
 

หน้า 1 ของ 6 

 (ร่าง) ก าหนดการกิจกรรม 
“BOOST” Camp การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global 

วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 
ณ โรงแรม ไอโฮเทล จังหวัดนครพนม 

 

วันที่ 1 วันจันทร์ที ่3 สิงหาคม  2563 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดงาน 

โดย           : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ 
ผู้แทน 

09.15  – 10.15 น. 
 
 

 

Welcoming and Introduction 
รำยละเอียด : แนะน ำทีมงำนที่ปรึกษำ แนะน ำกิจกรรม Boost Camp ตลอดกิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม รู้กฎ กติกำ และผลส ำเร็จที่คำดหวังจะได้จำกกิจกรรม  
วิทยำกร     : ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง เป็นผู้จัดกำรค่ำยอบรม 

10.15  – 12.00 น. บรรยาย  “Solution Thinking for New Normal” 
รำยละเอียด : บรรยำยถึงผลของ COVID 19 Disruption ท ำให้ต้องน ำกระบวนกำร 

Solution Thinking มำปรับกลยุทธ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรม     : Workshop 1 Solution Thinking for New Normal 
วิทยำกร     : คุณประพำฬรัตน์ ตงศิริ  
                ผู้อ ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยกลยุทธ์สร้ำงสรรค์  
                Leo Burnett Group Thailand และ 

                ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรพัฒนำ 
               สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย “ช่องทางการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) และประเด็นปัจจัย
ต่างๆ ที่ต้องพิจารณา” 
รำยละเอียด : ให้ข้อมูลปัจจัยต่ำงๆ ที่ต้องงค ำนึงถึงและประเมินสถำนกำรณ์ในกำรขยำย

ตลำดไปต่ำงประเทศทั้งในระดับมหภำค (Macro) เ พ่ือประเมินตลำด
ต่ำงประเทศกับควำมเหมำะสมของสินค้ำ/บริกำร รวมทั้งควำมพร้อมของ
ธุรกิจ นอกจำกนี้ยังพิจำรณำระดับจุลภำค (Micro) เพ่ือให้ได้มำซึ่ งกำร
ประเมินควำมเสี่ยง ควำมเหมำะสมทำงช่องทำงกำรเข้ำตลำดต่ำงประเทศใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรส่งออก กำรตั้งตัวแทนกำรอนุญำตสิทธิ์ กำรร่วมทุน 
และกำรควบ/ซื้อกิจกำร รวมถึงแนวทำงกำรหำคู่ค้ำ/พันธมิตรในรูปแบบต่ำงๆ 
ในต่ำงประเทศ 
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กิจกรรม     : Workshop 2 Market Entry                                      
วิทยำกร     : คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
                อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 

15.30 – 16.30 น. 

 

Wrap up day 1  
กิจกรรม     : แบ่งกลุ่มผู้เข้ำอบรม (ตำมประเภท/สินค้ำบริกำรหรือตำมประเทศที่ต้องกำร

ขยำยตลำด) ทีมโค้ชให้ค ำปรึกษำประเด็นสินค้ำ/บริกำรและควำมพร้อม 
เหมำะสมกับตลำดต่ำงประเทศ รวมทั้งผู้เข้ำอบรมควรมีข้อมูลใดเพ่ิมเติมจำก 
Checklist ใน Workshop 2 

วิทยำกร     : ทีมโค้ชที่ปรึกษำ 
1) คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
2) คุณพรรณิดำ แก้วประทุมทิพย์ 
3) คุณมนู สิทธิประศำสน์ 
4) ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง 
5) คุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร 

งานที่ต้องส่ง        :  หาข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับ Checklist ใน Workshop 2 ให้มากที่สุด 
 

วันที่ 2  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. กิจกรรมยามเช้า บอกกล่าวโจทย์ กิจกรรมวันนี้ 

09.15 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 

บรรยาย “Primary Market Research and Branding” 
รำยละเอียด : แนวคิดกำรวิจัยตลำดเพ่ือให้ได้มำซึ่งลูกค้ำต้นแบบในประเทศเป้ำหมำยและ

แนวกำรสร้ำง Branding ให้โดนใจลูกค้ำต้นแบบนั้น 
กิจกรรม     : Workshop 3 PMR 

วิทยำกร     : คุณพรรณิดำ แก้วประทุมทิพย์  
                 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สปริงบอร์ดคอนซัลติ้ง จ ำกัด 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. บรรยาย “Digital Marketing กับการน าเสนอ สื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า” 
รำยละเอียด : แนะน ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์ กำรท ำ Digital Marketing ให้ 

