
 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกับหนวยงานพันธมิตร ภายใต DBD Academy  

จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
 

หลักสูตรพ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ (START-UP PROGRAM) ประจาํป 2557 
 

หลักสูตร หัวขอการอบรม ระยะเวลาอบรม กําหนดการอบรม กําหนดรับสมัคร 
การบริหารการเงิน 
(Entrepreneurial 

finance) 

 - งบการเงินสําคัญอยางไร  
 - การวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงิน 
 - การวิเคราะหตนทุน 
ปริมาณขาย และกําไร 
 - แหลงเงินทุน 
- การใหคําปรึกษาธุรกิจ 
 

4 วัน  
(24 ชั่วโมง) 

12 , 17-19 ธ.ค. 
56 

เปดรับสมัคร 
11 พ.ย. 56 

 
ประกาศรายชื่อ  

6 ธ.ค. 56 

การบริหารจัดการ 
(Trend and tools 
in management) 

 - การพัฒนาองคกรสําหรับ
ผูประกอบการ SMEs 
 - การบริหารทรัพยากร
มนุษยสําหรับ SMEs 
 - การลดตนทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบการ 
 - การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 
- การศึกษาดูงา นและ ให
คําปรกึษาธุรกิจ 
 

5 วัน  
(30 ชั่วโมง) 

22-23 , 28-30 
ม.ค. 57 

เปดรับสมัคร 
13 ธ.ค. 56 

 
ประกาศรายชื่อ  
15 ม.ค. 57 

การตลาด  
และแบรนด 

(Marketing and 
branding) 

 - แนวคิดการจัดการทาง
การตลาดสมัยใหม 
 - การสรางสรรคและพัฒนา
แบรนด 
 - การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
 - ฝกปฏิบัติการจัดทํา
แผนการตลาด 
 - การศึกษาดูงา นและ ให
คําปรกึษาธุรกิจ 

5 วัน  
(30 ชั่วโมง) 

11-12 , 19-20 
และ 27 ก.พ. 57 

เปดรับสมัคร 
10 ม.ค. 57 

 
ประกาศรายชื่อ  

4 ก.พ. 57 

AAccaaddeemmyy  
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หลักสูตร หัวขอการอบรม ระยะเวลาอบรม กําหนดการอบรม ระยะเวลารับสมัคร 
เพ่ิมทักษะการ
ประกอบการ 

 - เกาะกระแสธุรกิจ 
เจาะตลาด AEC 
 - วัฒนธรรมและภาษาธุรกิจ
ใน AEC  
 - จากไอเดียสูธุรกิจ 
 
 - การใหคําปรึกษาธุรกิจ/
การตลาด/การบริหารจัดการ 

 

 
1 วัน  

(6 ชั่วโมง) 
 
 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

 

 
12 มี.ค. 57 

 
 

24 เม.ย. 57 
 

21-22 พ.ค. 57 
23-34 ก.ค. 57  
20-21 ส.ค. 57 

เปดรับสมัคร 
31 ม.ค. 57 

 
ประกาศรายชื่อ  

5 มี.ค. 57 
 
 

สรางเครือขาย 
ผูประกอบธุรกิจ 

  

 - แบงปนความคิด พัฒนา
ธุรกิจไทย 
 - เปดบาน SMEs 
 
 - Biz Trip 

 

 27 มี.ค. 57 
15 พ.ค.57 
26 มิ.ย. 57 
7 ส.ค. 57 
10 ก.ย.57 

 

หมายเหตุ กําหนดการ/รายละเอียด อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
รายละเอียดการรับสมัคร 
 

1. ผูสมัครตองเปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีสถานะเปนเจาของกิจการ หรือผูมีสวนรวมในการบริหารองคกร       
2. กิจกรรมใหคําปรึกษาธุรกิจ/ศึกษาดูงาน จะตองเปนผูท่ีเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามท่ีหลักสูตร

กําหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑคัดเลือกของกรมฯ 
3. ไมมีคาใชจายในการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและใหคําปรึกษาธุรกิจ  
4. สมัครภายในชวงเวลาท่ีเปดรับสมัคร ไดท่ี www.dbd.go.th หัวขอบริการออนไลน/งานสงเสริมพัฒนา

ธุรกิจ/สมัครอบรมออนไลน กรอกรายละเอียดใหครบถวน  เม่ือเจาหนาท่ีไดรับขอมูลแลว  เจาหนาท่ี
จะแจงกลับไปยัง E-mail ท่ีทานแจงไว  และโปรดตรวจสอบรายชื่อการเขารวมอบรม
ทาง www.dbd.go.th ตามวันเวลาท่ีแจงในใบสมัครอีกครั้ง 

