รับจานวน
จากัด!

ฟรี

หลักสู ตร “24 ชั่วโมงสร้ าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ ”
- รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ , 1-2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. (4 วัน)
- รุ่นที่ 6 วันที่ 22-23 , 29-30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. (4 วัน)
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินนา้ )

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร:

อบรมวันที่ 1
- จิตวิญญาณแห่งการประกอบธุรกิจ
(Entrepreneurial Spirit)
- คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ
(Entrepreneurial Mindset)

>> ผูป้ ระกอบธุ รกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล / จดทะเบียนพาณิ ชย์ /
คุณสมบัติตามที่กรมฯ กาหนด
>> ประกอบธุ รกิจในกลุ่มธุ รกิจ : สิ นค้าเกษตร/อาหาร , สุ ขภาพ/ความงาม ,
สิ นค้าไลฟ์ สไตส์ , ธุ รกิจบริ การ , สมุนไพรไทย
>> เป็ นเจ้าของกิจการ ทายาทธุ รกิจ หรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หารองค์กร
>> ต้องมีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสู ตร (4 วัน)
>> ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อผูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิให้เข้าอบรมโครงการ
ของ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า แล้วไม่เข้าอบรม / เข้าอบรมไม่ครบตาม
หลักสู ตร โดยไม่แจ้งล่วงหน้า / เคยเข้าอบรมในหลักสู ตรเดียวกันนี้มาแล้ว

(1) กรอกใบสมัครผ่ านออนไลน์
(ใบสมัคร สแกน QR CODE / คลิกลิง้ ค์ ใบสมัคร)

อบรมวันที่ 2
- Creative/Innovative Thinking

(2) ส่ งไฟล์สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนธุรกิจ หรือ สาเนาทะเบียนพาณิชย์
ไปที่ E-mail : dbdacademy2015@gmail.com

https://goo.gl/forms/F4zx4uEgTllbPwj43
*เลือกสมัครเข้ าอบรมได้ เพียง 1 รุ่ นเท่ านัน้

อบรมวันที่ 3
- Design Thinking
- Service Design
- Lean Startup/Lean Canvas
- Value Proposition Canvas
4 วัน

อบรมวันที่ 4
- Marketing 4.0
- Branding 4.0

ได้ รับข้ อมูลตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อ
กลับไปทาง E-mail ทีท่ ่ านให้ ไว้ พร้ อมส่ ง แบบฟอร์ มยืนยัน
ข้ อมูลผู้สมัครเข้ าร่ วมอบรม ไปให้ ท่ านต้ องกรอกแบบฟอร์ ม
ยืนยันข้ อมูลผู้สมัคร พร้ อมติดรู ปถ่ ายผู้เข้ าอบรม และติดรู ป
โลโก้ ธุรกิจ หรือรู ปสินค้ าและบริการ และส่ งกลับมาที่
E-mail : dbdacademy2015@gmail.com ภายในกาหนด

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
โทร. 0 2547 5985 E-mail : dbdacademy2015@gmail.com

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่”
- รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์, 1-2 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
- รุน่ ที่ 6 วันที่ 22-23, 29-30 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
รายละเอียดเนื้อหา
(4 วัน)

วิทยากร

วิทยากร

รุ่นที่ 5 (22-23 ก.พ.,1-2 มี.ค.60)

รุน่ ที่ 6 (22-23, 29-30 มี.ค. 60)

วันที่ 1
จิตวิญญาณแห่งการประกอบธุรกิจ
นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล นายอธิปธรรศน์ กันยาวิริยะ
(Entrepreneurial Spirit)
ผอ.สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ กรรมการบริหาร
- ผู้ประกอบธุรกิจเกิดจากพรสวรรค์...หรือสร้างได้?
เชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท ล.ธนวงศ์ (1997) จากัด
- ค้นหาจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบธุรกิจในตัวคุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง
เชิงสร้างสรรค์
แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทาธุรกิจ
คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ
(Entrepreneurial Mindset)
- พัฒนาทักษะการคิดเชิงประกอบการ
- ประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
(Personality Traits)

นายพุฒิธร จิรายุส
นายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ผอ.ฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจ DTAC
บริษัท คาร์มาร์ท จากัด (มหาชน) Accelerate บริษัท Total Access
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจ Communication จากัด (มหาชน)
และการทาแผนธุรกิจรูปแบบใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจ
และบ่มเพาะ Start up

วันที่ 2
Creative/Innovative Thinking
นายศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
ประธานบริหารการเรียนรู้
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (Opportunity
บริษัท กบเหลาดินสอ จากัด
Searching)
- จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ทางธุรกิจ (Generate ผู้เชี่ยวชาญการสร้างไอเดียธุรกิจ
Ideas)
และความคิดสร้างสรรค์

นายโชคอนันต์ บุษราคัมภากร
หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม

- คิดต่อยอดไอเดียที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า นายศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
ยุคใหม่ (Product, Process, Business concept) ประธานบริหารการเรียนรู้
- พัฒนาทักษะการนาเสนอ (How to Pitching Idea) บริษัท กบเหลาดินสอ จากัด
ผู้เชี่ยวชาญการสร้างไอเดียธุรกิจ
และความคิดสร้างสรรค์

นายโชคอนันต์ บุษราคัมภากร
หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์
ไอเดียธุรกิจ

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์
ไอเดียธุรกิจ

-3วิทยากร

วิทยากร

รุ่นที่ 5 (22-23 ก.พ.,1-2 มี.ค.60)

รุน่ ที่ 6 (22-23, 29-30 มี.ค. 60)

Design Thinking
- พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ
Service Design
- สร้างสรรค์คุณค่าในสินค้า/บริการใหม่ๆ ที่ตรงใจ
ลูกค้าด้วยเครื่องมือในการออกแบบบริการ

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
ผู้อานวยการศูนย์บริการทาง
การศึกษาในเมือง
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบริการ
เชิงสร้างสรรค์

นายกรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล
Co-founder UX academy,
UX designer
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
บริการเชิงสร้างสรรค์และ Lean
Startup

Lean Startup/Lean Canvas
- สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย Lean Startup/
Lean Canvas
Value Proposition Canvas

น.ส.อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
นายกรัณย์ วระพงษ์สิทธิกุล
CEO & Cofounder
Co-founder UX academy,
บริษัท Techsauce media จากัด UX designer
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Lean Canvas, ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
Tech Startup
บริการเชิงสร้างสรรค์และ Lean
Startup

รายละเอียดเนื้อหา
วันที่ 3

- กระบวนการสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ่านเครื่องมือ
Value Proposition Canvas
วันที่ 4
Marketing 4.0
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ STP
- การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (Segmentation
Analysis)
- การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting Analysis)
- การวิเคราะห์ตาแหน่ง/จุดยืนสินค้า
(Positioning Analysis)
Branding 4.0
- ค้นหาตัวตน แก่นความคิดของแบรนด์ (Brand Idea)
- เจาะกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ต่อยอดสู่โอกาสทาง
ธุรกิจ (Branding Strategy)
- เสริมแบรนด์ให้แกร่ง เพิ่มมูลค่าของธุรกิจในยุค
Thailand 4.0

นายทรงพล เนรกัณฐี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
เชิงกลยุทธ์

นายทรงพล เนรกัณฐี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
เชิงกลยุทธ์

น.ส.ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
ผอ.ศูนย์วิจัย Trend & Design
บริษัท บารามิซี่ กรุ๊ป จากัด
ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์
และการให้คาปรึกษาธุรกิจ

นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทบารามิซี่ กรุ๊ป จากัด
ผู้เชี่ยวชาญการสร้างแบรนด์
และการให้คาปรึกษาธุรกิจ

หมายเหตุ: - ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 8.30-9.00 น.และเวลา 14.30-14.45 น.
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- เลือกสมัครเข้าอบรมได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น

