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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การสรางผูประกอบการคลินิกกายภาพบําบัดใน 4 ภูมิภาค” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การสรางผูประกอบการคลินิกกายภาพบําบัดใน 4 ภูมิภาค”  
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   
  สมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยมียุทธศาสตรสนับสนุนการสรางผูประกอบการทาง
กายภาพบําบัด โดยไดจัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชยในการจัด
สัมมนา การจัดการบริหารธุรกิจบริการสุขภาพสําหรับนักกายภาพบําบัดในสวนกลาง   เพื่อใหการสนับสนุนการ
เปดคลินิกกายภาพบําบัด ทั่วทั้งประเทศ สมาคมฯจึงเห็นถึงความ จําเปนตองจัดฝกอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ 
สําหรับนักกายภาพบําบัดที่ตองการมีคลินิกและเติมเต็มศักยภาพในการเปดคลินิกกายภาพบําบัดของตนเอง ไดมี
มุมมองเกี่ยวกับความพรอมในการเปนผูประกอบการ สามารถวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจของงานกายภาพบําบัด 
ตลอดจนสามารถวิเคราะหกลยุทธทางการตลาด เพื่อสรางโมเดลธุรกิจ ที่สนใจในอันที่จะสรางคลิ นิก
กายภาพบําบัดที่เกิดข้ึนไดจริง จึงไดเตรียมความพรอมในดานตางๆ เชนสินเช่ือเพื่อการเปดคลินิกกายภาพบําบัด
และโปรแกรม คลินิกกายภาพบําบัด  ตลอดจน Package เครื่องมือกายภาพบําบัดเปนตน เพื่อใหการดําเนินคลินิก
ใหสามารถขยายธุรกิจไดอยางย่ังยืน นับเปนการสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัดและขยาย
งานบริการแกชุมชนทั่วประเทศ 

 ในการน้ีสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยตระหนักถึงและคาดหวังวา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การสรางผูประกอบการคลินิกกายภาพบําบัดใน 4 ภูมิภาค”  จะชวยใหนักกายภาพบําบัดมีโอกาสในการจัดต้ัง
คลินิกกายภาพบําบัดและรวมสรางงานกายภาพบําบัดในชุมชนไดอยางมปีระสิทธิภาพในอนาคต 

 

4. วัตถุประสงค ผูผานการอบรมสามารถ 
 1. เตรียมความพรอมและข้ันตอนในการเปดคลินิกกายภาพบําบัดได 

2. จัดทําโมเดลธุรกิจการจัดต้ังคลินิกของตนเองได 
 3. สรางความสัมพันธและพัฒนาเครือขายในกลุมผูประกอบการในพื้นที่ 
 
5. ระยะเวลาการจัดประชุม   
 จัดเปน 4 รุนในแตละภูมิภาค 
 รุนที่ 1 ภาคอีสาน (ขอนแกน)  วันเสารที่ 23 กันยายน 2560 
 รุนที่ 2 ภาคใต  (หาดใหญ)  วันเสารที่ 14 ตุลาคม 2560 
           รุนที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก (พัทยา) วันอาทิตยที ่15 ตุลาคม 2560 
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 รุนที่ 4 ภาคเหนือ (เชียงใหม)   วันอาทิตยที ่5 พฤศจิกายน 2560 
 
6. สถานท่ีจัดประชุม        
 หองประชุมของโรงแรมในแตละภูมิภาค 
 
7. ผูเขารวมการประชุม 
 นักกายภาพบําบัด ทั้งภาครัฐฯและเอกชน จํานวนประมาณ 80  คนตอรุน 
 
8. อัตราคาลงทะเบียน  
 1,500 บาท  
 สําหรับผูลงทะเบียนที่ไมไดเปนสมาชิกสมาคมกายภาพบําบัดฯ ไดรับสิทธิพิเศษเปนสมาชิกสมาคม
กายภาพบําบัดประเภท 1 ป ฟรี 
 
9. วิทยากร 
 1. กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย   นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
 2. ตัวแทนบริษัท BTL 
  
 
10. วิธีการประชุม 
 การบรรยาย /อภิปราย    
 การฝกปฏิบัติในรูปแบบ กิจกรรมกลุม 
 
11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การสรางโอกาสในการประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัด 
 2. การสรางงานในนักวิชาชีพกายภาพบําบัด 
 3. ขยายงานบริการกายภาพบําบัดสูชุมชนอยางทั่วถึง 
 
