
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ โทร.02-547-5962 , โทรสาร 02-547-5971 , E-mail: training3188@gmail.com 

ครั้งที่ 1   16 พ.ย. - 18 พ.ย.59   จังหวัดภูเก็ต 
ครั้งที่ 2   30 พ.ย. -   2 ธ.ค.59   จังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 3   14 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 59   จังหวัดราชบุรี  
 

ครั้งที่ 4   11 ม.ค.  -  13 ม.ค. 60  กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
ครั้งที่ 5  18 ม.ค.  -  20 ม.ค. 60  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 

  
                                                               
                                                           

 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ 
Link ใบสมัคร: https://goo.gl/forms/HV7vueSYkOfOcM7p2 
 

สมัครด่วน!! รับจ านวนจ ากดั                 
จังหวัดภูเก็ต สมัครภายใน วันที่ 10 พ.ย. 59 
 

 

 

https://goo.gl/forms/HV7vueSYkOfOcM7p2


 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวโรดม  โง้วศริ ิ
ประธานกลุ่ม บรษิัท พอช 

เมดกิ้า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 

 
 

ดร.จินต์จฑุา  อิสริยภัทร ์
กรรมการผู้จัดการ 

บริษทั บิลเล่ียนมอร์ จ ากัด 

คุณกนิดา เสนีย์ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ริชชี่ไรซ์ โปรดักส์ จ ากัด 

คุณชัชวาลย์  ตั้งตงฉิน 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษทั ยูโรเดคคอร์ จ ากัด 
 

ดร. วรนิร าไพ รุ่งเรื่องจิตต์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนกกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยศรีนครนิวโิรฒ 
 

คุณชัยรงค์ เชื้อชาต ิ
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท คอฟฟี่บอย ริเทล จ ากัด 
 

คุณธนาวฒุิ ศรนีิรัตน ์
กรรมการผู้จัดการ 

บริษทั อินเตอร์เฟส ซิสเทค จ ากัด 
 

คุณปริศนา ตั้งสิน 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท หยิน หยาง มาสสาจ  
แอนด์สปา จ ากัด 

 
 

ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ 
ผู้เชี่ยวชาญดา้นการตลาดค้าปลีกยุคใหม่และ
การเพิ่มมูลคา่เพิม่สนิคา้และบรกิารดว้ยนวัตกรรม 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
 
 

ขอเชิญ ผู้ประกอบธรุกจิ เข้าร่วมกิจกรรม  
“สร้างนกัธุรกิจมืออาชพี” 

Smart Professional  Entrepreneur (DBD – SPE) 
กับผู้ทรงคุณวุฒแิละนกัธุรกิจมอือาชีพตัวจริง 

เพิ่ม ศักยภาพ การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ 
     สร้าง เครือข่ายพันธมิตร และโอกาสทางการตลาด 

  รับ ค าปรึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิในการท า Business Story สินค้า/บริการ 

ครั้งที่ 1 16 พ.ย. – 18 พ.ย. 59    จังหวัด ภูเก็ต 
ครั้งที่ 2 30 พ.ย. –   2 ธ.ค. 59    จังหวัดขอนแกน่  
ครั้งที่ 3 14 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 59     จังหวัดราชบรุ ี
 
 

ครั้งที่ 4  11 ม.ค. – 13 ม.ค. 60   กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
ครั้งที่ 5  18 ม.ค. – 20 ม.ค. 60   กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 
 
 

  

 

 

   
 

คุณอัจฉริยะ ดาโรจน ์

กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท จัมป์ สเปซ จ ากัด 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

หัวข้อ 
ครั้งที่ 1 
ภูเก็ต 

ครั้งที่ 2
ขอนแกน่ 

ครั้งที่ 3 
ราชบรุ ี

ครั้งที่ 4 
กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า 

ครั้งที่ 5 
กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า 

ทักษะด้านการเงิน 
1. การบริหารต้นทุน 
     - คุณวโรดม โง้วศิริ (ผู้เช่ียวชาญดา้นการบริหาร  
        ต้นทุน การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร) 
     - คุณธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์ (ผู้เชี่ยวชาญดา้นการ 
       บริหารต้นทุนและการบริหารจัดการองค์กร) 

16 พ.ย. 59 
คุณวโรดม  
โง้วศิร ิ

30 พ.ย. 59 
คุณวโรดม 
 โง้วศิร ิ

14 ธ.ค. 59 
คุณธนาวุฒิ 
 ศรีนิรัตน์ 

11 ม.ค. 60 
คุณวโรดม 
 โง้วศิร ิ

18 ม.ค. 60 
คุณวโรดม 
 โง้วศิร ิ

ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
2. คัมภร์ีการบริหารกลยุทธ์บุคลากรทางธุรกิจ 
     - คุณวโรดม โง้วศิริ (ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร 
        ต้นทนุการบริหารจดัการองค์กรและบุคลากร 
     - คุณปริศนา ตั้งสิน (ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหาร 
       บุคคลากร) 