1) เข้ำถึง ว่ำที่ลูกค้ำ (Lead)  
2) จูงใจลูกค้ำเป้ำหมำย (Prospect) และ 
3) ให้เขำมำเป็นลูกค้ำซื้อสินค้ำเรำได้ 

กิจกรรม     : Precamp work 2 
Work shop 4 Digital Marketing 

วิทยำกร     : ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชรำชัย  
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                Associate Dean, Innovative Business and Research,  
                Faculty  of Business and Technology,  
                Stamford International University และ  
                เจ้ำของเพจ “กำรตลำดพอดีค ำ”) 

15.30 – 16.30 น. Wrap up day 2  
รำยละเอียด : เป็นกิจกรรมน ำสิ่งที่เรียนรู้จำกทั้ง 2 วัน มำประยุกต์ใส่ใน BMC ในช่อง 

Value Proposition ช่ อ งที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บลู กค้ ำ  (Customer Segments 
Customer Relationships และ Distribution channel และช่องที่เกี่ยวกับ
สิ่งต่ำงๆ ของ Entry Modes ที่เลือก (Key activities Key Resource และ 
Key Partners) 

วิทยำกร     : ทีมโค้ชที่ปรึกษำ 
1) คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
2) คุณพรรณิดำ แก้วประทุมทิพย์ 
3) คุณมนู สิทธิประศำสน์ 
4) ผศ. ดร. เอก ชุณหชัชรำชัย 
5) ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง 
6) คุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร 

งานที่ต้องส่ง  :  รายละเอียด BMC ในช่อง VP CS CR DC KA KR และ KP ของธุรกิจที่สอดคล้องกับตลาด
ต่างประเทศและช่องทางการเข้าสู่ตลาดนั้น 

วันที่ 3 วันพุธที ่5 สิงหาคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.15 น. 
 
 
 
  

บรรยาย “พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์”  
รำยละเอียด : น ำเสนอข้อมูลที่จ ำเป็นในกระบวนกำรพิธีกำรศุลกำกรทั้งน ำเข้ำและส่งออก

บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจกรรม     : ระหว่ำงที่รับฟัง ผู้เข้ำอบรมจดบันทึก ซักถำม ว่ำส่วนใดที่น ำมำใช้ในธุรกิจตน/ 

น ำมำใช้อย่ำงไร/ต้องมีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้ำง เพ่ือน ำมำต่อยอดใน BMC 
(บันทึกลงในคู่มือ Workbook) 

วิทยำกร    : คุณวรำสิทธิ์ เมืองคุ้ม                                     
               หัวหน้ำฝ่ำยพิธีกำรศุลกำกรที่ 1 ส่วนพิธีกำรศุลกำกร  
               ส ำนักมำตรฐำนพิธีกำรและรำคำศุลกำกร กรมศุลกำกร 

10.30 – 12.00 น. บรรยาย “การใช้มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อโอกาสของ SMEs ในห่วงโซ่อุปทาน
โลก : มุมมองของภาคเอกชน” 
รำยละเอียด : น ำเสนอแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จริง ของกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ 

และมำตรกำรสนับสนุนต่ำงๆจำกภำครัฐ 
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กิจกรรม     : ระหว่ำงที่รับฟัง ผู้เข้ำอบรมจดบันทึก ซักถำม ว่ำส่วนใดที่น ำมำใช้ในธุรกิจตน/ 
น ำมำใช้อย่ำงไร/ต้องมีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้ำง เพ่ือน ำมำต่อยอดใน BMC 
(บันทึกลงในคู่มือ Workbook) 

วิทยำกร     : ผู้แทนจำกสภำอุตสำหกรรมจังหวัดนครพนม 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.30 น. บรรยาย “SME กับการเจรจาสัญญาการค้าระหว่างประเทศ” 
รำยละเอียด : น ำเสนอกำรเจรจำสัญญำในแง่มุมธุรกิจและแง่มองทำงกฎหมำย ทักษะ 

และเทคนิคกำรเจรจำต่อรอง ขั้นตอนกำรเจรจำ เตรียมกำร BATNA  
( Best Alternative to a Negotiated Agreement) /  WATNA (Worst 
Alternative to a Negotiated Agreement)  กำรระงับข้ อ พิพำท และ 
โรคระบำดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)ต่อกำรท ำสัญญำในยุค New Normal 

