
โครงการสรางศักยภาพผูประกอบการไทย
พรอมเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม

โครงการสรางศักยภาพผูประกอบการไทยพรอมเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม เปนความรวมมือระหวางหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเปนแรงหนึ่งที่จะสงเสริมขีดความสามารถใหผูประกอบการไทยสามารถเติบโตพรอมเขาสูยุค
แหงการแขงขันดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครไดแลววันนี้ ไมมีคาใชจาย
รับจำนวนจำกัด

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. แนะนำหลักสูตร Intel® Entrepreneurship Basics

09.00 – 10.30 น. จากแนวคิดสูแผนธุรกิจ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 – 12.00 น. การจัดทำแผนการตลาด การบริหารกระแสเงินสด และการบริหารจัดการสำหรับผูเริ่มตนธุรกิจ  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การสรางรานคาออนไลนบนเว็บไซต www.ftiebusiness.com

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
15.15 – 17.00 น. การใช e-Catalog ในซัพพลายเชนภาคธุรกิจ B2B อยางมืออาชีพ

กำหนดการ

 • หลักสูตรพื้นฐานการเปนผูประกอบการ Intel® Entrepreneurship Basics ประกอบดวยหนวย
  การเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของการเปนผูประกอบการ ตั้งแตการริเริ่ม พัฒนา และบริหารจัดการธุรกิจ
  ถายทอดในรูปแบบที่เขาใจงาย เนนหลักการสำคัญที่จะสรางธุรกิจใหประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน
 • แนะนำหลักสูตรเสริมที่ใชเทคโนโลยีชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ นำเสนอในลักษณะ กรณีศึกษา
  หลักสูตรเสริมมีความยาว 20 ชั่วโมง ซึ่งสามารถเรียนรูไดผานระบบออนไลน
 • การสรางรานคาออนไลนบนเว็บไซต www.ftiebusiness.com เพื่อเขาถึงเครือขายธุรกิจในรูปแบบ
  ของตลาดกลางออนไลน สรางโอกาสการขายสูลูกคาธุรกิจ 9,000 ราย มูลคาการซื้อขายใน
  12 เดือนที่ผานมาถึง 600 ลานบาท

ประสบการณและความรูที่จะไดรับ

รอบที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห จ.นนทบุรี
รอบที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทม.
รอบที่ 3 วันที่ 11 พ.ย. 58 ณ เทศบาลวังดิน จ.ลำพูน
รอบที่ 4 วันที่ 12 พ.ย. 58 ณ มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท จ.เชียงใหม
รอบที่ 5 วันที่ 14 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีลานนา 
          จ.เชียงราย 

นำธุรกิจสูโลกออนไลนแบบมืออาชีพ ดวยหลักสูตรอบรมที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้
Digital SME จากหนึ่งหนารานสูโลกออนไลน ขายสงใหกับภาคธุรกิจ

วางแผนการเติบโตอยางยั่งยืนบนฐานคิดที่มั่นคง

กิจกรรมในโครงการประกอบดวยการฝกอบรมใหความรูแกผูประกอบการ โดยหนวยงานเครือขายของโครงการ และโปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับผูผานการอบรม สามารถซื้อสินคาและบริการดานไอทีเพื่อสงเสริมการพัฒนาธุรกิจไดในราคาพิเศษ

รอบที่ 6 วันที่ 23 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนโนนดินแดง จ.บุรีรัมย
รอบที่ 7 วันที่ 24 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย 
          จ.บุรีรัมย
รอบที่ 8 วันที่ 29 พ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
          พระนคร กทม.

ในเดือนพฤศจิกายน โครงการฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 รอบ 



ทานสามารถเลือกกรอกใบสมัครได 2 ชองทาง
1. ใบสมัครสำรองที่นั่ง (กรุณากรอกขอความตอไปนี้ดวยตัวบรรจงและถูกตอง)
หนวยงาน..........................................................................................................................................................................................
ที่อยู...................................................................................................................................................................................................
ประเภทกิจการ.................................................................. ผูประสานงาน.........................................................................................
โทรศัพท.............................................................................................โทรสาร...................................................................................
อีเมล..........................................................ID Line............................................Facebook...............................................................

2. ใบสมัครสำรองที่นั่งออนไลน
 2.1 วิธีเขากรอกแบบลงทะเบียนอบรมผูประกอบการออนไลน
 2.2  พิมพ URL ของแบบลงทะเบียน ดังนี้ https://goo.gl/TPKjqJ
 2.3  เมื่อปรากฏแบบฟอรมการลงทะเบียน ใหกรอกขอมูลทั้งหมด จากนั้นกด “สง” เพื่อทำการสงแบบลงทะเบียน
 2.4  เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบฟอรมของทานแลว จะสงขอความตอบรับไปถึง e-Mail ของทานวาไดรับแบบลงทะเบียน
   แลวและทานเปนลำดับที่เทาใด

รายชื่อผูเขารวม (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
1) ชื่อ-นามสกุล................................................................................................โทรศัพท......................................................
2) ชื่อ-นามสกุล................................................................................................โทรศัพท......................................................
3) ชื่อ-นามสกุล................................................................................................โทรศัพท......................................................
4) ชื่อ-นามสกุล................................................................................................โทรศัพท......................................................

• คอมพิวเตอร Notebook เชื่อมตอ Internet ได
• Logo, แผนที่กิจการ, แผนที่โรงงาน, รูปภาพกิจการ (File รูปภาพ)
• ชื่อ, ที่อยู, เบอรโทรศัพท, รายละเอียดของกิจการ
• ขอมูลผูบริหาร (ชื่อ-นามสกุล, ตำแหนง, รูปภาพ)

สิ่งที่ตองเตรียมมาในวันอบรม

ศึกษาหลักสูตร E-Basics ไดที่

โครงการสรางศักยภาพผูประกอบการไทยพรอมเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม Digital SME 

ปจจุบันทานทำธุรกิจอยูหรือไม
ทำ ไมทำ

ถาหากทานทำธุรกิจ ทานทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร...............................................................................................................
ทานคาดหวังอะไรจากการเขาอบรมเพื่อเปนผูประกอบการออนไลน..............................................................................
ทานสะดวกเขาอบรมเพื่อเปนผูประกอบการออนไลนที่จังหวัดใด

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ลำพูน เชียงใหม เชียงราย บุรีรัมย

• Certificate หรือใบประกาศนียบัตรตางๆ ที่กิจการไดรับ (File รูปภาพ)
• ขอมูลสินคา ระหวางการอบรมสามารถลงขอมูลสินคาได 10 รายการ (File รูปภาพ)
• ชื่อสินคา พรอมขอมูลสินคาและรูปภาพสินคาม ี2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ
*** ขอมูลทั้งหมดสามารถลงในระบบไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ***

จากหนึ่งหนารานสูโลกออนไลน ขายสงใหกับภาคธุรกิจ 
วางแผนการเติบโตอยางยั่งยืนบนฐานคิดที่มั่นคง

ทานสะดวกสมัครเขารับการอบรมวันที่
7 พ.ย. 58 11 พ.ย. 58 12 พ.ย. 58

29 พ.ย. 5813 พ.ย. 58 14 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 24 พ.ย. 58

8 พ.ย. 58


