
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     https://goo.gl/forms/F4zx4uEgTllbPwj43  

                                                   (1) กรอกใบสมคัรผ่านออนไลน์ 
 (ใบสมัคร สแกน QR CODE  / คลกิลิง้ค์ใบสมัคร) 

(2) ส่งไฟล์ส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนธุรกจิ หรือ ส าเนาทะเบียนพาณชิย์  
ไปที่ E-mail : dbdacademy2015@gmail.com 

ได้รับข้อมูลตามข้อ (1) และ (2) แล้ว เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อ
กลบัไปทาง E-mail ทีท่่านให้ไว้ พร้อมส่ง แบบฟอร์มยนืยนั
ข้อมูลผู้สมคัรเข้าร่วมอบรม ไปให้ ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม
ยนืยนัข้อมูลผู้สมคัร พร้อมตดิรูปถ่ายผู้เข้าอบรม และตดิรูป  

โลโก้ธุรกจิ หรือรูปสินค้าและบริการ และส่งกลบัมาที ่            
E-mail : dbdacademy2015@gmail.com   ภายในก าหนด 

หลกัสูตร “24 ช่ัวโมงสร้าง DNA นวตักรรมสู่โอกาสทางธุรกจิใหม่” 
                                    - รุ่นที่ 8 วนัที ่21-22 , 28-29 มิถุนายน 2560                   - รุ่นที ่9 วนัที ่19-20 , 26-27 กรกฎาคม 2560            - รุ่นที ่ 10 วนัที ่23-24 , 30-31 สิงหาคม 2560 

            (เลือกสมัครเข้าอบรมได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น) 

ณ กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบนิน า้) 

 

รับจ านวน

จ ากัด! 

คุณสมบัตผู้ิสมัคร: 
>>  ผูป้ระกอบธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล  / จดทะเบียนพาณิชย ์/   
      คุณสมบติัตามท่ีกรมฯ ก าหนด 
>>  ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ : สินคา้เกษตร/อาหาร , สุขภาพ/ความงาม ,  
       สินคา้ไลฟ์สไตส์ , ธุรกิจบริการ , สมุนไพรไทย                       
>>  เป็นเจา้ของกิจการ ทายาทธุรกิจ หรือผูมี้ส่วนร่วมในการบริหารองคก์ร 
 >>  ตอ้งมีเวลาเขา้อบรมตลอดหลกัสูตร (4 วนั) 
>>  ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัให้เขา้อบรมโครงการ 

      ของ กรมพฒันาธุรกิจการคา้ แลว้ไม่เขา้อบรม / เขา้อบรมไม่ครบตาม 

        หลกัสูตร โดยไม่แจง้ล่วงหนา้ / เคยเขา้อบรมในหลกัสูตรเดียวกนัน้ีมาแลว้ 

ฟรี 

อบรมวันที่ 1 
- Smart Idea for Successful 
Business  
- คุณลักษณะการคิดเชิงนวัตกรรม 
(Innovative Mindset) 
 

อบรมวันที่ 2 

- Innovative Product 

- Business Model Innovation 

 

 
 

อบรมวันที่ 3 

- Innovative Process 

- Innovate Business Solution  

 

 
 
 

 
 
 

อบรมวันที่ 4 

- Marketing 4.0 

- Implementation of marketing 
4.0 

 
- Branding 4.0 

 

 สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ : กองพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ ช้ัน 12 กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
โทร. 0 2547 5985    E-mail : dbdacademy2015@gmail.com 

4 วนั 

https://goo.gl/forms/F4zx4uEgTllbPwj43


 - 2 - 
 

รายละเอียดเนื้อหา 
(4 วัน) 

วิทยากร วิทยากร วิทยากร 
รุ่นที่ 8 (21-22 , 28-29 มิ.ย. 60) รุ่นที่ 9 (19-20, 26-27 ก.ค. 60) รุ่นที่ 10 (23-24, 30-31 ส.ค. 60) 

อบรมวันที่ 1    

คุณลักษณะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mindset) 

- เข้าใจความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง (Creating a 
Customer Centric) 
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 

นายศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ 

ประธานบริหารการเรียนรู้ 
บริษัท กบเหลาดินสอ จ ากัด 
ผู้เชี่ยวชาญการสร้างไอเดียธุรกิจความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

นายโชคอนันต์  บุษราคัมภากร 

หวัหน้าภาควิชาออกแบบอุตฯ        
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ 

นายโชคอนันต์  บุษราคัมภากร 

หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตฯ        

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ 

คุณลักษณะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Mindset) 

- เข้าใจความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง (Creating a 
Customer Centric) 
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
 

อบรมวันที่ 2    

Innovative Product 

- จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ทางธุรกิจ (Generate Ideas) 
- ความสามารถพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม 
 

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ 

ผอ.ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 
 
 

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ 

ผอ.ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ 

ผอ.ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง 
ม.เทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบุรี  
ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ Business Model Innovation 

- คิดต่อยอดไอเดียที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า   ยุคใหม่  
- พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม  
- พัฒนาทักษะการน าเสนอ (How to Pitching Idea) 
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รายละเอียดเนื้อหา 
(4 วัน) 

วิทยากร วิทยากร วิทยากร 
รุ่นที่ 8 (21-22 , 28-29 มิ.ย. 60) รุ่นที่ 9 (19-20, 26-27 ก.ค. 60) รุ่นที่ 10 (23-24, 30-31 ส.ค. 60) 

อบรมวันที่ 3    

Innovative Process 

- ความสามารถพัฒนากระบวนการและการออกแบบบริการ 
(Service Design) 
- การส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า (Value Proposition) 

นายธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ 

Co-Founder & Design Director บจ. 
New Arriva 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง 

ประธานสาขาออกแบบฯ    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ   

การออกแบบบริการเชิงสร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง 

ประธานสาขาออกแบบฯ    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ   

การออกแบบบริการเชิงสร้างสรรค์ 

Innovate Business Solution  

- แนะน าเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจใหม่ 
- Business System, Know how and Technology 
 
อบรมวันที่ 4    

Marketing 4.0 

- การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (Segmentation Analysis) 
- การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting Analysis) 
- การวิเคราะห์ต าแหน่ง/จุดยืนสินค้า (Positioning Analysis) 

นายธนพงษ ์วงศ์ชินศรี  

กรรมการผู้จัดการ 
บจ. Penguin Group  ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นวัตกรรมการตลาด 

นายญาณวิธ นราแย้ม  

กรรมการผู้จัดการ 
บจ. เดอะวัน แค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง  
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์นวัตกรรมการตลาด 
 

นายญาณวิธ นราแย้ม  

กรรมการผู้จัดการ 
บจ. เดอะวัน แค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง 
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์นวัตกรรมการตลาด 
 Implementation of marketing 4.0 

- การพัฒนาและการท าตลาดด้วยนวัตกรรม 
- เชื่อมโยงตลาด Online to Offline 
- เสริมแบรนด์ให้แกร่ง เพ่ิมมูลค่าของธุรกิจในยุค Thailand 4.0 

หมายเหตุ:   - ลงทะเบียน เวลา 8.30 – 9.00 น. 
     - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 – 10.30 น. และเวลา 14.15 - 14.30 น. 

                - รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 - 13.00 น. 
                - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


