
 
!!!! ด่วน ใกล้แล้ว !!!! 

เตรียมสินค้าและบริการให้พร้อม 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการ 
    สมัครเข้าร่วมสัมมนา “Open Innovation X Design Thinking” 

 รุ่น 1 วันที ่20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 
 รุ่น 2 วันที ่27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
ร่วมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และ Design Thinking เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล            

!!! รับจ านวนรุ่นละ 100 ราย เท่านั้น !!! 

พร้อมเข้ารับคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม “DNA Business CAMP” (30 ชั่วโมง) จ านวน 40 ธุรกิจ 
รับค าปรึกษา  และบ่มเพาะ เ พ่ือพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ เข้ า ใจความต้องการของลูกค้าอย่ างแท้จริ ง                    
โดยการ Coaching รายธุรกิจ ด้วย Service Design อาทิ กระบวนการ Market Research,การพัฒนาInnovation 
Design , การสร้างตลาดเพื่อสินค้าใหม่ และ Business Model Canvas 

 ผู้ผ่านการบ่มเพาะจะได้รับการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการ  
ทั้งด้านด้านผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการให้บริการ (Service) และโมเดลธุรกิจใหม่ (Business Model) 
 
 พร้อมโอกาสต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจจากหน่วยงานพันธมิตร อาท ิส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ,ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันอาหาร (NFI) และสถาบันการเงิน เป็นต้น 

 

!!! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย >>> คลิ๊กเลย  https://goo.gl/forms/9dqQyAGIUq2GIiao1 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 0 2547 5985 หรือ คุณสมวดี นิ่งน้อย (คุณเบ) 09 8269 2551 
 

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

https://goo.gl/forms/9dqQyAGIUq2GIiao1


 
    

 

ก าหนดการสัมมนา “Open Innovation X Design Thinking”  
รุ่นที่  1 วันที ่20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่  2 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
 

วันที่/เวลา การด าเนินการ วิทยากร/ผู้ด าเนินการ 

วันที่ 1 

๐8.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม   
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน - อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

หรือผู้แทน 
 

09.30 – 10.45 น. 
 

 
10.45 – 12.00 น. 
 

 

 

 

12.00 – 13.00 น. 
 
13.00 – 14.30 น. 
 
14.45 – 16.00 น. 
 

 
 
 
 
 

- แนะน ารายละเอียดโครงการ 
- กิจกรรม “การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการยุคใหม่” 

 
การบรรยายหั วข้ อ  “พลวั ตการตลาดกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศไทย” 
 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน 
 
- การบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมกับการเปลี่ยน   
แปลงโลก” 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Open Innovation” 
 
 
 
 

 

- อาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
  บจ.เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง  
 

- ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า               
และบริการ ด้วย Innovation 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด 

 
 
 

- ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า               
และบริการ ด้วย Innovation 

  มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด 
 
   

หมายเหตุ   - ก าหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
        - รับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 – 11.00 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการสัมมนา “Open Innovation X Design Thinking”  

รุ่นที่ 1 วันที ่20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

วันที่/เวลา การด าเนินการ วิทยากร/ผู้ด าเนินการ 

วันที่ 2  

๐8.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  
 

 

09.00 – 10.45 น. - กิจกรรม “Wake Up” ปรับแนวคิด              
เตรียมความพร้อมสู่แนวคิดแบบ Design Thinking 

 

- อาจารย์รัฐวิชญ์ ชัยศิริพานิช 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
  บจ.เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง  
 

10.45 – 12.00 น. 
 

 

 

 
12.00 – 13.00 น. 
 
13.00 – 15.00 น. 
 
 

 
 

15.15 – 16.00 น. 
 

 
 

การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาสินค้าและบริการ    
ด้วย Design Thinking” 
 
 
 

รับประทานอาหารกลางวัน 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Open Innovation 
X Design Thinking” 

 
 
 

“การทดสอบผู้ประกอบการยุคใหม่” กิจกรรมการ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม DNA Business Camp : 
เพ่ือเข้ารับค าปรึกษา บ่มเพาะ สร้างต้นแบบสินค้า  
และบริการ (Prototype) ระยะเวลา 30 ชั่วโมง 

- ดร.สันติธร ภูริภักดี  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า     
และบริการด้วย Design Thinking 

  คณะวิทยาการจัดการ    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 

- ดร.สันติธร ภูริภักดี  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้า     
และบริการด้วย Design Thinking 

  คณะวิทยาการจัดการ    
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

- ทีมงาน บจ.เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง 
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 

หมายเหตุ   - ก าหนดการและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
        - รับประทานอาหารว่างเวลา 10.45 – 11.00 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 
 
 
 


