
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองธุรกิจบริการ ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ Tel. 02-5475963

ทางกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภายในวันที่ 19 ก.พ.63 ทาง E-mail ที่แจ้งไว้

A-list Business 2020 : 

“ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ”

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมสัมมนา

(หลักสูตร  6 วัน)

หลักสูตร...

วันที่ 24 กุมภาพันธ,์ 2, 3, 10, 16 และ 17 มีนาคม 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้้า)

กลุ่มที่ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแล้ว

ช่องทางการสมัคร

สมัคร Online โดย Scan QR Code

หรือพิมพ์ http://bit.ly/37L0dyx

คุณสมบัติผู้สมัคร

รับสมัครกิจการละไม่เกิน 2 ท่าน หากมีผู้สมัครจ านวนมาก 
ขอสงวนสิทธิ์ให้กิจการละ 1 ท่าน และขอพิจารณาธุรกิจดูแลผู้สงูอายุกอ่น

 เป็นเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
และด้าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 ผู้ที่จบทางด้านวิชาชีพทางการแพทย์

หลักฐานการสมคัร

กลุ่มที่ยังไม่ได้ด้าเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

เทคนิคการบริหารธุรกิจให้ประสบความส้าเร็จ....
การออกแบบธุรกิจโดยใช้ Design Thinking....

กลยุทธ์การตลาด....
หาแหล่งเงินทุนก่อตั้ง/ปรับปรุงธุรกิจ ...

แผนการเงิน การบัญชี ภาษี ...
มาตรฐานการบริการ บริหารเรื่องคน ...

การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ ...
การจัดตั้งสถานที่บริการ ... 

โครงสร้างอาคารตาม พรบ.ฉบับใหม่  

หัวข้อวิชา

รับจ านวนจ ากัด เพียง 100 ท่ีนั่งเท่านั้น

รับสมัครต้ังแต่บัดนี้  
ถึงวันท ี12 ก.พ.63

หากเต็ม...ปิดรับสมัครทันที
..... ไม่รับ Walk in…..

➢ ส้าเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
หรือ แผนธุรกิจที่จะท้าธุรกิจนี้

➢ ส้าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ 
➢ รูปภาพสถานประกอบการ

ส่งหลักฐานการสมัคร

มาที่ E-mail : bizservicedbd@gmail.com
โดยตั้งช่ือ File เป็นชื่อกิจการ หรือ ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร 

http://bit.ly/37L0dyx


 
กำหนดการสัมมนา   

หลักสูตร “A-list Business 2020 : ธุรกิจดูแลผู้สูงอาย”ุ  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์, 2, 3, 10, 16 และ 17 มีนาคม 2563 ( จำนวน 6 วัน) 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกจิการค้า ชัน้ 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

วันที ่ เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

จ. 24 ก.พ. 63 09.00 - 12.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
“อนาคตธุรกิจบริการผู้สูงอาย ุ
บทบาทและการสนับสนุนจากภาครัฐ” 

- สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทุน 
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
- กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
- กรมกจิการผูสู้งอาย ุ
- กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 
ผู้ดำเนินรายการ 

13.00 - 16.00 น. “เทคนิคการบริหารธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ให้ประสบความสำเร็จ” 

( Key Success for Elderly Business) 

คุณ นิตยา ชไนศวรรย ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการบริษัท บางกอกเฮลท์เเคร์ 
เซอร์วิส จำกัด 

จ. 2 มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 

09.00 - 12.00 น. การออกแบบธุรกิจดูแลผูสู้งอายุอย่างไร 
ให้ประสบความสำเร็จโดยใช้  
Design Thinking และสร้างธุรกิจโดยใช้ 
BMC 

ดร. อิทธิกร ขำเดช 
อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

13.00 - 16.00 น. 
 
 

- Workshop การออกแบบธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
โดยใช้ Design Thinking และสร้าง
ธุรกิจโดยใช้ BMC 

ดร. อิทธิกร ขำเดช 
อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

อ.3 มี.ค. 63 
 

 
 

 
 

09.00 - 12.00 น. - การตลาดในธุรกิจบริการผู้สูงอาย ุ
 

นายแพทย์ เกง่พงศ์ ตั้งอรุณสันติ 
ผู้อำนวยการ Chersery Home 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศนูย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟ ู

13.00 - 16.00 น. - Workshop “การตลาดกับ Universal 
Design” ในธุรกิจบริการผู้สูงอายุ 
 

กลุ่มที่ 1  
นายแพทย์ เกง่พงศ์ ตั้งอรุณสันติ 
ผู้อำนวยการ Chersery Home 
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศนูย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู 
กลุ่มที่ 2 
รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

24/4/60 
  



 

-2- 
 

วันที ่ เวลา หัวข้อการสัมมนา วิทยากร 

อ.10 มี.ค. 63 
 
 
 

09.00 - 12.00 น. - หาแหล่งเงินทุนก่อต้ัง ปรับปรุงธุรกิจ 
- ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธุรกิจ 
 

ผศ.ดร. จิตวรี ขำเดช 
อาจารย์พิเศษคณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.00 - 16.00 น. - แผนการเงิน การบัญชี ภาษี / 
workshop 
 

ผศ.ดร. จิตวรี ขำเดช 
อาจารย์พิเศษคณะกายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

จ.16 มี.ค. 63 
 

 
 

 
 

09.00 - 12.00 น. - มาตรฐานการบริการ บริหาร เรื่องคน 
 

ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

13.00 - 16.00 น. การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจดูแล
ผู้สูงอาย ุ

พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 
อนุกรรมการบริหารโครงการที่พักผู้สูงอายุ
สวางนิเวศ สภากาชาดไทย 

อ.17 มี.ค. 63 
 

09.00 - 12.00 น. - การจัดสถานที่บริการ โครงสร้าง
อาคารตาม พรบ.ฉบับใหม ่
 

- นพ.ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล 

ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.)  
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 

- พันเอกนายแพทย์เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์  

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดอะ ซีเนียร์ 
เฮลท์ แคร์  

- พญ.นาฏ  ฟองสมุทร 

อนุกรรมการบริหารโครงการที่พักผู้สูงอายุ
สวางนิเวศ สภากาชาดไทย 

- วิทยากรจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพผู้ดำเนินรายการ 

13.00 - 16.00 น. - Workshop & presentation กลุ่ม 1 : นพ.ภทัรพล  จึงสมเจตไพศาล 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (รก.) นายแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข 
กลุ่ม 2 : คุณอรนันท์  อุดมภาพ  
ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
นวศรีเนอสซิ่งโฮม 

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


