กำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“กำรเสริมสร้ำงผู้ประกอบกำรเยำวชน Empowering Young Entrepreneur Program
(Train The Trainer)” รูปแบบกำรอบรมออนไลน์
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 กล่ำวต้อนรับและชี้แจงกำหนดกำรอบรม
โดย วิทยากรภาคปฏิบัติ
เวลา 16.30 – 18.00 น.
กล่ำวที่มำและวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินโครงกำร
โดย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง

ผู้อานวยการสานักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

กำรคว้ำโอกำสทำงธุรกิจ (Business Opportunity: itd’s Researches and
Special Economic Zone : SEZ) : 1 ชั่วโมง
โดย วิทยากรภาคปฏิบัติ
รำยละเอียด : ค้นหา วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและต้นทุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) การประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัย
การสนับสนุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
โลกำภิวัตน์และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (World Trends, Innovation,
Globalization, and Sustainable Development) : 1 ชั่วโมง
โดย วิทยากรภาคปฏิบัติ
รำยละเอียด : เรียนรู้ เข้าใจ และเห็นความสาคัญของสถานการณ์การเปลี่ยนของโลก
นวัตกรรม เทคโนโลยี โลกาภิวัตน์ และแนวคิดธุรกิจที่ยั่งยืน สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบธุรกิจ
วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563

ส่งงานชิ้นที่ 1 : Knowledge Sharing

วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน ถึง กำรสร้ำงธุรกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Business)
โดย ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
รำยละเอียด : รู้จักและเข้าใจหลักคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ และพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรและบริหำรจัดกำรธุรกิจ (Organization Management
and Business Administration) : 1 ชั่วโมง
โดย คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รำยละเอียด : เข้าใจหลักคิดการบริหารจัดการองค์การและการบริหารธุรกิจ ทักษะการ
ตัดสิ น ใจ การวางแผน และเทคนิคการจัดการที่ร่ว มสมัย ที่มีผ ลต่อการทาธุร กิ จ ให้
ประสบความสาเร็จ
กลยุทธ์กำรบริหำรห่วงโซ่คุณค่ำและห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain and Supply
Chain) : 1 ชั่วโมง
โดย วิทยากรภาคปฏิบัติ
รำยละเอียด : เข้าใจหลักคิดและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ด้วยกลยุทธ์ Lean และกลยุทธ์ Agile เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)
เวลา 16.00 – 18.00 น.
โดย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง
ผู้อานวยการสานักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา
คุณอนุสรณ์ หนองบัว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาแผนธุรกิจ
คุณธเนศ ศิรินุมาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทาแผนธุรกิจ
รำยละเอียด : เข้าใจ เห็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์โมเดลธุรกิจจากตัวอย่างธุรกิจ
และสามารถสร้างโมเดลธุรกิจของตัวเองได้
วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน ถึง กำรตลำดที่มีหัวใจ (Heartful and Demand-Pull Marketing)
โดย คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รำยละเอียด : เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการตลาดนาการผลิต เพื่อออกแบบ
แผนธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer
Centric)
กำรเงินและกำรบัญชี (Easy Financial and Accounting) : 1 ชั่วโมง
โดย คุณขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนบริหารการเงิน
รำยละเอียด : เข้าใจและสร้างเครื่องมือสื่อสารธุรกิจ (Pitch Deck) เพื่อถ่ายทอดความ
น่าสนใจของแผนธุรกิจให้นักลงทุนสนใจร่วมลงทุน และการหาแหล่งทุนในการเริ่มต้น
หรือขยายธุรกิจ
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ส่งการงานชิ้นที่ 2 : ออกแบบหลักสูตรการสอนผ่าน BMC (ครั้งที่ 1)

เวลา 17.30 – 18.00 น.

พูดคุย/ ปรึกษำกำรออกแบบห้องเรียนผู้ประกอบกำร (ตำมควำมสนใจ)
โดย วิทยากรภาคปฏิบัติ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

ส่งการบ้านชิ้นที่ 2 : ออกแบบหลักสูตรการสอนผ่าน BMC (ครั้งที่ 2)

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563
เวลา 17.00 – 17.30 น.

กำรประเมินผลหลังอบรม (post-test)
1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังอบรม
2. ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้สาหรับการใช้ในการเรียนการสอน

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563
เวลา 17.00 – 18.00 น.

สรุปกำรอบรมและสะท้อนกำรเรียนรู้
โดย วิทยากรภาคปฏิบัติ

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563

กล่ำวสรุปกำรดำเนินโครงกำร : 15 นาที
โดย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง

ผู้อานวยการสานักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