 กิจกรรม     : Workshop 5 กำรเจรจำสัญญำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
วิทยำกร     : คุณฉวีวรรณ เมฆอำภรณ์  
                ทนำยควำม ที่ปรึกษำกฎหมำย และเป็นผู้เจรจำไกล่เกลี่ยข้อพิพำทขึ้นทะเบียน

ตำม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 2562 

15.30 – 16.30 น. กิจกรรม     : Final Grooming ผู้เข้ำอบรมจะน ำข้อมูลควำมรู้ที่ได้จำกกำรบรรยำย 
ซักถำม มำปรับลงใน BMC ของกำรเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศตำม entry mode   

วิทยำกร     : ทีมโค้ชที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำ 
1) คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
2) คุณพรรณิดำ แก้วประทุมทิพย์ 
3) คุณมนู สิทธิประศำสน์ 
4) ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง 
5) คุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร 

 
วันที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. การเตรียมพร้อมผู้ประกอบการ Born Global 

รำยละเอียด : สรุปทักษะ และสิ่งที่เรียนรู้ในค่ำยอบรมนี้ และเปิดโอกำสให้แลกเปลี่ยน
ซักถำม 

09.30 – 10.45 น. บรรยายพิเศษ “Innovation and Digital Business SME’s Opportunities in New 
Normal” 

วิทยำกร     : Dr. Narisa Chauvidul-Aw  
                Founder & CEO of KogoPAY Group และ Smile Money ในประเทศ

อังกฤษ เป็นผู้ได้รับรำงวัล “Woman in Tech Global Award- Start Up 
2019 
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11.00 – 12.30 น. บรรยาย “Business Pitching Technique” 
วิทยำกร     : คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ  
                อดีตประธำนอ ำนวยกำรบริษัทเอเจนซี่ VMLY&R Thailand   

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. เตรียมตัว Pitching 

รำยละเอียด : ผู้เข้ำอบรมเตรียมตัวน ำเสนอ Pitching ของตนเอง 

                ทีมโค้ชให้ปรึกษำ 
1) คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ  
2) คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
3) คุณพรรณิดำ แก้วประทุมทิพย์ 
4) คุณมนู สิทธิประศำสน์ 
5) ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง 
6) คุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร 

14.45 – 16.30 น. การฝึกซ้อม Pitching 
รำยละเอียด : ผู้เข้ำอบรมเตรียมตัวน ำเสนอ Pitching ของตนเอง 

                ทีมโค้ชให้ปรึกษำ 
1) คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ 
2) คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
3) คุณพรรณิดำ แก้วประทุมทิพย์ 
4) คุณมนู สิทธิประศำสน์ 
5) ดร.สุพัชรำ ดิษฐบรรจง 
6) คุณสดุดี วงศ์เกียรติขจร 

งานที่ต้องส่ง         :  Pitching Presentation 

วันที่ 5  วันศุกร์ที ่7 สิงหาคม 2563 

08.00 – 10.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเตรียมแสดงสินค้า/บริการของตนเอง (Business Show Case) 

10.00 – 10.15 น.  พิธีเปิดงานนิทรรศการสินค้า 
โดย           :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ 

ผู้แทน 
10.15 – 10.30 น. เยี่ยมชม Business Show Case ของผู้เข้าร่วมโครงการ และแนะน ากรรมการตัดสิน 

10.30 – 12.00 น. กิจกรรม Pitching สินค้าและบริการ 
คณะกรรมกำร อย่ำงน้อย 4 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้แทนจำกส ำนักงำน สสว. 
2) คุณโอฬำร วีระนนท์ 

CEO & Co-Founder บริษัท Durian Corp และนำยกสมำคมฟินเทคประเทศไทย  
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3) คุณจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 

4) คุณพรรณดิำ แก้วประทุมทิพย์ 
          กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท สปริงบอร์ดคอนซัลติ้ง จ ำกัด 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.15 น. กิจกรรม Pitching สินค้าและบริการ (ต่อ) 
15.15 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลผู้ชนะเลิศ มอบรางวัลผู้ชนะ และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วม

โครงการ 
โดย           :   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ 

ผู้แทน 

16.00 – 16.30 น. กล่าวปิดงาน 
โดย           :   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หรือ 

ผู้แทน 

 


