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หลักสูตร 6 วัน
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รุนที่ 2

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 28 มิ.ย.61
หากเต็ม...ปิดรับสมัครทันที

รับจํานวนจํากัด เพียง 60 ที่น่ังเท่าน้ัน

ช่องทางการสมัคร

  สําหรับนักกายภาพบําบัด สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
 สําหรับกิจการคลินกิกายภาพบําบัด สําเนาหนังสอืรบัรองนติิบุคคล หรือ สําเนาทะเบียนพาณิชย์ 
 ส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร มาท่ี E-mail : bizservicedbd@gmail.com

หลักฐานการสมัคร

เพ่ือให้นักกายภาพบําบัด มีความรูค้วามเข้าใจ
การวิเคราะหโ์อกาสทางธุรกจิ  

   การสรา้งโมเดลทางธุรกจิ 
การจัดทาํแผนธุรกจิ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
แผนการตลาด แผนการเงิน 

การวางแผนภาษ ี 
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ทางกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าอบรมภายในวันที่ 2 ก.ค.61 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้



ก ำหนดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  
หลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบริกำรสุขภำพ” ส ำหรับนักกำยภำพบ ำบัด รุ่นที่ 2 

“Healthcare Business Management for Physical Therapist” 
วันที่ 4, 5, 11, 12, 18, และ 19 กรกฎำคม 2561 
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

โครงกำรได้รับควำมร่วมมือ : คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Kanya Academy 
 

วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

 พ. 4 ก.ค. 61 
 
 

 
 

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

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

ในการจัดตั้งคลินิก/สถานพยาบาล 
 

 พฤ. 5 ก.ค. 61 
 

09.00 - 12.00 น. การตลาดและแผนการตลาดส าหรับผู้
ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ  

กภ.นันท์  อุดมเฉลิมภัทร 
กรรมการบริษัท กันยา กายภาพบ าบัด 
เหม่งจ๋าย จ ากัด 

 
 

 
 

13.00 - 16.00 น. การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์เลือกแบบ
ไหนให้ตรงเป้าหมาย 

นำยปฤณ จ ำเริญพำณิช 
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูกชั่น จ ากัด 
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital 
Marketing  

พ. 11 ก.ค. 61 
 

09.00 - 12.00 น. การประเมินเงินลงทุนในการด าเนิน
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
 

ผศ.ดร. จิตวรี ข ำเดช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการ 
 อาจารย์ประจ าคณะกายภาพบ าบัด    
 มหาวิทยาลัยมหิดล  13.00 - 16.00 น. การจัดท าแผนการเงิน   

 
พฤ. 12 ก.ค. 61 09.00 - 12.00 น. ระบบการพัฒนาคุณภาพการบริการ

คลินิกกายภาพบ าบัดและการขออนุญาต
เปิดคลินิกหรือโรงพยาบาล
กายภาพบ าบัด 

อ.กภ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
อาจารย์ประจ าคณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 
 

13.00 - 16.00 น. การบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษีอำกร 
กรมสรรพากร  

 มีต่อหน้ำ 2 

24/4/60 
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วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

พ. 18 ก.ค. 61 09.00 - 12.00 น. การเขียนแผนธุรกิจ/ แผนเชิงกลยุทธ์ 
ในการจัดตั้งคลินิก 
 
 

ดร. อิทธิกร ข ำเดช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารจัดการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
 

13.00 - 16.00 น. Workshop แผนธุรกิจรายบุคคล/ธุรกิจ 
 

แบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม  
วิทยากรประจ ากลุ่มดังนี้ 
กลุ่มที่ 1. กภ. ณัฐพล ตรีศรีสุภำ 
กลุ่มที่ 2  กภ. พิชญำ หล่อมโนเมธ ี
กลุ่มที่ 3. กภ. นำฏยำ  อินทจักร 
 

พฤ. 19 ก.ค. 61 09.00 - 12.00 น. 
 

เทคนิคการขอสินเชื่อจากธนาคาร 
เพ่ือจัดตั้งคลินิก 

ผู้แทนจำกบมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์
จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

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

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


