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หลกัสูตรพฒันาธุรกจิเทคโนโลยใีหม่ 

 ดว้ยส านกัส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลย ีไดด้ าเนินการสนบัสนุนการพฒันาเคร่ืองโนโลยเีคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ ต่างๆ เพ่ือลดการน าเขา้และเป็นการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ รวมถึงส่งเสริมใหเ้กิดการขยายผลสู่เชิงพาณิชย ์จากผลการ

ด าเนินงานในการพฒันาเทคโนโลยดีงักล่าว สามารถขยายผลใหเ้กิดส่ิงประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีสามารถส่งเสริมใหเ้กิดเป็นอาชีพหรือธุรกิจ

ขนาดเลก็ได ้จึงมีแนวคิดท่ีจะสนบัสนุนใหผู้ท่ี้สนใจธุรกิจขนาดเลก็ โดยการฝึกอบรมหลกัสูตรธุรกิจเทคโนโลยใีหม่ จ านวน 2 

หลกัสูตร  คือ หลกัสูตร “ธุรกิจมะพร้าวสดเพื่อสุขภาพและความงาม ” และ “ธุรกิจกาแฟสดจรยทุธ์ กาแฟสดเสริฟฟรีถึงบา้น ” โดยมี

รายละเอียดของหลกัสูตร ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการน าเทคโนโลยท่ีีผลิตคิดคน้โดยคนไทยมาใชใ้นเชิงพาณิชย ์และขยายผลเป็นธุรกิจขนาดเลก็เพ่ือ

กระจายรายไดสู่้ประชาชนผูส้นใจ 

2. สร้างผูป้ระกอบการใหม่ ทั้งในระดบันกัลงทุน และผูค้า้ขายรายยอ่ย เพ่ือสร้างรายไดจ้ากเทคโนโลยขีองไทย 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใหม่ ทั้งในลกัษณะการใชง้าน และการท าธุรกิจ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูป้ระกอบการ นกัลงทุน นกัศึกษา ผูว้า่งงาน ผูเ้กษียณ และ ผูส้นใจทัว่ไป ไม่จ ากดัอาย ุและวฒิุการศึกษา 

วธีิการสมคัร 

 ดาวโหลดและกรอกใบสมคัร ไดท่ี้ http://createc.most.go.th/ หรือ ติดต่อขอสมคัรโดยตรงท่ีหมายเลข   02-3333956 หรือ 

โทรสารหมายเลข 02-3333931 

รูปแบบการอบรม 

 เน้ือหาหลกัสูตร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เทคโนโลย ี (Technology) การตลาด (Marketing) และ การลงทุน (Financial) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นเจา้ของเทคโนโลย ีนกัการตลาด และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินและการลงทุนจากธนาคาร SMEs เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ 

และแนวคิดในการบริหารจดัการธุรกิจอยา่งครบวงจร พร้อมทั้งการสาธิตและทดลองใชง้านเคร่ืองมือท่ีเป็นเทคโนโลยขีองไทยดว้ยตวั

ท่านเอง อบรมฟรีไม่มค่ีาใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 

วนั เวลา และสถานที ่  

25 – 28 ตุลาคม 2555 เวลา 9.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 ไบเทค บางนา 

หลกัสูตร ก าหนดการ เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 
ธุรกิจมะพร้าวสด 25 ตุลาคม 2555  9.00 - 12.00  หอ้งประชุม ชั้น 2  

ไบเทค บางนา 
 

รับจ านวนจ ากดัเพียง 50 ท่าน 
ธุรกิจกาแฟสดจรยทุธ์ 13.00 – 16.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 40 ท่าน 
ธุรกิจกาแฟสดจรยทุธ์ 26 ตุลาคม 2555 9.00 - 12.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 40 ท่าน 
ธุรกิจมะพร้าวสด 13.00 – 16.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 50 ท่าน 
ธุรกิจมะพร้าวสด 27 ตุลาคม 2555 9.00 - 12.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 50 ท่าน 
ธุรกิจกาแฟสดจรยทุธ์ 13.00 – 16.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 40 ท่าน 
ธุรกิจกาแฟสดจรยทุธ์ 28 ตุลาคม 2555 9.00 - 12.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 40 ท่าน 
ธุรกิจมะพร้าวสด 13.00 – 16.00  รับจ านวนจ ากดัเพียง 50 ท่าน 
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หากคุณสนใจอยากท าธุรกจิส่วนตวัแต่ยงัคิดไม่ออกว่าจะท าอะไร เรามทีางเลอืกดดีใีห้คุณ  

