ฟรี

หลักสู ตร “24 ชั่วโมงสร้ าง DNA นวัตกรรมสู่ โอกาสทางธุรกิจใหม่ ”
รับจานวน
จากัด!

- รุ่นที่ 9 วันที่ 19-20 , 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. (4 วัน)
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร:

อบรมวันที่ 1
- Smart Idea for Successful
Business
- คุณลักษณะการคิดเชิงนวัตกรรม
(Innovative 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 (3 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

- Innovative Process
- Innovate Business Solution
4 วัน

อบรมวันที่ 4

- Innovative Product

- Marketing 4.0

- Business Model Innovation

- Implementation of marketing
4.0

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

https://goo.gl/forms/F4zx4uEgTllbPwj43

อบรมวันที่ 3

ได้ รับข้ อมูลตามข้ อ (1) และ (2) แล้ ว เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อ
กลับไปทาง
E-mail ที4.0
ท่ ่ านให้ ไว้ พร้ อมส่ ง แบบฟอร์ มยืนยัน
- Branding
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 นวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่”
รุ่นที่ 9 วันที่ 19 – 20, 26 - 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินนา)
วันที่
19 ก.ค. 60

เวลา

รายละเอียดเนือหา

9.00 - 12.00 น. Smart Idea for Successful Business
- เข้าใจความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจ
- การเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ (New Business
Opportunity)

วิทยากร
นายโชคอนันต์ บุษราคัมภากร
หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตฯ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. คุณลักษณะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative
Mindset)

นายโชคอนันต์ บุษราคัมภากร

หัวหน้าภาควิชาออกแบบอุตฯ
- เข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง (Creating a ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Customer Centric)
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design การสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ
Thinking)

20 ก.ค. 60 9.00 - 12.00 น. Innovative Product

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์

- จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ทางธุรกิจ (Generate ผอ.ศูนย์บริการทางการศึกษา
Ideas)
ในเมือง ม.เทคโนโลยีพระจอม- ความสามารถพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม เกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Business Model Innovation
- คิดต่อยอดไอเดียที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ยุคใหม่
- พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาทักษะการนาเสนอ (How to Pitching Idea)

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
ผอ.ศูนย์บริการทางการศึกษา
ในเมือง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

-3วันที่
26 ก.ค. 60

รายละเอียดเนือหา

เวลา

9.00 - 12.00 น. Innovative Process

วิทยากร
ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

- ความสามารถพัฒนากระบวนการและการออกแบบ ประธานสาขาออกแบบฯ

บริการ (Service Design)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- การส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า (Value Proposition) เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
การออกแบบบริการเชิงสร้างสรรค์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Innovate Business Solution

ผศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง

- แนะนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิน ประธานสาขาออกแบบฯ
ธุรกิจใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- Business System, Know how and Technology เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
การออกแบบบริการเชิงสร้างสรรค์
27 ก.ค. 60

9.00 - 12.00 น. Marketing 4.0
- การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด (Segmentation
Analysis)
- การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting Analysis)
- การวิเคราะห์ตาแหน่ง/จุดยืนสินค้า (Positioning
Analysis)

นายญาณวิธ นราแย้ม
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เดอะวัน แค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์นวัตกรรม
การตลาด

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Implementation of marketing 4.0
- การพัฒนาและการทาตลาดด้วยนวัตกรรม
- เชื่อมโยงตลาด Online to Offline
- เสริมแบรนด์ให้แกร่ง เพิ่มมูลค่าของธุรกิจในยุค
Thailand 4.0

นายญาณวิธ นราแย้ม
กรรมการผู้จัดการ
บจ. เดอะวัน แค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง
ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์นวัตกรรม
การตลาด

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.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

