ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมอบรม...หลักสูตร
- รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 , 27-28 ธันวาคม 2560 (4 วัน)

ใบสมัครคลิกลิ้งค์ https://goo.gl/forms/JsYDswERNVm1tJNz1

หัวข้อการบรรยาย








(1) กรอกใบสมัครผ่านออนไลน์

(ใบสมัคร คลิกลิ้งค์ใบสมัคร / สแกน QR CODE )

เวลา 09.00-16.00 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
*** ไม่เสียค่าใช้จ่าย***

“24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม”

คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
รังสรรค์คุณค่า กุญแจแห่งความสาเร็จในธุรกิจ (Value Creation)
Customer Journey
Brand Strategy
นวัตกรรมกับโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model)
Business Innovation Solution
Design Thinking Process

คุณสมบัติผสู้ มัคร
 ผู้ประกอบธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล / จดทะเบียนพาณิชย์ / คุณสมบัติตามที่
กรมฯ กาหนด
 เป็นเจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ หรือผู้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
 ต้องมีเวลาเข้าอบรมตลอดหลักสูตร (4 วัน)
 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมโครงการของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าแล้วไม่เข้าอบรม / เข้าอบรมไม่ครบตามหลักสูตร โดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้า / เคยเข้าอบรมในหลักสูตรเดียวกันนี้มาแล้ว

(2) ส่งไฟล์สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ สาเนาทะเบียนพาณิชย์
ไปที่ E-mail : dbdacademy2015@gmail.com
ได้รับข้อมูลตามข้อ (1) และ (2) แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปทาง E-mail ที่ท่านให้ไว้
พร้อมส่ง แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ไปให้
ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันข้อมูลผู้สมัคร
พร้อมติดรูปถ่ายผู้เข้าอบรม และติดรูปโลโก้ธุรกิจ หรือรูปสินค้าและบริการ และส่งกลับมาที่

E-mail : dbdacademy2015@gmail.com
ภายในกาหนด
ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดออบรม :
www.dbd.go.th / หัวข้ออบรม/สัมมนา
Facebook : https://www.facebook.com/dbdentrepreneur/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
E-mail : dbdacademy2015@gmail.com
โทร. 0 2547 5985

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” รุ่นที่ 3
วันที่ 20-21 , 27-28 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้า) จ.นนทบุรี
วันที่
20 ธ.ค.60

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

9.00 - 12.00 น. คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ
(Entrepreneurial Mindset)
- ผู้ประกอบธุรกิจเกิดจากพรสวรรค์...หรือ
สร้างได้?
- ค้นหาจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการ
ในตัวคุณ

วิทยากร
นายณัฐศิษฎ วาจาสิทธิศิลป์
Global Partner & Founder
บจ. Wealth Dynamic Thailand
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเริ่มต้นทาธุรกิจและการคิดเชิง
ประกอบการ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

21 ธ.ค.60

13.00 - 16.00 น. รังสรรค์คุณค่า กุญแจแห่งความสาเร็จใน
ธุรกิจ (Value Creation)
- จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์คุณค่า
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
- ออกแบบการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าที่ตรงใจ

นายณัฐศิษฎ วาจาสิทธิศิลป์
Global Partner & Founder
บจ.Wealth Dynamic Thailand
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเริ่มต้นทาธุรกิจและการคิดเชิง
ประกอบการ

9.00 - 12.00 น. Customer Journey
- เข้าใจกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคยุค
ใหม่
- บ่มเพาะไอเดียธุรกิจ ก่อนเข้าสู่ตลาด

นายธนพงษ์ วงศ์ชินศรี
กรรมการผู้จัดการ
บจ. Penguin Group
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการตลาด
และการสร้างแบรนด์

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Brand Strategy
- กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ยุคดิจิทัล
- เข้าใจ Segmentation, Targeting,
Positioning

นายธนพงษ์ วงศ์ชินศรี
กรรมการผู้จัดการ
บจ. Penguin Group
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการตลาด
และการสร้างแบรนด์

-3วันที่
27 ธ.ค.60

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

9.00 - 12.00 น. นวัตกรรมกับโมเดลธุรกิจใหม่ (New
Business Model)
- เพิ่มยอดขาย ด้วยการปรับรูปแบบการสร้าง
รายได้

วิทยากร
นางโสภา พิมพ์สิริพานิชย์
กรรมการผู้จัดการ
บจ. SCL innovation
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Business Innovation Solution
- นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มคุณ
ค่าที่แตกต่าง สร้างจุดขายใหม่

28 ธ.ค.60

9.00 - 12.00 น. Design Thinking Process
- เข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Design Thinking Process (ต่อ)
- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

หมายเหตุ: - กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

นางโสภา พิมพ์สิริพานิชย์
กรรมการผู้จัดการ
บจ. SCL innovation
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและ
การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่
นายวริทธิ ตีรประเสริฐ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาการออกแบบและ
ธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการ
เชิงสร้างสรรค์
นายวริทธิ ตีรประเสริฐ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาการออกแบบและ
ธุรกิจสร้างสรรค์อาวุโส
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบริการ
เชิงสร้างสรรค์

