ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
(หลักสูตร 10 วัน)

การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ...

สาหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
วันที่ 5, 6, 14, 15, 21, 22, 26, 28 พฤศจิกายน, 3 และ 4 ธันวาคม 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หัวข้อวิชำ.....
โอกาสทางธุรกิจ...
การสร้างโมเดลธุรกิจ...
เตรียมพร้อมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุสู่อาเซียน ...
การประเมินเงินลงทุนในธุรกิจ...
มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุ...
การจัดทาแผนธุรกิจ ...
การวางแผนเชิงกลยุทธ์...
แผนการตลาด แผนการเงิน ...
รับสมัครกิจกำรละไม่เกิน 2 ท่ำน หำกมีผู้สมัครจำนวนมำก
ฯลฯ ...

ขอสงวนสิทธิ์ให้กจิ กำรละ 1 ท่ำน และขอพิจำรณำธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุก่อน
สมัคร Online.. ได้ที่

หรือ https://bit.ly/2zShY0H

รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ที่นั่งเท่ำนั้น
สมัครก่อน...มีสิทธิ์ก่อน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที 25 ต.ค.61

หำกเต็ม...ปิดรับสมัครทันที

ทางกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภายในวันที่ 29 ต.ค.61 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองธุรกิจบริการ ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ Tel. 082-6498688 , 02-5475963

กำหนดกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบริกำรสุขภำพ สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ รุ่น 2”
" Healthcare Business Management for Eldercare Services "
ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี (สนามบินน้า)
วันที่/สถำนที่
วันจันทร์ที่
5 พ.ย. 2561

เวลำ
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ 10.30 - 12.00 น.
การค้า ชัน 6

หัวข้อกำรสัมมนำ
ลงทะเบียน
โอกาสทางธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและการด้าเนิน
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
บทบาทนักกายภาพบ้าบัดในสถานธุรกิจ
ผู้สูงอายุ

วิทยำกร
นพ.ฆนัท ครุธกุล
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุไทย
กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย
นายกสมาคมกายภาพบาบัด
แห่งประเทศไทย

13.00 - 16.00 น. การสร้างโมเดลธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

วันอังคารที่
6 พ.ย. 2561

09.00 - 12.00 น.

ดร. อิทธิกร ข้าเดช
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เทคนิคการด้าเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ประสบ คุณ นิตยา ชไนศวรรย์
ความส้าเร็จ
ผู้บริหาร Asia Nursing Home

ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชัน 6

13.00 - 16.00 น. การตลาดและแผนการตลาดส้าหรับธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ

วันพุธที่
14 พ.ย. 2561

09.00 – 10.30 น. การก้าหนดรูปแบบการจัดตังธุรกิจและหน้าที่
ตามกฎหมาย
10.30 - 12.00 น. เตรียมพร้อมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุสู่อาเซียน

ณ ห้องม่วงมงคล
ชัน 6
13.00 - 16.00 น.

การบริหารทรัพยากรบุคคล

นายแพทย์ เก่งพงศ์ ตังอรุณสันติ
ผู้อ้านวยการ Chersery Home
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คุณ หอมหวล ทิพย์รอด
ผู้อ้านวยการโรงเรียนรัตนเทวีการบริบาล
และประธานบริหารบริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์
จากัด
ดร. จิรชฎา เชียงกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
ส้านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

-2วันที่/สถำนที่

เวลำ

วันพฤหัสบดีที่ 09.00 - 12.00 น.
15 พ.ย. 2561
ณ ห้องม่วงมงคล 13.00 - 16.00 น.
ชัน 6
วันพุธที่
21 พ.ย. 2561

09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องม่วงมงคล 13.00 - 16.00 น.
ชัน 6
วันพฤหัสบดีที่ 09.00 - 12.00 น.
22 พ.ย. 2561
ณ ห้องม่วงมงคล
ชัน 6
13.00 - 16.00 น.

วันจันทร์ที่
26 พ.ย. 2561

09.00 - 12.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรม 13.00 - 16.00 น.
พัฒนาธุรกิจ
การค้า ชัน 6
วันพุธที่
09.00 - 12.00 น.
28 พ.ย. 2561
ณ ห้องม่วงมงคล
ชัน 6
13.00 - 16.00 น.

หัวข้อกำรสัมมนำ
การประเมินเงินลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
และจัดท้าแผนการเงิน
Workshop การจัดท้างบกระแสเงินสด งบ
ก้าไรขาดทุน งบดุล อัตราส่วนทางด้านการเงิน
จิตวิทยาส้าหรับผู้สูงอายุ

บัญชีส้าหรับผู้บริหาร
งานด้านกายภาพบ้าบัดส้าหรับธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ

วิทยำกร
ผศ.ดร. จิตวรี ข้าเดช
อาจารย์พิเศษคณะกายภาพบ้าบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
อาจารย์ประจ้าคณะกายภาพบ้าบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผศ.ดร. ภครตี ชัยวัฒน์
อาจารย์ประจ้าคณะกายภาพบ้าบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรจากกรมสรรพากร

การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง และใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่าถูกใจผู้ประกอบการ
4.0
การท้า Social Media ให้ประสบความส้าเร็จ นายปฤณ จ้าเริญพาณิช
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จ้ากัด
เสวนา “การบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ
ดูแลผู้สูงอายุ”
แผนธุรกิจส้าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

เสวนา “ธุรกิจเตรียมทัพ พร้อมรับมาตรฐาน
การดูแลผู้สูงอายุ”
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
สถานดูแลผู้สูงอายุ

ดร. อิทธิกร ข้าเดช
อาจารย์ประจ้าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
นโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คุณนพัฐกานต์ เกิดแสง
(สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุไทย)
รศ.ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-3วันที่/สถำนที่
วันจันทร์ที่
3 ธ.ค. 2561

เวลำ
09.00 - 10.30 น.

หัวข้อกำรสัมมนำ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยหลักประกันทาง
ธุรกิจ

วิทยำกร
วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10.30 - 12.00 น.

เตรียมตัวอย่างไรในการกู้เงินธนาคาร

ผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์

Universal Design ในบ้านผู้สูงอายุและ
ประสบการณ์การดูงานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การน้าเสนอแผนธุรกิจ ห้อง 1

ดร. อิทธิกร ข้าเดช
ดร. จิรชฎา เชียงกูล
ผศ.ดร. จิตวรี ข้าเดช
นายคมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์

ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจ 13.00 - 16.00 น.
การค้า ชัน 6

วันอังคารที่
09.00 - 16.00 น.
4 ธ.ค. 2561
ณ ศูนย์ฝึกอบรม 13.00 - 16.00 น.
พัฒนาธุรกิจ
การค้า
และห้องม่วง
มงคล
ชัน 6

การน้าเสนอแผนธุรกิจ ห้อง 2

โครงการได้รับความร่วมมือ : คณะกายภาพบ้าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย,
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,
สมาคมกายภาพบ้าบัดแห่งประเทศไทย และ Kanya Academy
หมำยเหตุ :
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.และ 14.30 – 14.45 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 - 13.00 น.

