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กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง“การเสริมสรางและพัฒนาความรูเรื่องผูประกอบการเชิงสรางสรรคและนวัตกรรมรุนใหม” 
วันท่ี 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร 

 

 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการบรรยาย 
 

08.30 – 09.00 น.  กลาวตอนรับ 
   โดย  ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน   
          ผูอํานวยการกลุมพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 
                                      สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
                                      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

   กลาวเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                               โดย   ดร.กมลินทร พินิจภูวดล     
                                       ผูอํานวยการ 
           สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

 

09.00 – 10.30 น. การบรรยาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัล : ส่ิงท่ีทําใหรูปแบบ
ธุรกิจเปล่ียนไป”  

 

 Digital Transformation การนําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิด
มูลคาทางธุรกิจนอกเหนือจากการคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ และขีด
ความสามารถในการแขงขันดานการทํางาน ลดตนทุน เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา 

 ธุรกิจ SME / Start up และ หวงโซธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป (Value Chain) 
 

   โดย  (1) ดร.ชินาวุธ  ชินะประยูร 
    ผูอํานวยการดานธุรกิจนวัตกรรมรายใหม 
                                          สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
 

    (2) ดร.ถานันดร  วัชโรทยางกูร 
    รองประธานสมาพันธเอสเอ็มอีไทย  
   

ดําเนินรายการโดย ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง 
                   ผูอํานวยการสํานักจัดการองคความรู 
                   สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 

10.30 – 10.45 น.      รับประทานอาหารวาง 
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10.45 – 12.00 น.      การบรรยาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม เรื่อง “การจัดการดานการเงิน และดาน

เงินทุน (ในยุคดิจิทัล)” 
 

 การทําธุรกรรมทางการเงินอิเลคทรอนิคส FinTech หรือ กลุมธุรกิจเกิดใหมท่ีเนน 

การประยุกตใชเทคโนโลยี เชน การชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ (mobile payment) 

การโอนเงิน (money transfer) การกูยืมเงิน (loan) การระดมทุน (fundraising) และ 

การจัดการทรัพยสิน (asset management) โดยอาศัยความกาวหนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ IT รวมไปถึง แอพพลิเคชั่น และ สมารทโฟน 

 การสนับสนุนในทางภาครัฐ, นโยบายภาครัฐ, และนโยบายยุทธศาสตรชาติ Thailand 4.0 

 E commerce และ E payment และโอกาสของผูประกอบการไทย 

   โดย  (1) คุณยาญชัย ตันติรัฐพงศ  
      ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท บัวหลวงเวนเจอรส จํากัด 
                                          ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
                                      (2) คุณวิมล  ปนคง                       
    ผูอํานวยการสํานักพัฒนาองคความรู 
    สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
  

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.00 – 15.00 น.      การบรรยาย/แลกเปลี่ยนประสบการณ เรื่อง “กลยุทธดานราคา/ผูบริโภค/การจัดการ 
                           ดานการตลาด : ประสบการณของผูประกอบการรุนใหม” 
 

 การประยุกตใช Break even point กับการตั้งราคาในธุรกิจ    

 Digital Commerce ป จ จุ บั นตลาดกา รค า ดิ จิ ตั ล ได แ ตกแขนง ไปสู  mobile-

commerce และ Social Commerce ท่ีขายของผานเว็บไซตออนไลน หรือการคาบน

ระบบดิจิทัลท่ีกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจไดรวดเร็ว 

 การตอยอดทําธุรกิจแบบใหมโดยการใชสื่อ Social Network (Line, Youtube, 
Facebook, Twitter) 

 ทางเลือกของ Social Network ในการประกอบการทางธุรกิจ 
 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
 กรณีศึกษา ตัวอยางของธุรกิจในยุคดิจิทัล  

 

    โดย (1) คุณโอฬาร  วีระนนท 
         ประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูรวมกอตั้งบริษัท Durian Corporation จํากัด 
    (2) คุณธนภัทร ท่ัวไตรภพ 
         บริษัท ยูนิซัน ครีเอชั่น จํากัด เจาของแบรนด Anyfriday 
         ผูประกอบการเครื่องดื่ม Anyfriday Rainbow Mocktail 
 

 ดําเนินรายการโดย ดร. สุพัชรา ดิษฐบรรจง  
                                                         ผูอํานวยการสํานักจัดการองคความรู 
                   สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
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15.00 – 15.15 น.  รับประทานอาหารวาง 
 

14.15 – 16.00 น. การบรรยายสรุป “การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล” 
 

16.00 – 16.30 น.  สรุปการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2560 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00 – 10.00 น.      การบรรยาย/แลกเปลี่ยนประสบการณ เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการเปน 
ผูประกอบการทางธุรกิจ” 
 กฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งบริษัท 
 กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค (การโฆษณา และประชาสัมพันธ) 
 การจัดการทางทรัพยสินทางปญญาและสัญญาอนุญาตใชสิทธิ 
 สัญญาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกิจ 

 

   โดย (1) คุณโอฬาร  วีระนนท 
         ประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูรวมกอตั้งบริษัท Durian Corporation จํากัด 
   (2) ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง 
       ผูอํานวยการสํานักจัดการองคความรู 
       สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
 

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.15 – 12.00 น. Workshop การวางแผนทางธุรกิจ  
 แบงกลุมผูเขารวมงานสัมมนากรณีศึกษาออกเปน 10 กลุม 
 ใชกรณีศึกษาตัวอยาง 5 กลุม กลุมละ 2 ชุด ภาคสินคา 3 กลุม ภาคบริการ 2 กลุม 
 เปรียบเทียบระหวางกลุม ความเหมือน และความแตกตาง 

โดย คุณโอฬาร  วีระนนท 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและผูรวมกอตั้งบริษัท Durian Corporation จํากัด 

   ทีมงาน สพฐ. และ ทีมงาน ITD 
 

12.00 – 12.30 น. สรปุผลการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
 

12.30 – 13.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.30 – 17.00 น.      (กิจกรรมกลุม)  
 ฝกปฏิบัติ กิจกรรม การถอดบทเรียนองคความรู เรื่อง “ผูประกอบการเชิง

สรางสรรคและนวัตกรรมรุนใหม สูการจัด การเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” 
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วันท่ี 2 กรกฎาคม 2560 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 

08.30 – 10.30 น.       (กิจกรรมกลุม) 
 เทคนิคการออกแบบกิจกรรม  

“การเรียนการสอนเศรษฐศาสตรในยุคประเทศไทย 4.0” 
 

10.30 – 10.45 น.        รับประทานอาหารวาง 
 

10.45 – 12.00 น.       (กิจกรรมกลุม)  
 เทคนิคการออกแบบกิจกรรม  

“การเรียนการสอนเศรษฐศาสตรในยุคประเทศไทย 4.0” (ตอ) 
  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 14.30 น. การวางแผนขับเคลื่อน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร  
(กลุมจังหวัด) 
 

14.30 – 15.00 น. ตอบขอซักถาม/ปดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
 

**************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


