ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมอบรม...หลักสูตร

“24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม”

- รุ่นที่ 5 วันที่ 14-15 , 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 (4 วัน)
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา

(1) กรอกใบสมัครผ่านออนไลน์

(ใบสมัคร คลิกลิ้งค์ใบสมัคร / สแกน QR CODE )

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

ใบสมัครคลิกลิ้งค์ https://goo.gl/forms/oLt6iZQbyTs8Je2t2

หัวข้อการบรรยาย









คุณลักษณะการคิดเชิงประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)
รังสรรค์คุณค่า กุญแจแห่งความสาเร็จในธุรกิจ (Value Creation)
Business Concept Design
Data Transformation for Data Era
Marketing Strategy Design
Marketing Strategy
Human-Centered Design
Service Design Tools and 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 : กองธุรกิจบริการ ชัน้ 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
E-mail : dbdacademy2015@gmail.com
โทร. 0 2547 5985

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม” รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 14-15, 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) รัชดา
วันที่
14 ก.พ.61

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

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

วิทยากร
นายญาณวิธ นราแย้ม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทเดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเริ่มต้นทาธุรกิจและการคิด
เชิงประกอบการ

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

15 ก.พ.61

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

นายชลกฤษ ฟองสายชล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทคัดสรรค์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างคุณค่าให้
สินค้าและบริการ

9.00 - 12.00 น. Business Concept Design
- เปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็น
นวัตกรรมทางธุรกิจ (Turning Business Idea)
ก่อนเข้าสู่ตลาด

นางสาวนพเก้า จันทร์สุขสวัสดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลธุรกิจและ
การส่งเสริมธุรกิจ SME

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Data Transformation for Data Era
- ศึกษาแนวโน้มการตลาด
- เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
(Customer Insight)

นายภาคภูมิ มะหะสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท EcoloTech จากัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านแนวคิดเชิงนวัตกรรม
การตลาดและการสร้างแบรนด์

-3วันที่

เวลา

รายละเอียดเนื้อหา

21 ก.พ.61 9.00 - 12.00 น. Marketing Strategy Design
- การค้นหาความต้องการแอบแฝงของลูกค้า
(Discovering unmet customer needs)
เพื่อส่งมอบคุณค่าสินค้า/บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิทยากร
นางสาวปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัย Trend & Design
บริษัท บารามิซี่ กรุ๊ป จากัด
ผู้เชี่ยวชาญการค้นคว้าวิจัยความ
ต้องการที่ซ่อนอยู่ในผู้คน

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

22 ก.พ.61

13.00 - 16.00 น. Marketing Strategy
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ STP
- การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาด
(Segmentation Analysis)
- การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting
Analysis)
- การวิเคราะห์ตาแหน่ง/จุดยืนสินค้า
(Positioning Analysis)

นายทรงพล เนรกัณฐี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์

9.00 - 12.00 น. Human-Centered Design
- เข้าใจกระบวนการคิด เชิง สร้างสรรค์ เ พื่ อ
ออกแบบสิ น ค้ า /บริ ก ารที่ ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
ให้แก่ผู้บริโภค

นายพรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
ผู้อานวยการศูนย์บริการทางการศึกษา
ในเมือง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบริการ
เชิงสร้างสรรค์

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. Service Design Tools and Process
- เข้าใจกระบวนการออกแบบบริการที่ส่ง
มอบคุณค่าให้สินค้า/บริการ

หมายเหตุ: - ลงทะเบียน เวลา 8.30 – 9.00 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

นายอภิทาน ลี
รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิจัยและ
ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนากระบวนการ
ออกแบบบริการ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ ายุคใหม่ (NEA) กรมส่ งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุ งเทพ 10900 โทร: 02 507 7999 ต่ อ 8158, 8109, 8145 , 8158, 8146

