
 

       กรอกข้อมูลใบสมคัรออนไลน ์Click >>> https://forms.gle/hFX738FFjqh88QNv5 
 

https://forms.gle/hFX738FFjqh88QNv5


 

 

 
 

ขั้นตอนการสมัคร การส่งข้อมูล และเกณฑ์การพิจารณา 

1. กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน   
    ตาม Link คลิ้ก >>> https://forms.gle/hFX738FFjqh88QNv5 

2. ท าแบบประเมิน Business Health Check >>> https://forms.gle/4rvNwupC6NabDhmMA  
   (โดยท่านต้องกรอกและส่งข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ตาม ข้อ 1 ให้ครบถ้วนก่อน จึงส่งแบบประเมิน) 

3. ส่งรายละเอียดแนะน าข้อมูลธุรกิจตนเอง ในรูปแบบไฟล์ PDF จ านวนไม่เกิน 5 หน้า ประกอบด้วย  
ประวัติการด าเนินธุรกิจ และแนบรูปถ่ายสินค้าหรือบริการ พร้อมระบุแนวทางหรือเหตุผลท่ีต้องการ
พัฒนาสินค้า/บริการของท่าน และส่งข้อมูลมาท่ี Email : brand@baramizi.co.th  

    ***สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะผู้กรอกและจัดส่งข้อมูล ตามข้อ 1-3    
ครบถ้วน และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กรมฯ ก าหนด  

 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. เป็นธุรกิจท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  

2. มีสินค้าหรือบริการชัดเจนหรือออกสู่ตลาดแล้ว มีความตั้งใจและแนวทางชัดเจนท่ีจะพัฒนาหรือ  
ต่อยอดสินค้าหรือบริการใหม่ หรือ พัฒนาสินค้า/บริการ เพื่อรองรับตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ 
เช่น กลุ่ม Health & Well-being , Aging Society หรืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. พิจารณาจากคะแนนการท าแบบประเมิน และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาท่ีก าหนด  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ติดต่อคุณปณิตา บจ.บารามีซี่ โทร : 09-4545-0206 E-mail : brand@baramizi.co.th  
หรือคุณจุฑาทิพย์/คุณจอย กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทร. 02 547 5954, 02 547 5985  
 
****หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และประกาศผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2563**** 
ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ อบรม/สัมมนา และทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ในระบบการรับสมัคร 
 

กองธุรกิจบริการ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

https://forms.gle/4rvNwupC6NabDhmMA


 
 

รายละเอียดการบ่มเพาะและให้ค าแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลา 42 ชั่วโมง  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ (DNA Smart Business Care) ปี 2563  

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เร่ืองท่ี วันที่/สถานที่  เนื้อหาหลักสูตร (3 ชั่วโมง) เนื้อหาหลักสูตร (4 ชั่วโมง) ทีมผู้เชี่ยวชาญ 

1 ศุกร์ที่ 10 ก.ค.63  
ณ ห้องม่วงนที ชั้น7  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

Why Brand Transform  
ความส าคญัของการ Transform  

ธุรกิจให้เข้าสูยุ่คใหม ่
และไม่ใช่เพียงเปลือกนอก 

Branding 4.0  
ความแตกต่างระหว่างการสร้างแบรนด์และธุรกิจยุคใหม่        

 และความส าคญัในการสร้างแบรนด์ 

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณพลวัฒน์ จูเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณภาคภูมิ ปทะวานิช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณปณิตา ฤกษ์ปิติวิทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณเชฏฐพงษ์ แสงวิรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 
บริษัท บารามีซ่ี จ ากัด และทีมงาน 

2 จันทร์ที่ 13 ก.ค.63 
ณ ห้องม่วงนที ชั้น7  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระบวนการวิจัยเพ่ือเป้าหมายธุรกิจในอนาคต  
การสอนกระบวนการวิจยัเพื่อหา Insight หรือความต้องการ

ที่แท้จริงของลูกค้า ที่จะเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างธุรกิจ 

การ Workshop กระบวนการวิจัยความต้องการลูกค้า  
กระบวนการวิจยั 

เพื่อฝึกการท าการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม ่

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณพลวัฒน์ จูเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณภาคภูมิ ปทะวานิช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณปณิตา ฤกษ์ปิติวิทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณเชฏฐพงษ์ แสงวิรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

