หลักสูตร
(นศอ.)
โอกาสใหม่ทางธุรกิจส�ำหรับผูม
้ องการณ์ไกลเช่นคุณ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะ
ผลักดันประเทศให้พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรม
4.0 ที่ผู้ประกอบการจะต้องพร้อมเพื่อไม่พลาดโอกาสส�ำคัญ

EEC Spiritเจาะลึกข้อมูลจริง Do It Right พลิกความคิด Ride the Trend เห็ น ภาพ
และแผนแม่ บ ทแนวคิ ด พั ฒ นา
พื้นที่ EEC ร่วมวิเคราะห์ความ
พร้อมภาคธุรกิจ และนโยบาย
รองรับการเปลีย
่ นแปลงในพืน
้ ที่

แบบเดิม สร้างโอกาสธุรกิจใหม่
ใน EEC แบบที่ใช่! เกิดไอเดียท�ำ
ของได้จริงจากกรณีศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ

อนาคตล�้ำก่อนใคร อะไรจะมา
ควรท�ำ / ไม่ควรเสียเวลาลอง
ประสบความส�ำเร็จได้ ไม่ต้อง
เริ่มจากศูนย์

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้–15 มีนาคม 2561
ราคาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

(รวมการดูงานในประเทศ แต่ไม่รวมการดูงานต่างประเทศ และภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%)

www.cedi.bu.ac.th | โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1408

หลักสูตร

(นศอ.)
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์

คุณสมพันธ์ จารุมิลินท

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณอภิชาต ทองอยู่

ประธานมูลนิธิสวัสดีไทย

คุณวีระพล พวงพิทยาวุฒิ

ประธานกรรมการผังเมือง
และนิคมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทรูวิชั่นส์ จ�ำกัด (มหาชน)

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์
จังหวัดชลบุรี

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย

คุณวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
และผู้ประกอบการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เนื้อหาวิชาการเรียนการสอน
EEC Spirit

Do It Right

 พลิกอนาคตกับแผนการ
พัฒนาพื้นที่ EEC

 ถอดรหัสพิมพ์เขียวอนาคต
ย่านนวัตกรรม EEC

 แกะรหัสแผน EEC

 เจาะขุมทรัพย์ธุรกิจแนวใหม่

 Panel Discussion : ก้าวทัน
หรือตกเทรนด์ EEC

 Transformer Workshop

Ride the Trend
 Trend ธุรกิจแห่งอนาคต EEC
 รู้ไว้ ให้อยู่รอดใน Digital
World

 แกะรอยต้นแบบกรณีศึกษา

 Trend ต้องห้ามพลาด…
E-commerce

 กิจกรรม
ρρ เปิดโลกทัศน์ในประเทศ
ρρ เปิดโลกทัศน์ต่างประเทศ

 แหล่งทุนที่ใช่ส�ำหรับคุณ

 ขุดเหมืองทองในยุค Aging
Society
 Smart Factory ค�ำตอบที่ใช่…
หรือไม่

หลักสูตร

(นศอ.)
สรุปเนื้อหาหลักสูตร “ผู้น�ำชั้นสูงเศรษฐกิจ EEC” (นศอ.) อบรมทุกวันศุกร์

แกะรหัสแผน EEC

 อัพเดทล่าสุดแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(แผนพัฒนาพื้นที่ EEC)
 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนผู้ประกอบการ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับตามแผนฯ นี้

Trend ธุรกิจแห่ง
อนาคต EEC

 มองภาพอนาคตธุรกิจเกิดใหม่ อุตสาหกรรมใดจะเป็นตัวน�ำ

พลิกอนาคตกับ
แผนการ
พัฒนาพืน
้ ที่ EEC

 แนวโน้มการลงทุนหลังแผนพัฒนาพื้นที่ EEC ในมุมมองของวิทยากรในอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า

 โอกาสใหม่ๆ ของนักลงทุน นักธุรกิจ ในการสร้างโอกาสจากแผนพัฒนาพื้นที่ EEC

 ความพร้อมของพื้นที่เพื่อรองรับแผนฯ และจุดที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มเติม
 ประโยชน์ต่อนักธุรกิจจากเส้นทางสายไหมที่ก�ำลังเกิดขึ้นในอนาคต ที่มาเชื่อมโยงในพื้นที่ EEC
ดูงานในโครงการพื้นที่ EEC 3 วัน 2 คืน

ก้าวทันหรือตก
เทรนด์ EEC
ถอดรหัสพิมพ์เขียว
อนาคตย่าน
นวัตกรรม
รูไ้ ว้ ให้อยูร่ อดใน
Digital World
เจาะขุมทรัพย์
ธุรกิจแนวใหม่
(Let’s Disrupt)