5. หากไดรับการคัดเลือกแลวไมสามารถเขารวมได โปรดแจงเจาหนาท่ีภายในวันประกาศรายชื่อ และสง
รายชื่อผูเขาอบรมแทน หรือแจงยกเลิก หากไมมีการแจงกลับ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไมใหเขารวม
ในครั้งตอไป 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

สํานักพัฒนาผูประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
โทร. 02-5475964 , 02-5475962 

 
 
 

http://www.dbd.go.th/�
http://www.dbd.go.th/�
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รายละเอียดหลักสูตรพ้ืนฐานการประกอบธุรกิจ (START-UP PROGRAM) 
----------------------------------- 

 
1. หลักสูตรการบริหารการเงิน (Entrepreneurial finance) 

วัตถุประสงค :  
 1. เพ่ือสรางเสริมความรู ความเขาใจในพ้ืนฐานดานการเงินธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม  
 2. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชตอยอดการศึกษาหลักสูตรสรางนักธุรกิจมืออาชีพ  

ระยะเวลาการอบรม : 4 วัน (24 ช่ัวโมง) 

กําหนดการอบรม :  12 , 17-19 ธ.ค. 56 

หัวขอ : 
 1. งบการเงินสําคัญอยางไร  
 2. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
 3. การวิเคราะหตนทุน ปริมาณขาย และกําไร 
 4. แหลงเงินทุน 
 

หัวขอ ระยะเวลา คําอธิบาย วิทยากร 

1. งบการเงินสําคัญ
อยางไร  

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- หลักการจัดทํางบการเงิน  
- การประยุกตใชงบการเงินเพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

อ.กิตติชัย  ราชมหา  
อ.ประจําวิทยาลัย  
การจัดการ ม.มหิดล 

2. การวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงิน 

3 ชม. 
อธิบายเก่ียวกับ 
- บริหารประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
- ความสามารถในการทํากําไร 

อ.กิตติชัย  ราชมหา  
อ.ประจําวิทยาลัย  
การจัดการ ม.มหิดล 

3. การวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงิน (ตอ) 

3 ชม. 
อธิบายเก่ียวกับ 
- ความสามารถในการกอหนี้ 
- ความสามารถในการบริหารสภาพคลอง 

อ.กิตติชัย  ราชมหา  
อ.ประจําวิทยาลัย  
การจัดการ ม.มหิดล 

4. การวิเคราะหตนทุน 
ปริมาณขาย และกําไร 

3 ชม. 
อธิบายเก่ียวกับ 
- การประมาณการยอดขาย และกําไร  
- การวิเคราะหโครงสรางตนทุน   

ดร.ราชา  มหากันธา 
อ.ประจําวิทยาลัย  
การจัดการ ม.มหิดล 

5. แหลงเงินทุนสําหรับ 
SMEs 

3 ชม. 
อธิบายเก่ียวกับ 
- แหลงเงินทุนสําหรับผูประกอบการ SMEs 

ดร.ราชา  มหากันธา 
อ.ประจําวิทยาลัย  
การจัดการ ม.มหิดล 

6. สรปุทบทวน (Wrap-
up) 
 

3 ชม. 
- การฝกปฏิบัติโดยใชกรณีศึกษา  
 

ดร.ราชา  มหากันธา 
อ.ประจําวิทยาลัย  
การจัดการ ม.มหิดล 

7. ใหคําปรึกษาธุรกิจ 
3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายกลุมธุรกิจ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายบุคคล 

กิจกรรม : 
 1. บรรยายพรอมเอกสารประกอบ 
 2. ฝกปฏิบัติ (Workshop) 
 3. ใหคําปรึกษาธุรกิจ 

การวัดผลและประเมินผล 
 1. วัดความเขาใจโดยวิเคราะหงบการเงินกรณีศึกษาอยางงายได 
 2. วัดความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารการเงิน  
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2. หลักสูตรการบริหารจัดการ (Trend and tools in management) 
วัตถุประสงค :  
 1. เพ่ือสรางเสริมความรูพ้ืนฐานดาน การบริหารจัดการธุรกิจสําหรับ SMEs 
 2. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชตอยอดการศึกษาหลักสูตรสรางนักธุรกิจมืออาชีพ  
ระยะเวลาการอบรม : 5 วัน (30 ช่ัวโมง) 
กําหนดการอบรม :   22-23 , 28-30 ม.ค. 2557 
หัวขอ : 
 1. การพัฒนาองคกรสําหรับผูประกอบการ SMEs 
 2. การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับ SMEs 
 3. การลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการ 
 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 5. การศึกษาดูงานและการใหคําปรึกษาธุรกิจ 
 

หัวขอ ระยะเวลา คําอธิบาย วิทยากร 

1. การพัฒนาองคกร
สําหรับผูประกอบการ 
SMEs 

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- แนวคิดหลักการพัฒนาองคกร 
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
- การประยุกตใชเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

NIDA 

2. การบริหารทรัพยากร
มนษุย สําหรับ SMEs 

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- กลยุทธการบริหารจัดการแรงงานในยุค AEC  
- การสรางแรงจงูใจในองคกร 
- การบริหารทีมงานยุค Gen Y 

NIDA 

3. การลดตนทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ประกอบการ 

6 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพคือการเพ่ิมกําไรข้ันตน 
- แนวคิดหลกัของ Lean 
- การบริหารสินคาคงคลังเพ่ือลดตนทุน 
- เครื่องมือลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

นายสมพร  ภูพวง 
ผูบริหารฝายฝกอบรม
บริษัทโตโยตา มอเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

4. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ 

6 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- แนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สําหรับ SMEs 
- การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจสําหรับ SMEs 
- การวิเคราะห ประเมินและวางแผนเพ่ือนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในธุรกิจ SMEs 

ดร.อนุพงศ อวิรุทธา 
อ.ประจํามหาวิทยาลัย
ศรปีทุม 

5. การศึกษาดูงาน 6 ชม. 
ธุรกิจ SMEs ท่ีประสบความสําเร็จในการ
บริหารตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

6. การใหคําปรึกษา
ธุรกิจ 

3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายกลุมธุรกิจ 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายบุคคล 

กิจกรรม : 
 1. บรรยายพรอมเอกสารประกอบ 
 2. ฝกปฏิบัติ (Workshop) 
 3. ใหคําปรึกษาธุรกิจ 
 4. ศึกษาดูงาน 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. วัดความเขาใจดานการบริหารจัดการโดยใช Business model canvas  
 2. วัดความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ  
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3. หลักสูตรการตลาดและแบรนด (Marketing and branding) 

วัตถุประสงค :  
 1. เพ่ือสรางเสริมความรูพ้ืนฐานดาน การตลาดและแบรนด 
 2. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชตอยอดการศึกษาหลักสูตรสรางนักธุรกิจมืออาชีพ  

ระยะเวลาการอบรม : 5 วัน (30 ช่ัวโมง) 
กําหนดการอบรม :   11-12 , 19-20 และ 27 ก.พ. 2557 

หัวขอ : 
 1. แนวคิดการจัดการทางการตลาดสมัยใหม 
 2. การสรางสรรคและพัฒนาแบรนด 
 4. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 5.  ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการตลาด 
            6 การศึกษาดูงานและการใหคําปรึกษาธุรกิจ 
 

หัวขอ ระยะเวลา คําอธิบาย วิทยากร 

1. แนวคิดการจัดการทาง
การตลาดสมัยใหม 

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- เจาะลึกพฤติกรรมผูบริโภคเปาหมาย 
(customer behavior)  
- เครื่องมือทางการตลาด (Marketing tools) 
- การกําหนดกลยุทธการตลาดดวยการแบง
สวนตลาด กลุมเปาหมาย และตําแหนง
ทางการตลาด (STP) 
 
 

คณะอาจารยประจํา
ศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา ม.หอการคาไทย 

2. แนวคิดการจัดการทาง
การตลาดสมัยใหม (ตอ) 

3 ชม. 

- การเลือกชองทางการตลาด และประเภท
ของการจัดจําหนาย  
- การทําตลาดเฉพาะกลุม (Niche Marketing) 
ทางเลือก ทางรอดของ SMEs 
- เตรียมพรอมกาวสูการตลาด 4.0 
 
 

คณะอาจารยประจํา
ศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา ม.หอการคาไทย 

3. การสรางสรรคและพัฒนา
แบรนด 

6 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- วิธีการทําวิจัย Brand และการวัดผลการ
สราง Brand 
- Brand Positioning and Brand 
Personality สราง Brand คุณใหเปนคนใหม 
- Brand Identity สรางเอกลักษณใหสินคา
และบริการใหชัดเจน  โดดเดน เหนือคูแขงขัน 
และโดนใจกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
 

คณะอาจารยประจํา
ศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา ม.หอการคาไทย 
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หัวขอ ระยะเวลา คําอธิบาย วิทยากร 

4. การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกธุรกิจ  
- ข้ันตอนการวางแผนการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ 
- เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด 
 

คณะอาจารยประจํา
ศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา ม.หอการคาไทย 

5. ฝกปฏิบัติการจัดทํา
แผนการตลาด 

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- องคประกอบของแผนการตลาด  
- สรางแผนการตลาดสําหรับธุรกิจตนเอง 
 

