสวนา “ธุรกิจเตรียมทัพ พรอ้มรับมาตรฐานการดูแล
ผู้สูงอายุ” 
 หลักสูตรการดูแลผูสู้งอายุ 
 ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
 สถานดูแลผูสู้งอายุ 

14.30 – 16.00 น. สิทธิและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา
อาชีพการดูแลผู้สูงอายุ  
 แรงงานต่างด้าว 
 สิทธิของลูกจ้างตาม พรบ.แรงงาน 

วันพฤหัสบดีที่  
7 ธ.ค. 2560 

09.00-12.00 น. การนําเสนอแผนธุรกิจ 
 

13.00-16.00 น. การนําเสนอแผนธุรกิจ 
 

โครงการได้รับความร่วมมือ : คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สงูอายุไทย 
                                   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ  
                                   Kanya Academy 

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



  
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ชื่อสถานประกอบธุรกิจ  (บจ. / หจก. / บุคคลธรรมดา)................................................................................................. 

ชื่อทางการค้า (Brand)………………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    เลขทะเบียนนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา        

2.  เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย      เป็นสมาชิก     ไม่เป็นสมาชิก 

    เลขทะเบียนสมาขิกสมาคม  (โปรดระบุ) ………………….………………………............................................................... 

จ านวนผู้สูงอายุที่รับรองได้   .....................................  คน 

3.  ทีต่ั้งสถานประกอบการ   

    เลขที.่..................................หมู่ที.่........................ซอย..........................................ถนน......................................................... 

    ต าบล/แขวง.....................................................................อ าเภอ/เขต................................................................................... 

จังหวัด.............................รหสัไปรษณีย์..........................โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................... 

4. ผู้เข้าร่วมอบรม  (  หากมีผู้สมัครจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์กิจการละ 1 ท่าน ) 

4.1  ค าน าหน้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ.................................................... นามสกุล..........................................................  
      ต าแหน่ง...........................................................................  มือถือ ...............................................................................   
        E-mail  ................................................................... ....................................................................................................  

4.2  ค าน าหน้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ.................................................... นามสกุล..........................................................  
      ต าแหน่ง...........................................................................  มือถือ ...............................................................................   
       E-mail  ................................................................... .....................................................................................................  

 

             

คุณสมบัติธุรกิจที่จะรับเข้าร่วมอบรม 
    เป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล . 
    หรือบุคคลธรรมดา  
หลักฐานการสมัคร 
 ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  
     ส าหรับบุคคลธรรมดา  :  ส าเนาบัตรประชาชน 

 ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มาท่ี E-mail : bizservicedbd@gmail.com 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร  “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ส าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1” 

วันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 พฤศจิกายน, 6 และ 7 ธันวาคม 2560 (หลักสูตร 12 วัน) 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

***  ปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2560    หากเต็ม ....ปิดรับสมัครทันที *** 
***  ประกาศรายช่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560    ทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ *** 

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ  หมายเลข 02-5475954 Fax 02-5475957 

 

สมัคร Online 
 

mailto:bizservicedbd@gmail.com