 โอกาสในอนาคตที่นักลงทุนต้องรู้  การเติบโตของอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างไร
 ตัวอย่างการลงทุนในพื้นที่ที่ประสบความส�ำเร็จ
 ค�ำแนะน�ำในการท�ำธุรกิจ/ลงทุนในพื้นที่โครงการ EEC ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นอย่างสันติ
 แผน Innovation District ส�ำหรับพื้นที่โครงการ EEC ในอนาคต
 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม
 หลักเกณฑ์การสนับสนุน คุณสมบัติและขั้นตอนการขอทุนด้านนวัตกรรม
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อโลกธุรกิจในอนาคตอีก 5 - 10 ปีข้างหน้า  
 โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่รองรับธุรกิจอื่นที่เติบโตหลังแผนพัฒนาพื้นที่ EEC
 อัพเดทนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สนับสนุนผู้ประกอบการ
 แนวคิด Disruption เพื่อการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ เรียนรู้จาก Case studies และท�ำ Workshop
ดูงานต่างประเทศ 4 วัน 3 คืน ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

Transformer
Workshop

 อัพเดทการลงทุนธุรกิจ E-commerce ในเขตพื้นที่ EEC
 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ E-commerce ที่สามารถสร้างโอกาสใหม่แก่นักลงทุน และการกระจายสินค้าสู่
CLMV

แกะรอยต้นแบบ
กรณีศก
ึ ษา

 วิเคราะห์ความพร้อมในพื้นที่กรณีศึกษาต่างประเทศเพื่อให้เห็นตัวอย่างและวิธีการพัฒนาพื้นที่

Smart Factory
ค�ำตอบทีใ่ ช่..หรือไม่

 พัฒนาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุคใหม่ มองภาพอนาคตการพัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะในพื้นที่
โครงการ EEC อีก 5 - 10 ปีข้างหน้า

ขุดเหมืองทองใน
ยุค Aging Society

 จับกระแสโอกาสธุรกิจใหม่ๆ จากสังคมผู้สูงอายุ ในอนาคต

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช่
ส�ำหรับคุณ

 การน�ำเสนอแผนการลงทุนเพื่อให้ตอบโจทย์ Angel Fund, Angel Investor และธนาคาร

 ข้อคิดจากการลงทุนในพื้นที่กรณีศึกษาต่างประเทศ

หลักสูตร

(นศอ.)
เมษายน
วันศุกร์ที่
20 เมษายน 2561
09:00 – 16:30 น.
วันศุกร์ที่
27 เมษายน 2561
09:00 – 16:30 น.

พิธเี ปิดหลักสูตร
แกะรหัสแผน EEC
Trend ธุรกิจแห่งอนาคต EEC
พลิกอนาคตกับแผนการพัฒนาพืน
้ ที่ EEC

คุณวีระพล พวงพิทยาวุฒิ
ประธานกรรมการผังเมืองและนิคมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พฤษภาคม
11 – 13 พฤษภาคม 2561

ดูงานนอกสถานที่

Panel Discussion : ก้าวทันหรือตกเทรนด์ EEC

วันศุกร์ที่
11 พฤษภาคม 2561

คุณอภิชาต ทองอยู่
ประธานมูลนิธิสวัสดีไทย
ดร.กิตติเกษม ช�ำนิไกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลมะขามคู่
ดร.เพ่ง บัวหอม
ปลัดเทศบาลต�ำบลบางสเหร่
จ.ส.อ.วัฒนชัย บุญมานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลเสม็ดเหนือ

ถอดรหัสพิมพ์เขียวอนาคตย่านนวัตกรรม
วันศุกร์ที่
18 พฤษภาคม 2561
09:00 – 16:30 น.

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส
ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รูไ้ ว้ ให้อยูร่ อดใน Digital World

พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เจาะขุมทรัพย์ธรุ กิจแนวใหม่ (Let’s Disrupt)
วันศุกร์ที่
25 พฤษภาคม 2561
09:00 – 16:30 น.

คุณเตฌิณ โสมค�ำ
Managing Director บริษัท RO2 Co.,Ltd.

Transformer Workshop

คุณเตฌิณ โสมค�ำ
Managing Director บริษัท RO2 Co.,Ltd.

หลักสูตร

(นศอ.)
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

เปิดโลกทัศน์ต่างแดน

มิถุนายน
Trend ต้องห้ามพลาด...E-commerce
วันศุกร์ที่
8 มิถุนายน 2561
09:00 – 16:30 น.

JD.com

แกะรอยต้นแบบกรณีศก
ึ ษา
(Case studies การพัฒนาพืน
้ ที่ Europe, China)
คุณอภิชาต ทองอยู่
ประธานมูลนิธิสวัสดีไทย

วันศุกร์ที่
15 มิถุนายน 2561
09:00 – 16:30 น.

วันศุกร์ที่
22 มิถุนายน 2561
09:00 – 20:30 น.

Smart Factory ค�ำตอบทีใ่ ช่...หรือไม่
ขุดเหมืองทองในยุค Aging Society
คุณ Anthony Jude Tan
ประธาน AJT โฮลดิ้ง

แหล่งเงินทุนทีใ่ ช่สำ� หรับคุณ
Group Project Presentation
พิธป
ี ด
ิ

