
 
 

ก ำหนดกำร  

สัมมนำหลักสูตร “กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจบริกำรสุขภำพ ส ำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ รุ่น 1” 
" Healthcare Business Management for Eldercare Services  " 

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 

วันพุธที่  
1 พ.ย. 2560  

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 12.00 น. โอกาสทางธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและการด าเนิน

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
ดร.รัชดา ฟองธนกิจ 
นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุไทย 

13.00 - 16.00 น. การสร้างโมเดลธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ดร. อิทธิกร ข าเดช 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
นโยบายสาธารณะและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

วันพฤหัสบดีที่  
2 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. เทคนิคการด าเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ประสบ
ความส าเร็จ 

คุณ นิตยา ชไนศวรรย์ 
ผู้บริหาร Asia Nursing Home 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ เพ่ือ
ต่อยอดธุรกิจ 

นางธีราภรณ์ ภูมิวุฒิวงศ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาชุมชน 
บริษัท แอดทีม เอช อาร์ พลัส จ ากัด 

วันพุธที่  
8 พ.ย. 2560 

09.00 – 10.30 น. การก าหนดรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจและหน้าที่
ตามกฎหมาย 
 

นายกติติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

10.30 - 12.00 น. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยหลักประกันทาง
ธุรกิจ 
 

นายไพร ประหลาดเนตร 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

13.00 - 16.00 น. การบริหารทรัพยากรบุคคล ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

วันพฤหัสบดีที่  
9 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. การตลาดและแผนการตลาดส าหรับธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ 

นายสาธิต ถัดทะพงษ์  

กรรมการผู้จัดการ  

Idea Line Co., Ltd 
13.00 - 16.00 น. การตลาดออนไลน์ ออฟไลน์เลือกแบบไหนให้

ตรงเป้าหมาย 
• วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

นายปฤณ จ าเริญพาณิช 
กรรมการผู้จัดการ 

 



 

วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 
• เทคนิคการเล่าเรื่อง 
• การซื้อโฆษณาผ่าน facebook ให้ตรง

กลุ่ม ได้ยอดขายไม่ใช่แค่ยอด like 
• การกระตุ้นยอดซื้อซ้ าจากลูกค้าเก่า 

โดยใช้ LINE@ 
การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ให้มี

ประสิทธิผล 

บริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูกชั่น จ ากัด 
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital 
Marketing 
 
 

วันพุธที่  
15 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. การบริหารธุรกิจดูแลผู้สูงอายุโดยใช้สารสนเทศ 
 
 

นายพลกฤษณ์ ชูติพงศ์ 
ผู้บริหารศูนย์ลิฟวิ่งเวล 

13.00 - 16.00 น. ประสบการณ์การดูงานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุใน
ประเทศญี่ปุ่น 
การประเมินเงินลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร. จิตวรี ข าเดช 
อาจารย์ประจ า 
คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันพฤหัสบดีที่  
16 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. งานด้านกายภาพบ าบัดส าหรับธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร. ภครตี ชัยวัฒน์ 
อาจารย์ประจ าคณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.00 - 16.00 น. จิตวิทยาส าหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง 
อาจารย์ประจ าคณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันพุธที่  
22 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. แผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 
 

ดร. อิทธิกร ข าเดช 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
นโยบายสาธารณะและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

13.00 - 16.00 น. Workshop การเขียนแผนธุรกิจ แผนเชิงกล
ยุทธ์ 

ทีมโค้ชจาก Kanya Academy 
ประจ ากลุ่มดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1. กภ. ณัฐพล ตรีศรีสุภา 
กลุ่มท่ี 2  กภ. พิชญา เหล่ามโนเมธี 
กลุ่มท่ี 3. กภ. นาฎยา  อินทจักร 

วันพฤหัสบดีที่  
23 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. แผนธุรกิจส าหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ดร. วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
นโยบายสาธารณะและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

13.00 - 16.00 น. การบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ 
 
 
 

พันเอกนายแพทย์เฉลิมชาติ วรรณพฤกษ์  
ผู้บริหารเดอะซีเนียร์ 



 

วันที่ เวลำ หัวข้อกำรสัมมนำ วิทยำกร 
วันพุธที่  

29 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. แผนการเงิน    
 

ผศ.ดร. จิตวรี ข าเดช 
อาจารย์ประจ า  
คณะกายภาพบ าบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.00 - 16.00 น. Workshop การจัดท างบกระแสเงินสด งบ
ก าไรขาดทุน งบดุล อัตราส่วนทางด้านการเงิน 

วันพฤหัสบดีที่  
30 พ.ย. 2560 

09.00 - 12.00 น. บัญชีชี้ช่องรวย วิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
13.00-16.00 น. การวางแผนภาษีธุรกิจ 

 
วิทยากรจากกรมสรรพากร 

วันพุธที่  
6 ธ.ค. 2560 

 

09.00 - 12.00 น. Universal Design ในบ้านผู้สูงอายุ 
 

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 
คณะสถาปัตย์ จุฬา 

13.00 – 14.30 น. เสวนา “ธุรกิจเตรียมทัพ พร้อมรับมาตรฐาน
การดูแลผู้สูงอายุ” 

 หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 

 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

 สถานดูแลผู้สูงอายุ 

 คุณนพัธกานต์ เกิดแสง  
(สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุไทย) 

 รศ.ร.อ.ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ดร. สุวภรณ์ แนวจ าปา 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข 

14.30 – 16.00 น. สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สาขาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ  

 แรงงานต่างด้าว 

 สิทธิของลูกจ้างตาม พรบ.แรงงาน 

วิทยากรจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

วันพฤหัสบดีที่  
7 ธ.ค. 2560 

09.00-12.00 น. การน าเสนอแผนธุรกิจ 
 

ดร. อิทธิกร ข าเดช 
ผศ.ดร. จิตวรี ข าเดช 
ดร. จิรชฎา เชียงกูล 
นายคมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ 

13.00-16.00 น. การน าเสนอแผนธุรกิจ 

 
โครงการได้รับความร่วมมือ : คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย 
                                   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตนโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ  
                                   Kanya Academy 
หมำยเหตุ :  

- อบรมฟรี พร้อมทั้งเอกสารการบรรยาย อาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ผู้เข้ารับการอบรมวางมัดจ าการเรียน 
   ให้ครบตามหลักสูตร 5,000 บาท และจะได้รับเงินคืนเมื่อเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการเข้าเรียนและน าเสนอแผนธุรกิจ  
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.และ 14.30 – 14.45 น. 

    - พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา  12.00 - 13.00 น. 


