หน้า 1
กำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรม
“Business Camp” กำรจัดทำแผนแนวคิดธุรกิจ รุ่นที่ 1
ภำยใต้ “กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำรและธุรกิจใหม่”
โครงกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจปีงบประมำณ 2562
ระหว่ำงวันที่ 13 - 15 มีนำคม 2562
ณ โรงแรม อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หำดเจ้ำสำรำญ จังหวัดเพชรบุรี
---------------------------------------------------วันที่ 13 มีนำคม 2562
เวลำ 06.30 - 07.00 น.
- ลงทะเบียนและพร้อมกันที่กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
07.00 - 10.00 น.
- เดินทำงจำกกรมฯ ถึงสถำนที่ฝึกอบรม
10.20 - 10.30 น.
- พิธีเปิดกำรฝึกอบรม
กล่าวรายงาน โดย ผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนการจัตั้งธุรกิจ
นางสาวจารุภา อุ่นจางวาง
กล่าวเปิด
โดย ผู้อานวยการสานักพัฒนาผู้ประกอบการ
นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ
10.45 - 18.00 น.
- workshop / - กำรนำเสนอแผน
 แนวคิดธุรกิจ (Business Idea)
 การค้นหา พัฒนาแนวคิด ยืนยันแนวคิดธุรกิจ
 แผนแบบจาลองโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
 องค์ประกอบที่สาคัญในแผนธุรกิจ
 การจัดทา“โมเดลธุรกิจเริ่มต้น”
 กาหนดแผนการตลาด
 Lean Canvas เครื่องมือช่วยก่อตั้งธุรกิจให้พร้อมออกสู่ตลาดอย่าง
รวดเร็ว
 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
วันที่ 14 มีนำคม 2562
เวลำ 09.00 - 18.00 น.
- workshop / - กำรนำเสนอแผน
 แผนธุรกิจ (Business Plan)
 การวางแผนเงินลงทุนธุรกิจ
 การวางแผนทางการเงิน
 การจัดทาแผนดาเนินงาน
 การจัดทาแผนฉุกเฉิน
วันที่ 15 มีนำคม 2562
เวลำ 09.00 - 12.00 น.
- workshop / - กำรนำเสนอแผน (ต่อ)
 แผนธุรกิจ (Business Plan)
 การจัดทาแผนดาเนินงาน
 การจัดทาแผนฉุกเฉิน
13.00 – 16.00 น.
- สรุปการนาเสนอแผนทั้งหมด
16.20 น.
- เดินทางกลับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
-----------------------------------------------------------

หน้า 2
หมำยเหตุ 1. วิทยากรตลอดการฝึกอบรม ประกอบด้วย
1) ดร.กิตติชัย ราชมหา
หัวหน้าสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมและการจัดการธุรกิจอาหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) คุณกนกพร กุลศรี
strategic Planner บริษัท Brilliant &million จากัด
3) คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) คุณธนนันท์ สงครามภักดี นักพัฒนาธุรกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
4. พักรับประทานอาหารเย็น เวลา 18.00 - 19.00 น.
๕. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม

หน้า 1
กำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรม
“Design Sprint” กระบวนกำรออกแบบนวัตกรรมเพื่อสร้ำงต้นแบบ(PROTOTYPE) รุ่นที่ 1
ภำยใต้ “กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำรและธุรกิจใหม่”
โครงกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจปีงบประมำณ 2562
ระหว่ำงวันที่ 21 - 22, 28 - 30 มีนำคม 2562
ณ ห้องนพวงษ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------วันที่ 21 มีนำคม 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 17.00 น.
- workshop/หลักกำรสร้ำงธุรกิจ
 ภาพรวมของ Workshop ที่มาและเป้าหมาย
 หลักการสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าธุรกิจทั่วไป
 ทาความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบัน
 การเกิดนวัตกรรมในโลกธุรกิจและการวิเคราะห์คุณสมบัติภายใน
 กระบวนการทาความเข้าใจให้เข้าถึงความเป็นไปในชีวิตของลูกค้า
 รู้จักหลักการ วิธี และเครื่องมือสาหรับทาความเข้าใจลูกค้า
 การทดลองใช้เครื่องมือและการเข้าใจหลักการ วิธีการ สร้างธุรกิจให้ชัดเจน
ด้วยการลงมือใช้
วันที่ 22 มีนำคม 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 17.00 น.
- workshop/กำรเข้ำใจลูกค้ำ เครื่องมือ กำรใช้และผลกำรใช้เครื่องมือ
 การวิเคราะห์ประสบการณ์ วิธีเข้าใจคน
 การออกแบบการทาความเข้าใจลูกค้า และการลงมือทาความเข้าใจลูกค้า
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมสังเคราะห์ความเข้าใจ
 การเข้าถึงความเป็นไปในชีวิตลูกค้าด้วยเครื่องมือที่ดีขึ้น
 การเตรียมทาความเข้าใจลูกค้าต่างธุรกิจ : ส่วนประกอบสาคัญในการสร้าง
นวัตกรรม
 การเขียนแผนการทาความเข้าใจลูกค้า
 การแปรความเข้าใจเป็น Presentation
 การวางแผนการทาความเข้าใจลูกค้า
วันที่ 28 มีนำคม 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 17.00 น.
- workshop/กำรนำเสนอสิ่งที่เข้ำใจเกี่ยวกับลูกค้ำ
 การสังเคราะห์ความเป็นไปในชีวิตลูกค้าเป็นความเข้าใจ
 การนาความเข้าใจมาสอบทานกับความรู้เรื่องพฤติกรรม
 การแปรความเข้าใจเป็นโจทย์สาหรับการสร้างนวัตกรรม
 การใช้โจทย์ธุรกิจ : Challenge เป็นเครื่องมืออ่านชีวิตลูกค้า

หน้า 2
วันที่ 29 มีนำคม 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.