คณะอาจารยประจํา
ศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา ม.หอการคาไทย 

6. การศึกษาดูงาน 6 ชม. 
ธุรกิจ SMEs ท่ีประสบความสําเร็จดาน
การตลาดและแบรนด  
 

 

7. การใหคําปรึกษาธุรกิจ 
3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายกลุมธุรกิจ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายบุคคล 

 

กิจกรรม : 
 1. บรรยายพรอมเอกสารประกอบ 
 2. ฝกปฏิบัติ (Workshop) 
 3. ใหคําปรึกษาธุรกิจ 
 4. ศึกษาดูงาน 

 

การวัดผลและประเมินผล 
1. วัดความเขาใจโดยสามารถวิเคราะหตําแหนงแบรนดของกิจการอยางงายได 
2. สามารถจัดทําแผนการตลาดของธุรกิจตนเองได 

 3.   วัดความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรการตลาดและแบรนด  
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4. หลักสูตรเพ่ิมทักษะการประกอบการ 
วัตถุประสงค :  
 1. เพ่ือสรางเสริมความรูและเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานการดําเนินธุรกิจสําหรับ SMEs ในยุค AEC 
 2. เพ่ือนําความรูท่ีไดไปใชตอยอดการศึกษาหลักสูตรสรางนักธุรกิจมืออาชีพ  
กําหนดการอบรม :   เดือนมีนาคม- สงิหาคม 2557  
หัวขอ : 
 1. เกาะกระแสธุรกิจและเจาะตลาด AEC 
 2. วัฒนธรรมและภาษาธุรกิจใน AEC  
 3. จากไอเดียสูธุรกิจ 
            4. การใหคําปรึกษาธุรกิจ/การตลาด/การบริหารจัดการ 
 

หัวขอ ระยะเวลา คําอธิบาย วิทยากร 

1. เกาะกระแสธุรกิจและ
เจาะตลาด AEC 

3 ชม. 

สัมมนาแนวโนมธุรกิจไทยใน AEC  
- วิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีสงผลกระทบตอ
อาเซียนและเศรษฐกิจไทย 
- โอกาสและความทาทายสําหรับ SMEs ไทย 

Asian Knowledge 
Institute (AKI) 

 

2. วัฒนธรรมและภาษา
ธุรกิจใน AEC 

3 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- แนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค 
- เรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Multi-cultural) ในการทํางาน 
- ขอพึงปฏิบัติเม่ือตองการลงทุนในอาเซียน  

ผูเชี่ยวชาญดาน
วฒันธรรมและภาษาใน
อาเซียน/ศูนยอาเซียน

ศึกษา 

3. จากไอเดียสูธุรกิจ 6 ชม. 

อธิบายเก่ียวกับ 
- จุดประกายความคิด พัฒนานวัตกรรมทาง
ธุรกิจ (Inspiration talk) 
- ระดมสมองเพ่ือคนหาไอเดียธุรกิจ 
- ปรับแตงไอเดียธุรกิจ (Idea shaping) ท่ี
ตอบสนองความตองการฃองลูกคา 
- พัฒนาไอเดียธุรกิจสูการผลิตสินคาและ
บริการท่ีเปนไปไดในเชิงธุรกิจ 

สถาบันนวัตกรรมและ
ธุรกิจการคาเสรี (IFBI) 

ม.เกษมบณัฑิต/ 
ศูนยสรางสรรคงาน
ออกแบบ (TCDC) 

4. การใหคําปรึกษาธุรกิจ 
3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายกลุมธุรกิจ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
3 ชม. - ใหคําปรึกษาธุรกิจเปนรายบุคคล 

กิจกรรม :  
 1. บรรยายพรอมเอกสารประกอบ 
 2. ฝกปฏิบัติ (Workshop) 
 3. ใหคําปรึกษาธุรกิจ 
 4. ศึกษาดูงาน 
การวัดผลและประเมินผล : วัดความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรเพ่ิมทักษะการประกอบการ  
 

 
5. หลักสูตรสรางเครือขายผูประกอบธุรกิจ 

กิจกรรมสรางเครือขายผูประกอบธุรกิจท่ีเขารวมในแตละหลักสูตร เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ อัพเดทสถานการณธุรกิจ ตลอดจนใหคําปรึกษารวมกัน 
     - แบงปนความคิด พัฒนาธุรกิจไทย    27 มี.ค , 15 พ.ค. 2557 
    - เปดบาน SMEs     26 มิ.ย. , 7 ส.ค. 2557 
     - Biz Trip     10 ก.ย. 2557 
 

-------------------------------------------------- 