    บริษัท บารามีซ่ี จ ากัด และทีมงาน 



เร่ืองท่ี วันที่/สถานที่  เนื้อหาหลักสูตร (3 ชั่วโมง) เนื้อหาหลักสูตร (4 ชั่วโมง) ทีมผู้เชี่ยวชาญ 

3 จันทร์ที่ 20 ก.ค.63 
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

การ Audit และการตีความหมายผลวิจัย  
การตีความหมายผลวจิัย และการจัดการข้อมลู 

การ Workshop การตีความหมายผลวิจัย  
การจัดการข้อมูลและติดตามการส่งงาน  

วิเคราะห์และออกไอเดียธรุกิจ เพือ่ตีความหมายการวิจยั  
และส่งงานรายธุรกิจ 

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณพลวัฒน์ จูเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณภาคภูมิ ปทะวานิช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณปณิตา ฤกษ์ปิติวิทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณเชฏฐพงษ์ แสงวิรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

     บริษัท บารามีซ่ี จ ากัด และทีมงาน 

4 ศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์เพ่ือการสร้างธุรกิจ  
กลยุทธ์ที่ส าคญั และการน าการวิจยัสู่กลยุทธ์ 

เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ  

การ Workshop กลยุทธ์เพ่ือการสร้างธุรกิจ  
 และการติดตามการส่งงาน  

การร่วมกันออกไอเดียทางธุรกิจ การวิเคราะห์กลยุทธ์      
ทางธุรกิจ และการส่งงานรายธรุกจิ 

 
 
 

 

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณพลวัฒน์ จูเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณภาคภูมิ ปทะวานิช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณปณิตา ฤกษ์ปิติวิทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณเชฏฐพงษ์ แสงวิรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

    บริษัท บารามีซ่ี จ ากัด และทีมงาน 

5        ศุกร์ที่ 31 ก.ค.63  
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

การสร้างและปรับโมเดลทางธุรกิจ  
และการขยายช่องทางการตลาด  

การปรับโมเดลทางธุรกิจทีส่อดคลอ้งกับเทรนด์โลก 

การ Workshop การสร้างต้นแบบสินค้า/บริการ 
และปรับโมเดลทางธุรกิจ  

ติดตามการส่งงาน และให้ค าปรึกษารายธุรกิจ  
 

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณพลวัฒน์ จูเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณภาคภูมิ ปทะวานิช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 



เร่ืองท่ี วันที่/สถานที่  เนื้อหาหลักสูตร (3 ชั่วโมง) เนื้อหาหลักสูตร (4 ชั่วโมง) ทีมผู้เชี่ยวชาญ 

คุณปณิตา ฤกษ์ปิติวิทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณเชฏฐพงษ์ แสงวิรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

    บริษัท บารามีซ่ี จ ากัด และทีมงาน 

6         ศุกร์ที่ 7 ส.ค.63  
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6  

    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    

การสร้างประสบการณ์แบรนด์  
การออกแบบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ              

การ Workshop การสร้างประสบการณ์แบรนด์       
ติดตามการส่งงาน/การให้ค าปรึกษารายธุรกิจ  

 และการเตรยีมน าเสนอธุรกิจในงานแสดงผลงานความส าเร็จ 
 

คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณพลวัฒน์ จูเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณภาคภูมิ ปทะวานิช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อธุรกิจ 
คุณปณิตา ฤกษ์ปิติวิทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ 
คุณเชฏฐพงษ์ แสงวิรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

    บริษัท บารามีซ่ี จ ากัด และทีมงาน 

7  อังคารที่ 11 ส.ค.63  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า ชั้น 6  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

การเสวนา โมเดลธุรกิจใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจ 
และการแสดงผลงานความส าเร็จธุรกิจต้นแบบ 

(Showcase) 

การแสดงผลงานความส าเร็จธุรกิจต้นแบบ (Showcase) 
และการเจรจาจับคู่ธุรกจิ  

 เจ้าของแฟลตฟอร์ม 
       Online ด้านธุรกิจบริการ         

เพ่ือสุขภาพ และเจ้าของสินค้า/
บริการเพ่ือสุขภาพ 

 หน่วยงานผู้ให้การสนับสนนุกลุ่ม
ธุรกิจบริการสุขภาพ  

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