16 พ.ย. 59 
คุณวโรดม 
 โง้วศิร ิ

30 พ.ย. 59 
คุณวโรดม  
โง้วศิร ิ

14 ธ.ค. 59 
คุณปริศนา ต้ังสิน 

11 ม.ค. 60 
คุณวโรดม 
 โง้วศิร ิ

18 ม.ค. 60 
คุณวโรดม  
โง้วศิร ิ

ทักษะด้านการตลาด 
3. การตลาดแบบคุ้มค่า/และช่องทางการท าตลาดออนไลน ์
     - ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ (ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
       ด้านการตลาด) 
     - ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน 
       การตลาดค้าปลีกยุคใหมแ่ละนวัตกรรม) 

17 พ.ย. 59 
ดร.จินต์จุฑา 
อิสริยภัทร ์

1 ธ.ค.  59 
ดร.จินต์จุฑา 
อิสริยภัทร ์

15 ธ.ค. 59 
ผศ.ดร.บปุผา 
ลาภะวัฒนาพันธ ์

12 ม.ค. 60 
ดร.จินต์จุฑา  
อิสริยภัทร ์

19 ม.ค. 60 
ผศ.ดร.บปุผา  

 ลาภะวัฒนาพันธ ์

ทักษะด้านนวัตกรรม 
4. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ 
     - ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (ผู้เช่ียวชาญด้าน 
       การตลาดค้าปลีกยุคใหมแ่ละนวตักรรม) 
     - คุณกนิดา เสนีย์ (ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้าง 
       มูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยนวตักรรรม) 

17 พ.ย. 59 
คุณกนิดา 
เสนีย ์

 

1 ธ.ค. 59 
คุณกนิดา เสนีย์ 

15 ธ.ค. 59 
ผศ.ดร.บปุผา 
ลาภะวัฒนาพันธ ์

12 ม.ค. 60 
คุณกนิดา เสนีย์ 

19 ม.ค. 60 
ผศ.ดร.บปุผา  

 ลาภะวัฒนาพันธ ์

ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ 
5. 4 Management Skills for SPE 
     - คุณชัชวาลย์ ตั้งตงฉิน (ผู้เช่ียวชาญด้านการ 
        ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน) 
     - คุณชัยณรงค์ เชื้อชูชาต ิ(ผู้เช่ียวชาญด้านการ 
       บริหารธุรกิจกาแฟ) 

18 พ.ย. 59 
คุณชัชวาลย์ 
ต้ังตงฉิน 

2 ธ.ค. 59 
คุณชัยณรงค ์
 เช้ือชูชาติ 

16 ธ.ค. 59 
คุณชัชวาลย์ 
ต้ังตงฉิน 

13 ม.ค. 60 
คุณชัยณรงค ์
เช้ือชูชาติ 

20 ม.ค. 60 
คุณชัชวาลย์ 
ต้ังตงฉิน 

ทักษะด้านการบริหารองค์กร 
6. Business Mindset  Guideline 
     - ดร.วรินร าไพ รุ่งเร่ืองจิตต์ (ผู้เชี่ยวชาญแผนกลยุทธ ์
       ทางธุรกิจ) 
     - คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ (ผู้เช่ียวชาญแผนกลยุทธ ์
       ทางธุรกิจ) 

18 พ.ย. 59 
ดร.วรินร าไพ 
รุ่งเรื่องจิตต์ 

2 ธ.ค. 59 
คุณอจัฉริยะ 
ดาโรจน ์

16 ธ.ค. 59 
ดร.วรินร าไพ 
 รุ่งเรื่องจิตต์ 

13 ม.ค. 60 
ดร.วรินร าไพ 
 รุ่งเรื่องจิตต์ 

20 ม.ค. 60 
ดร.วรินร าไพ  
รุ่งเรื่องจิตต์ 

หมายเหตุ หัวข้อและวันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร 

สร้างนกัธุรกิจมืออาชีพ 
Smart Professional Entrepreneur  

1)  เป็นผู้ประกอบธุรกิจท่ีจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ ทะเบียนพาณชิย์และด าเนินธุรกิจ 1 – 10 ปี 
2)  ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บรหิาร ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ 
3)  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 21 ชั่วโมง 

ก าหนดการอบรม 

หมายเหต ุ: 1. สมัครด่วน!!  รับจ านวนจ ากัด ครั้งละ 60 ราย 
             2. กรมขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกผูป้ระกอบธุรกิจเข้ารับการพฒันา 
             3. ผู้ประกอบธุรกิจทีส่นใจเข้าร่วมกิจกรรม กรณุากรอกรายละเอียดพร้อมเอกสารแนบให้ถกูต้องครบถว้นตามความเปน็จริง 
 

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครไดท้ี่  โทรศัพท์ 02 -547 -5962 โทรสาร 02-547-5971  E-mail: training3188@gmail.com 


