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Mini Entrepreneur รุ�นที่ 2

วันที่ 9 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2561

 คาธรรมเนียมการอบรม

 1. จำนวน 75 ชั่วโมง  ไมรวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ
       คาธรรมเนียมการอบรมคนละ 75,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
  - เอกสารประกอบการบรรยาย
  - คากระเปาเอกสาร
  - อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการอบรม
  - คาที่พัก  คาอาหาร และคาพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ตางจังหวัด

 2. จำนวน 95 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ
       คาธรรมเนียมการอบรมคนละ  180,000 บาท  ประกอบดวย
  2.1 - เอกสารประกอบการบรรยาย
    - คากระเปาเอกสาร
    - อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการอบรม
    - คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะเดินทางสำหรับการอบรม
     ที่ตางจังหวัด รวม 75,000 บาท
  2.2 - คาศึกษาดูงานในตางประเทศ
    - คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงาน
     ตางประเทศ (คาเดินทางชั้นประหยัดและคาที่พักคู) รวม 105,000 บาท

สอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดที่
ศูนยใหคำปร�กษาและพัฒนาผูบร�หารทางธุรกิจแหงมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
หอง 121 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 10200
โทร  02-224-9734, 02-613-2247    โทรสาร  02-224-9735
Mobile  :  09-1119-4507   (ติดตอ คุณจ�ฑาทิพย)
E-mail  : conc@tbs.tu.ac.th

***คาใชจายในการอบรม บร�ษัท หร�อ หนวยงาน 
สามารถนำไปหักลดหยอนภาษีได 200%



รายละเอียดของหลักสูตรประกอบดวย

1.  ภาคว�ชาการ
 รายละเอียดว�ชา  
 1. แนวคิดในการสรางธุรกิจตนแบบ        6  ชั่วโมง
 2. การพัฒนาความคิดสรางสรรคและการสรางนวตกรรม 12  ชั่วโมง
 3. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 12  ชั่วโมง
 4. การตลาดสำหรับผูประกอบการ 6  ชั่วโมง
 5. การว�เคราะหความเปนไปไดและการวางแผนธุรกิจ
           -   Market Feasibility 3  ชั่วโมง
           -   Operation Feasibility    3  ชั่วโมง
 6. การบัญชีสำหรับผูประกอบการ 6  ชั่วโมง 
 7. การวางแผนภาษีสำหรับผูประกอบการ 6  ชั่วโมง
 8. การบร�หารการเง�น
            -   Financial Analysis   3  ชั่วโมง
            -   Financial Feasibility 3  ชั่วโมง
 9. ลักษณะของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  6  ชั่วโมง
  -    การบร�หารธุรกิจครอบครัว
  -    การบร�หารธุรกิจที่กำลังเติบโต
 10.  การพัฒนาทีมงาน                                 6  ชั่วโมง
 11.  กิจกรรมการสรางเคร�อขายและความสัมพันธ 3  ชั่วโมง
                                                                             รวม  75  ชั่วโมง 
2. ภาคทัศนศึกษาดูงาน
 ศึกษาดูงานการประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
 และขนาดยอม (ยุโรป) 20  ชั่วโมง
     รวมทั้งสิ�น   95  ชั่วโมง

ว�ทยากร

  ประกอบดวยคณาจารย ว�ทยากร และที่ปร�กษา ที่มีประสบการณสูง เพ�่อ
สรางมุมมองใหมจากตัวอยางและประสบการณจร�งขององคการที่ประสบความสำเร็จ
เปนการผสมผสานว�ทยากรที่เปนนักว�ชาการและ นักว�ชาชีพที่เชี่ยวชาญในแตละดาน
เพ�่อความสมบูรณของหลักสูตร

ว�ธีการอบรม

  การบรรยาย  กรณีศึกษา และการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม

  ระหวางวันที่ 9 มีนาคม – 15 มิถุนายน 2561
  อบรมทุกวันศุกร  เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

  1.  โรงแรมในกรุงเทพฯ
  2. โรงแรมในตางจังหวัด  2 วัน 1 คืน
  3. ทัศนศึกษาดูงานที่ยุโรป

หลักการและเหตุผล
  ในปจจ�บันคนรุนใหมนิยมสรางฐานะดวยการสรางธุรกิจข�้นมา (Strat up) 
แตไมใชวาทุกคนจะประสบความสำเร็จไดดังหวัง ผูประกอบการควรมีความรู
และมีการเตร�ยมตัวอยางเหมาะสมกอนการเร�่มธุรกิจใหมจะชวยลดความเสี่ยง
และเพ�่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจไดมากข�้น หร�อถามีธุรกิจอยูแลวธุรกิจ
ของทานก็จะเติบโตและขยายงานไดอยางมั่นคงมากข�้น
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอเสนอ
หลักสูตรในการพัฒนาทักษะของผูประกอบการข�้น

วัตถุประสงค 
    
โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงคที่สำคัญ 
1. เพ�่อเสร�มสรางสมรรถนะที่สำคัญของการเปนผูประกอบการใหประสบความสำเร็จ
2. เพ�่อเสร�มสรางทักษะที่สำคัญในการสรางนวตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ
3. เพ�่อใหสามารถว�เคราะหความเปนไปไดของธุรกิจทั้งดานการตลาด การปฏิบัติ 
 การเง�น และวางแผนธุรกิจ
4. เพ�่อใหเขาใจในลักษณะที่สำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ�่อจะได
 บร�หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดดียิ�งข�้น และเติบโตไดตอไป

กลุมเปาหมาย
โครงการฯ นี้เหมาะกับ
1. ผูที่สนใจจะสรางธุรกิจ (Startup) ของตนเอง
2. ผูประกอบการที่ตองการจะขยายธุรกิจออกไป
3. ผูบร�หารที่ตองการสรางธุรกิจใหม เพ�่อการเจร�ญเติบโตของหนวยงาน
4. ผูสนใจในแนวคิดการเปนผูประกอบการใหประสบความสำเร็จ