ลงทุนท าธุรกจิเทคโนโลยใีหม่จากส่ิงประดษิฐ์คิดค้นของคนไทย  
 

หลกัสูตร “ธุรกจิมะพร้าวสดเพือ่สุขภาพและความงาม” 
 

ลงทุนง่าย ก าไรงาม คืนทุนเร็ว และเป็นธุรกจิสีเขียวเพือ่ส่ิงแวดล้อม 

จะขายเอง หรือ ลงทุนจ้างจ าหน่าย กก็ าไรดี 

 
กลุ่มเป้าหมาย: (1) ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการท าธุรกิจเร่ืองมะพร้าวสด (2) เอกชนจากบริษทั หา้งร้าน (3) สมาชิกสมาคมชาวสวน

มะพร้าวฯ (4) ส่ือมวลชน 

รายละเอยีดหลกัสูตร 

เวลา กจิกรรม ประเดน็การอบรม 

เช้า บ่าย 
8.30 - 9.00 12.30 – 13.00 ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

9.00 - 9.30 13.00 – 13.30 แนะน าธุรกิจผลิตภณัฑม์ะพร้าวสด - ประโยชน์ของน ้ ามะพร้าว 
- ตลาดและกลุ่มลูกคา้ 
- เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ 
- การลงทุนและการคืนผลก าไร  

9.30 – 10.30 13.30 – 14.30 เทคนิคการขาย และการตลาด - การวเิคราะห์ตลาด 
- หลกัการตลาด 4 P 
- 5th P การหาพนัธมิตรทางการคา้ 

10.30 – 11.30 14.30 – 15.30 การวเิคราะห์การลงทุน ช่องทางแหล่งทุน 
และการขอสินเช่ือ โดย SMEs Bank 

- แผนธุรกิจ และการจดัท าบญัชี 
- การลงทุนและการคืนผลก าไร 
- การขอสินเช่ือ 

11.30 – 12.00 15.30 -16.00 ผลิตภณัฑ ์และ การใชง้านเทคโนโลย ี - เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- การสาธิตและทดลองใชง้าน 
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***อบรมฟรีไม่มค่ีาใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 

หากคุณสนใจอยากท าธุรกจิส่วนตวัแต่ยงัคดิไม่ออกว่าจะท าอะไร หรือคุณเรามทีางเลอืกดดีใีห้คุณ  

ลงทุนท าธุรกจิเทคโนโลยใีหม่จากเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้โดยคนไทย  
 

หลกัสูตร “ธุรกจิกาแฟสดจรยุทธ์ กาแฟสดเสริฟฟรีถึงบ้าน” 
 

ธุรกจิกลยุทธ์ใหม่ ลงทุนง่าย ก าไรงาม คนืทุนเร็ว ไม่ต้องพึง่ท าเลทอง จะขายเอง หรือ ลงทุนจ้างจ าหน่าย กก็ าไรด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย: (1) ประชาชนทัว่ไปท่ีตอ้งการท าธุรกิจ (2) เอกชนจากบริษทั หา้งร้าน (4) ส่ือมวลชน 
รายละเอยีดหลกัสูตร 

เวลา กจิกรรม ประเดน็การอบรม 

เช้า บ่าย 
8.30 - 9.00 12.30 – 13.00 ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

9.00 - 9.30 13.00 – 13.30 แนะน าธุรกิจและผลิตภณัฑเ์คร่ืองชงกาแฟจร

ยทุธ ์กาแฟสดเคล่ือนท่ีได ้

- ธุรกิจกาแฟสด กลยทุธ์ใหม่ 
- ตลาดและกลุ่มลูกคา้ 
- เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ 
- การลงทุนและการคืนผลก าไร  

9.30 – 10.30 13.30 – 14.30 เทคนิคการขาย และการตลาด - การวเิคราะห์ตลาด 
- หลกัการตลาด 4 P 
- 5th P การหาพนัธมิตรทางการคา้ 

10.30 – 11.30 14.30 – 15.30 การวเิคราะห์การลงทุน ช่องทางแหล่งทุน และ
การขอสินเช่ือ โดย SMEs Bank 

- แผนธุรกิจ และการจดัท าบญัชี 
- การลงทุนและการคืนผลก าไร 
- การขอสินเช่ือ 

11.30 – 12.00 15.30 -16.00 การใชง้านเคร่ืองชงกาแฟจรยทุธ์ และการชง
กาแฟสด 

- เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- เทคนิคการชงกาแฟสด 

***อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตร 


