
 

                        ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมอบรม...หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม”     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

(2) ส่งไฟล์ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ ส าเนาทะเบียนพาณิชย์  
     ไปท่ี E-mail : dbdacademy2015@gmail.com 

ได้รับข้อมูลตามข้อ (1) และ (2) แล้ว 
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทาง E-mail ที่ท่านให้ไว้ 

พร้อมส่ง แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ไปให้ 
ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูลผู้สมัคร 

พร้อมติดรูปถ่ายผู้เข้าอบรม และติดรปูโลโก้ธุรกิจ หรือรูปสินค้าและบริการ และส่งกลับมาที่          
E-mail : dbdacademy2015@gmail.com 

ภายในก าหนด 

        

          
 
 
 

 

***     *** 2 รุ่นสุดท้ายส าหรับปี 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)***                 ใบสมัครคลิกลิ้งค์   https://goo.gl/forms/3djlfgRom8RiFUwC3 
 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองธุรกิจบริการ ชัน้ 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                              E-mail : dbdacademy2015@gmail.com 
                              โทร. 0 2547 5985      

หัวข้อการบรรยาย 
 คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) 
 รังสรรค์คุณค่า กุญแจแห่งความส าเร็จในธุรกิจ (Value Creation)  
 Business Concept Design (Workshop) 
 Lean Startup (Workshop) 
 Understanding Social Data (Workshop) 
 Decision-making for Business (Workshop) 
 Essential Digital Marketing (Workshop) 

 Digital Marketing Strategy (Workshop) 

 

 
 

คุณสมบัติผูส้มัคร 
 ผู้ประกอบธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล  / จดทะเบียนพาณิชย์ / คุณสมบัติตามที่

กรมฯ ก าหนด 
 เป็นเจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ หรือผู้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 
 ต้องมีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตร (4 วัน) 
 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมโครงการของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้าแล้วไม่เขา้อบรม / เข้าอบรมไม่ครบตามหลักสูตร โดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า / เคยเข้าอบรมในหลกัสูตรเดียวกันนี้มาแล้ว 
  

 

 

                                                   (1) กรอกใบสมัครผ่านออนไลน์ 
 (ใบสมัคร คลิกลิ้งค์ใบสมัคร / สแกน QR CODE  ) 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดออบรม :  
www.dbd.go.th / หัวข้ออบรม/สัมมนา 
Facebook  :   https://www.facebook.com/dbdentrepreneur/ 
 

  

- รุ่นที่ 7 วันที่ 15–16 , 22-23 พฤษภาคม 2561 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. 

      - รุ่นที่ 8 วันที่ 5–6 , 12-13 มิถุนายน 2561 (4 วัน) เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา 

 

mailto:dbdacademy2015@gmail.com
http://www.dbd.go.th/
https://www.facebook.com/dbdentrepreneur/


   ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” 

                                                                 -รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 15 - 16, 22 - 23 พฤษภาคม 2561 (4 วัน) 
                                                                 -รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 - 6, 12 - 13 มิถุนายน 2561 (4 วัน) 

 เวลา 9.00 – 16.00 น.  

ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดาภิเษก 

 
เวลา 

 
รายละเอียดเนื้อหา 

วิทยากร วิทยากร 
รุ่นที่ 7 วันที่ 15 - 16, 22 - 23 พ.ค. 61 รุ่นที่ 8 วันที่ 5 - 6, 12 - 13 มิ.ย. 61 

วันที่ 15 พ.ค. 61 วันที่ 5 มิ.ย. 61 

9.00 - 12.00 น. คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial 
Mindset) 

- ผู้ประกอบธุรกิจเกิดจากพรสวรรค์...หรือสร้างได้? 
- ค้นหาจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการในตัวคุณ 

นายวีระ เจียรนัยพานิชย์     
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้า
ผู้ประกอบการ  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงประกอบการและการสร้าง
คุณค่าให้สินค้า/บริการ 

นายณัฐศิษฎ วาจาสิทธิศิลป์ 
Global Partner & Founder  
บจ. Wealth Dynamic Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงประกอบการและการสร้าง
คุณค่าให้สินค้า/บริการ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 16.00 น. 
 

