
          กรมพฒันาธรุกจิการคา้ รว่มกบั 
มหาวทิยาลยัมหดิล และ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ

การบรหิารจัดการธรุกิจบริการสขุภาพ
ขอเชิญเขารวมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ

สําหรับนกักายภาพบาํบดั

่

หลักสูตร 8 วัน

" Healthcare Business Management for Physical Therapist "

วันที 7, 8, 14, 21, 28, 29 มิถุนายน, 3 และ 5 กรกฎาคม 2560

ณ หองมวงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

เพื่อใหน้ักกายภาพบําบัด มีความร้ความเข้าใจเพอใหนกกายภาพบาบด มความรูความเขาใจ
การวิเคราะหโ์อกาสทางธุรกิจ  

   การสร้างโมเดลทางธุรกิจ 
การจัดทําแผนธุรกิจ  

ิ 

ชองทางการสมัคร

แผนการตลาด แผนการเงิน 
การวางแผนภาษี  

1. กรอกใบสมัคร Online โดย Scan QR Code

 หรือพิมพ  http://bit.ly/2oOPdKn

2. Download รายละเอยีดและใบสมัคร ท่ี
www.dbd.go.th  ขาวประชาสัมพันธ  กรอกขอมูล สงมาท่ี
E-mail : bizservicedbd@gmail.com

   สงทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02-5475957

สวนสงเสริมธุรกิจบริการ กองสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกจิการคา โทร 02-5475954

สมัครต้ังแตบัดน้ี จนถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 2560 รับจํานวนจํากัด..สมัครกอน..มีสิทธ์ิกอน

สงทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 5475957



กําหนดการสมัมนาเชงิปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ” สาํหรับนักกายภาพบําบัด 

“Healthcare Business Management for Physical Therapist” 
วันที่ 7, 8, 14, 21, 28, 29 มิถุนายน, 3 และ 5 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
โครงการได้รบัความร่วมมือ : คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, Kanya Academy 

 
วันที ่ เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

 พ. 7 มิ.ย. 60 09.00 - 12.00 น. การก้าวเป็นผู้ประกอบการ 
ที่ประสบความสําเร็จในยุค AEC   
และไทยแลนด์ 4.0 

ดร. อิทธิกร ขาํเดช 
ผู้เช่ียวชาญด้านระบบการบริหารจัดการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  13.00 - 16.00 น. การสร้างโมเดลต้นแบบธุรกิจ 

ในการจัดต้ังคลินิก/สถานพยาบาล 
 พฤ. 8 มิ.ย. 60 09.00 - 10.30 น. การกําหนดรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ 

และหน้าที่ตามกฎหมาย 
ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

 

10.30 - 12.00 น. ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้ากับ
ธุรกิจ 

ผู้แทนจากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 
 
 

 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ 

นางธีราภรณ์  ภูมิวุฒิวงศ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาชุมชน 
บริษัท แอดทมี เอช อาร์ พลัส จํากัด 
 

 พ. 14 มิ.ย. 60 09.00 - 12.00 น. การตลาดและแผนการตลาดสําหรับผู้
ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ  

ดร.พีระพงษ์   กิติเวชโภคาวัฒน์
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารการตลาด  
บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซลัต้ิง จํากัด
 

 13.00 - 16.00 น. Workshop แผนการตลาด แบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็น 3 กลุม่  
วิทยากรประจํากลุ่มดังน้ี 
กลุ่มที่ 1. กภ. ณัฐพล ตรศีรสีุภา 
กลุ่มที่ 2  กภ. พิชญา หล่อมโนเมธ ี
กลุ่มที่ 3. กภ. นาฏยา  อินทจักร

พ. 21 มิ.ย. 60 09.00 - 12.00 น. การประเมินเงินลงทุนในการดําเนิน
ธุรกิจบริการสุขภาพ 
 

ผศ.ดร. จิตวร ีขําเดช 
ผู้เช่ียวชาญด้านระบบการจัดการ 
 อาจารย์ประจําคณะกายภาพบําบัด    
 มหาวิทยาลัยมหิดล  13.00 - 16.00 น. การจัดทําแผนการเงิน   
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วันที ่ เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 
พ. 28 มิ.ย. 60 09.00 - 12.00 น. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คลินิก/

สถานพยาบาล 
ดร. อิทธิกร ขาํเดช 
ผู้เช่ียวชาญด้านระบบการบริหารจัดการ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

 13.00 - 16.00 น. แผนการบริหารจัดการคลินิก/
สถานพยาบาล 

พฤ. 29 มิ.ย. 60 
 

09.00 - 12.00 น. การเขียนแผนธุรกิจ ดร. วีระพัฒน ์ กฤตธนาทิพย์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
ผู้อํานวยการนวัตกรรมและการค้าเสรี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

13.00 - 16.00 น. Workshop แผนธุรกิจรายบุคคล/ธุรกิจ แบ่งผู้เข้าสัมมนาเป็น 3 กลุม่  
วิทยากรประจํากลุ่มดังน้ี 
กลุ่มที่ 1. กภ. ณัฐพล ตรศีรสีุภา 
กลุ่มที่ 2  กภ. พิชญา หล่อมโนเมธ ี
กลุ่มที่ 3. กภ. นาฏยา  อินทจักร 

จ. 3 ก.ค. 60 09.00 - 12.00 น. การบริหารภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายสมศักด์ิ   อนันทวัฒน ์
ผู้เช่ียวชาญด้านภาษีอากร 
ผอ. สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร  
กรมสรรพากร 

 13.00 - 16.00 น. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ. 5 ก.ค. 60 09.00 - 12.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมนําเสนอแผนธุรกิจต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

แบ่งผู้นําเสนอแผนธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม 
วิทยากรประจํากลุ่มดังน้ี 
กลุ่มที่ 1. ดร.อิทธิกร ขําเดช 
กลุ่มที่ 2  ผศ.ดร.จิตวรี ขําเดช 
กลุ่มที่ 3. ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
 

 
13.00 - 16.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมนําเสนอแผนธุรกิจต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

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