
ธุรกิจ Startup เปนหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ ภายใตโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เนื่องจากเปนกิจการ 

ที ่เริ ่มตนธุรกิจจากจุดเล็ก ๆ แตสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็ว 

แบบกาวกระโดด สามารถออกแบบใหธุรกิจมีการทำซ้ำ (Repeatable) 

และขยายกิจการ (Scalable) ไดโดยงาย มีการนำเทคโนโลยี 

และ/หรือนวัตกรรมมาใชเปนหัวใจหลักในการสรางธุรกิจ 

เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ตลอดจนมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเปนในการสรางธุรกิจแนวใหมท่ีมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สูเปาหมายการเปนผูประกอบการรายใหมท่ีประสบความสำเร็จในอนาคต

วัตถุประสงค

ผูสนใจจะสรางธุรกิจของตนเอง (Startup) ผูประกอบการ ที่ตองการ 

สร างธ ุรก ิจใหมหร ือขยายธ ุรก ิจ และผู สนใจในแนวคิด การเป น 

ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

กลุมเปาหมาย

ผู  เข าร ับการอบรมมีความร ู  ความเข าใจ ตลอดจนมีสมรรถนะ 

และทักษะท่ีจำเปนในการสรางธุรกิจแนวใหม ท่ีมุงเนนการสรางนวัตกรรม 

ในธ ุรก ิจและผล ิตภ ัณฑ และสามารถว ิ เคราะห ความเป นไปได  

ของธุรกิจทั้งดานการตลาด การปฏิบัติ การเงิน และการวางแผนธุรกิจ  

ผลที่คาดวาจะไดรับ

นายอภิรักษ  โกษะโยธิน
อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีฟูดส 

(ประเทศไทย) จำกัด เจาของรางวัล 7

Innovation Awards

วิทยากร

คนรุนใหมปจจุบันจึงนิยมสรางฐานะดวยการสรางธุรกิจ Startup 

ข ึ ้นมา แต ไม ใช ว าท ุกคนจะประสบความสำเร ็จได โดยง าย 

ผูประกอบการยังจำเปนตองมีความรู กลยุทธ และมีการเตรียมตัว 

อยางเหมาะสมกอนการเริ่มธุรกิจใหม จึงจะสามารถลดความเสี่ยง 

และเพิ่มโอกาสสรางความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจไดมากขึ้น 

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญเขารวมฝกอบรม

รับจำนวนจำกัด 70 คน
สมัครภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

โรงแรมนิว ซีซั ่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วันที่ 23  มิถุนายน  2560

“เคล็ดลับสู ความสำเร็จของ New Startup  

ยุค Thailand 4.0”

หลักสูตร
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หลักสูตร “เคล็ดลับสูความสำเร็จของ New Start up ยุค Thailand 4.0”
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.)

โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ใบสมัคร
เขารวม

การฝกอบรม

*  การสมัครจะสมบูรณเมื่อชำระคาลงทะเบียนแลว กรณีสมัครหลังวันที่ 31 พ.ค. 2560 จะตองชำระคาลงทะเบียนอยางชา กอนวันอบรม 3 วัน
* คาลงทะเบียนการฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง 
*  ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการ ฝกอบรม การจัดงาน  
 และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
*  กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม และคืนเงินคาลงทะเบียน

จำนวน

สมัคร 1 คน

สมัครแบบกลุม 3 คน

เวลา   กิจกรรม
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.  พิธีเปด โดย ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย 

09.15 - 10.45 น.  การบรรยาย หัวขอ “Global trend กับการปรับตัวของธุรกิจใหม” โดย นาย อภิรักษ  โกษะโยธิน

10.45 - 11.00 น.  อาหารวาง

11.00 - 12.00 น.  การบรรยาย หัวขอ “เคล็ดลับสูความสำเร็จของธุรกิจ Startup” โดย นายอภิรักษ  โกษะโยธิน

    พิธีปด

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

สมัครภายในวันที่
31 พ.ค. 2560

2,250

6,000

สมัครหลังวันที่
31 พ.ค. 2560

2,500

6,750