12. วิธีการสมัคร 
 1. สมัครดวยวิธีออนไลนผานทางเว็บไซตสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยที่ www.thaipt.org/dev  
 2. โอนเงินคาลงทะเบียนมายังบัญชีสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย  ธนาคารไทยพาณิชย สาขา ศิริ
ราช หมายเลขบัญชี 016-2-204045 
 3. สงหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียนผานทางเว็บไซตสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทยที่ 
http://www.thaipt.org/dev/form_add_article2.php ห รื อ ผ า น ท า ง  email address 
ที่ numook33@hotmail.com 
 
13. แบบประเมินผลโครงการ 
 ผูที่รวมโครงการจะตอบแบบประเมินโครงการไดที่ http://www.thaipt.org/dev/tb-choice.php  
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14. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. กภ.ปรีชา  อัศวโกสินชัย   นายกสมาคม 
2. กภ.ชัยรัตน  แซโคว    อุปนายกฝายธุรการ 
3. ผศ.ดร.กภ.จตุพร  วงศสาธิตกุล  อุปนายกฝายวิชาการ 
4. กภ.กันยากร  สุพรรณพาณิชย  กรรมการและปฏิคม 
5. กภ.ศศิภา   บูรณพันธฤกษ   กรรมการและสาราณียกร 
6. กภ.สุภัทร  สวนจันทร   กรรมการและประชาสัมพันธ 
7. กภ.สลลิา   เศรษฐไกรกุล   กรรมการและนายทะเบียน 
8. กภ.หทัยรัตน  สรรพสุข   กรรมการและเหรัญญกิ 
9. รศ.ดร.กภ.วิชัย  อึงพินิจพงศ   กรรมการกลาง  
10. ผศ.ดร.กภ.ประภาส  โพธ์ิทองสุนันท  กรรมการกลาง 
11. ผศ.ดร.กภ.อรอุมา  บุณยารมย   กรรมการกลาง 
12. ผศ.ดร.กภ.รัตติยา  จินเดหวา   กรรมการกลาง 
13. กภ.สินีนาฏ   สุขอุบล    กรรมการกลาง 
14. กภ.ศิรินทิพย  คําฟ ู   กรรมการกลาง 
15. ดร.กภ.ทิพวัลย  มีแตม    กรรมการและเลขาธิการ 

 
15. ผูอนุมัติโครงการ 
 

                      

………………………………………… 

กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย 
        นายกสมาคมกายภาพบําบัดแหงประเทศไทย 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การสรางผูประกอบการคลินิกกายภาพบําบัดใน 4 ภูมิภาค” 
 

 รุนที่ 1 ภาคอีสาน (ขอนแกน)  วันเสารที่ 23 กันยายน 2560 
 รุนที่ 2 ภาคใต  (หาดใหญ)  วันเสารที่ 14 ตุลาคม 2560 

           รุนที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก (พัทยา) วันอาทิตยที่ 15 ตุลาคม 2560 
 รุนที่ 4 ภาคเหนือ (เชียงใหม)   วันอาทิตยที่ 5 พฤศจิกายน 2560 
 

เวลา เรื่อง 
07.30 - 08.00 ลงทะเบียน 
08.00 - 08.45 แนวคิดและคุณลักษณะของผูประกอบการ 

บรรยายโดย  กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย  
09.30 - 10.30 แผนการตลาด & การสรางโมเดลธุรกิจ 

บรรยายโดย  กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย  
10.00 - 10.15 พัก     อาหารวาง 
10.15 -11.15 การขอสินเช่ือผูประกอบการคลีนิก 

บรรยายโดย  กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย 
11.15 - 12.00 Package เครื่องมือกายภาพบําบัด  

บรรยายโดย  ตัวแทนบริษัท BTL 
12.00 - 13.00 พัก     อาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 การขออนุญาตเปดคลินิก&จัดทําแผนธุรกิจ (ฉบับยอ) 

บรรยายโดย กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย 
14.00 - 14.30 โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกกายภาพบําบัด 

บรรยายโดย กภ.ปรีชา อัศวโกสินชัย 
14.30 - 14.45 พัก     อาหารวาง 
15.00 -16.30 อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณการทําคลินิก 

รุนที่1    ดําเนินการโดย รศ.ดร.กภ.วิชัย อึงพินิจพงศ และ กภ. เฉลิมวุฒิ ศรีออนหลา  
รุนที่2    ดําเนินการโดย กภ.สินีนาฏ สุขอุบล 
รุนที่3    ดําเนินการโดย กภ.ชัยรัตน แซโคว 
รุนที่4    ดําเนินการโดย ผศ.ดร.กภ.ประภาส โพธ์ิทองสุนันท 

 
 
 