รังสรรค์คุณค่า กุญแจแห่งความส าเร็จในธุรกิจ (Value 
Creation)  

- จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์คุณค่า แสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ 
- ออกแบบการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าที่ตรงใจ 
 

นายวีระ เจียรนัยพานิชย์     
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้า
ผู้ประกอบการ  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงประกอบการและการสร้าง
คุณค่าให้สินค้า/บริการ  

นายณัฐศิษฎ วาจาสิทธิศิลป์ 
Global Partner & Founder  
บจ. Wealth Dynamic Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงประกอบการและการสร้าง
คุณค่าให้สินค้า/บริการ 
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เวลา 

 
รายละเอียดเนื้อหา 

วิทยากร วิทยากร 
รุ่นที่ 7 วันที่ 15 - 16, 22 - 23 พ.ค. 2561 รุ่นที่ 8 วันที่ 5 - 6, 12 - 13 มิ.ย. 2561 

วันที่ 16 พ.ค. 61 วันที่ 6 มิ.ย. 61 

9.00 - 12.00 น. Business Concept Design (Workshop) 

- เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(Turning Business Idea) ก่อนเข้าสู่ตลาด  

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ บจ. EcoloTech ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พัฒนาไอเดียธุรกิจและ Lean Startup 

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ บจ. EcoloTech    
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาไอเดียธุรกิจและ Lean Startup 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 16.00 น. Lean Startup (Workshop) 
- เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้า/บริการ 
- เรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนใน Lean Startup 

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ บจ. EcoloTech   ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาไอเดียธุรกิจและ Lean Startup 

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ บจ. EcoloTech    
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาไอเดียธุรกิจและ Lean Startup 
 

  วันที่ 22 พ.ค. 61 วันที่ 12 มิ.ย. 61 

9.00 - 12.00 น. Understanding Social Data (Workshop) 
- เข้าใจความหมายตามประเภทข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
- เข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคโซเชี่ยล (Customer Insight) 

นายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท 
Senior Data Research Analysis 
บจ.โธธโซเชี่ยล ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม 
Co-Founder บจ. เด็นส์ ว็อท  
ผู้ เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 16.00 น. Decision-making for Business (Workshop) 
 - เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

 -  เรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติตามกระบวนการวิเคราะห์
และตีความข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 

นายพุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท 
Senior Data Research Analysis 
บจ.โธธโซเชี่ยล ผู้ เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

นายเอกบดินทร์ เด่นสุธรรม 
Co-Founder บจ. เด็นส์ ว็อท  
ผู้ เชี่ยวชาญวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค 
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เวลา 

 
รายละเอียดเนื้อหา 

วิทยากร วิทยากร 
รุ่นที่ 7 วันที่ 15 - 16, 22 - 23 พ.ค. 2561 รุ่นที่ 8 วันที่ 5 - 6, 12 - 13 มิ.ย. 2561 

วันที่ 23 พ.ค. 61 วันที่ 13 มิ.ย. 61 

9.00 - 12.00 น. Essential Digital Marketing (Workshop) 
- เข้าใจการเปลี่ยนแปลงสู่การตลาดดิจิทัล 
- แนวคิดการก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

นางโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ บจ. SCL innovation  
ผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing 

นางโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ บจ. SCL innovation  
ผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 16.00 น. Digital Marketing Strategy (Workshop) 
- เปลี่ยนยอดไลค์ให้เป็นยอดขายอย่างม ีกลยุทธ์ไดอ้ย่างไร? 

- เรียนรู้และทดลองฝึกปฏิบัติในการวางแผนสร้างกลยุทธ์
การตลาด Offline2Online 
 

นางโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ  
บจ. SCL innovation  
ผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing 

นางโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ บจ. SCL innovation  
ผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing 

 

 

หมายเหตุ:   - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ธ.
กรุงไทย 

 

       คปภ. 

 

  ม.จันทร์เกษม 

ถนนรัชดาภเิษก 

สถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ
การค้ายุคใหม่ 

(NEA) 

 

ศูนย์แสดงสินค้า 
กรมส่งเสริม
การค้าระหว่าง
ประเทศ  

 

       ศาลแพ่ง 
 

      ศาลอาญา 

ถน
นล

าด
พร้

าว
 

ถน
นล

าด
พร้

าว
 

รถไฟฟ้าใต้ดิน 

สถานีลาดพร้าว 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

22/77 ถนนรัชดาภเิษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900  โทร: 02 507 7999 ต่อ 8158, 8109, 8145 

,8158,8146 