วันที่ 30 มีนำคม 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
- workshop/กำรเข้ำใจลูกค้ำให้ชัดเจนด้วย Visual Element
 การใช้ Life Lab เพื่อให้ได้สายตาของลูกค้า
 การเคี่ยวโจทย์ธุรกิจ : Business Challenge
 ด้วยความเข้าใจที่ถูกมองข้าม : Consumer Insight
 การใช้กระบวนการสังเคราะห์ Ideas เพื่อแปรโจทย์ธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่มี
นวัตกรรม
 การแปร Ideas ขึ้นเป็นต้นแบบ
 การทดสอบอนาคตของต้นแบบ
 การใช้ต้นแบบ และการทดสอบต้นแบบเป็นเครื่องมือในการอ่านชีวิตลูกค้า
 การใช้ Evolutionary Method ในการสังเคราะห์ Idea เพิ่ม
ลงทะเบียน
- workshop การแปร Idea ขึ้นเป็น “สนามธุรกิจ” ทั้งระบบ
 การแปร “สนามธุรกิจ” เป็นผังการสร้างทา : Behind the Scene Task
เพื่อทาให้ Idea เกิดขึ้นเป็นธุรกิจ
 การนาเสนอแผนธุรกิจ เพื่อรับการคัดกรองเข้มข้น
 การใช้ Evolutionary Method ในการสร้าง Presentation
 การเตรียม Presentation ในเวลาจากัด
--------------------------------------------------------------

หมำยเหตุ 1. วิทยากรตลอดการฝึกอบรม ประกอบด้วย
1) อาจารย์กิจการ ช่วยชูวงศ์ นักออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
2) อาจารย์บุลวิชช์ ช่วยชูวงศ์ Innovation Management Consultancy
3) ทีมวิทยากร
2. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
4. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม

กำหนดกำรศึกษำดูงำน รุ่นที่ 1
ภำยใต้ “กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำรและธุรกิจใหม่”
โครงกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจปีงบประมำณ 2562
ในวันที่ 27 มีนำคม 2562
ณ บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)จำกัด (มหำชน)
ต.แพรกษำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
---------------------------------------------------วันที่ 20 มีนำคม 2562
เวลา

07.30 น.

- พร้อมออกเดินทางจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไปยังสถานประกอบการ

10.00 น.

- ถึง บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย)
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.20 - 12.00 น.

- กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทน บมจ. เดลต้า อีเล็คโทรนิกส์ (ประเทศไทย)
- ชมวิดิทัศน์นาเสนอการดาเนินการของบริษัทฯ
- เจ้าหน้าที่บรรยายการจัดการด้าน Industrial Automation และ Energy
Management ของบริษัท

12.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

- เยี่ยมชมดูงานในส่วนไลน์การผลิต

14.30 – 16.00 น.

- ตอบข้อซักถาม / พร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึก

16.00 น.

- เดินทางกลับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------หมำยเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม

กำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“Pitching” ฝึกทักษะกำรนำเสนอแนวคิดอย่ำงมืออำชีพ รุ่นที่ 1
ภำยใต้ “กิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำรและธุรกิจใหม่”
โครงกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจปีงบประมำณ 2562
ระหว่ำงวันที่ 4 – 6 เมษำยน 2562
ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทำวเวอร์ กรุงเทพฯ
---------------------------------------------------วันที่ 4 เมษำยน 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 16.30 น. บรรยำย หัวข้อ
“เทคนิคกำรนำเสนอแผนโครงกำรธุรกิจเพื่อเข้ำถึงแหล่งเงินทุน”
วิทยากร โดย ดร.ศรัญญา เสนสุภา (อาจารย์หวาน) ที่ปรึกษาธุรกิจ และ
CFO & Co-Founder บริษัท DURIAN CORP
วันที่ 5 เมษำยน 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.
อภิปรำย หัวข้อ “กำรนำเสนอแผนโครงกำรธุรกิจเพื่อเข้ำถึงแหล่งเงินทุน”
และ“แชร์ประสบกำรณ์กำรขยำยธุรกิจ”
วิทยากร โดย 1. ดร.เด่นชัย วรเดชจาเริญ ที่ปรึกษาธุรกิจ และ CFO & CoFounder บริษัท TIE Smart Solutions จากัด
2. นายสามารถ ฉันท์แต่ง บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จากัด
13.00 – 17.30 น.
- workshop / ฝึกทักษะกำรนำเสนอแนวคิดอย่ำงมืออำชีพ
วิทยากร โดย 1. อาจารย์วีระ เจียรนัยพานิชย์ Head of SME Network
Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย
2. อาจารย์พอพงษ์ เอียดละออง ที่ปรึกษา/วิทยากร
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
วันที่ 6 เมษำยน 2562
เวลำ 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 17.30 น.
- workshop/ ฝึกทักษะกำรนำเสนอแนวคิดอย่ำงมืออำชีพ
วิทยากร โดย 1. อาจารย์วีระ เจียรนัยพานิชย์ Head of SME Network
Marketing Development ธนาคารกสิกรไทย
2. อาจารย์พอพงษ์ เอียดละออง ที่ปรึกษา/วิทยากร
โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
---------------------------------------------------------------หมำยเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา 14.30 - 14.45 น.
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
3. กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและความเหมาะสม

