โครงการ อบรมเพือ่ พัฒนานั กธุรกิจรุ่นใหม่
Young Entrepreneur Chiangmai
Chamber of Commerce (YEC) 2017
Smart YEC Intelligent 4.0
ที่มาโครงการ
หอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ เล็งเห็นความจาเป็ นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริ หารรุ่นใหม่ (New
Generation)ที่ สื บทอดธุ รกิ จ หรื อเริ่ ม ต้ นธุ รกิ จ ของตนเองที่ จ ะต้ องพัฒ นาทักษะ และความสามารถในการ
บริ หารงานให้ ครอบคลุม เพื่อก้ าวไปสู่ความเป็ นมืออาชีพและมีความสุ่มลึกในการมองภาพ ปั จจัยการดาเนิน
ธุรกิจมากขึ ้น จึงได้ จดั ทาหลักสูตร เครื อข่ายนักธุรกิจรุ่ นใหม่ ( Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of
Commerce) “YEC” ซึง
่ ได้ รับความสนใจและมีสมาชิกเข้ าอบรมไม่น้อยกว่า 300 กิจการในปัจจุบนั
ในครัง้ นี ้ได้ จดั ทาการพัฒนาหลักสูตรให้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ประกอบการ
อย่างแท้ จริ ง ในการที่จะพัฒนาทักษะให้ แก่ผ้ บู ริ หารรุ่นใหม่ เพื่อเตรี ยมตัวก้ าวขึ ้นสู่ความเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพ
อย่างมัน่ ใจ อีกทังยั
้ งเสริ มความแข็งแกร่งด้ วยแนวคิด Smart and Innovation เพื่อให้ มีความรู้ในการพัฒนา
ธุรกิจตนตามนโยบาย Thailand 4.0

วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการรุ่นใหม่ ให้ ก้าวสู่ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการนา
เทคโนโลยีมาใช้ เสริมด้ วยการพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้ างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม
2. เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพการดาเนินธุรกิจภายใต้ ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเข้ าสู่โลกธุรกิจดิจิทลั
ตามแนวทางนโบยายประเทศ Thailand 4.0
3. เพื่อเป็ นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของจังหวัด
เชียงใหม่
4. เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์และเครื อข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทังในจั
้ งหวัด ใน
ประเทศ และต่างประเทศ

3 เมษายน 2558

1

เนื้อหาการอบรม นั กธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้ าจั งหวั ดเชียงใหม่ (2017)
วันที่

เวลา

ส. 5 ส.ค.

8.30 – 21.00
(คุ้มคา)

หัวข้ อหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
8.30 – 9.00 ลงทะเบียนผู้เข้ ารับการอบรม
9.00 – 9.30 ประธานหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวต้ อนรับ และเปิ ดการอบรม YEC 2017
9.30 – 10.30 ปฐมนิเทศและชี ้แจงการอบรม YEC 2017
10.45 – 12.00 แนะนา YEC โดยประธาน YEC
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 – 17.00 น. Ice-Breaking & Team Build up
19.00 น. Welcome Party YEC 2017
(รับเสื ้อและอุปกรณ์การอบรม นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC CHIANGMAI)
เปิ ดโลกทัศน์ Smart Business Smart City ต่างประเทศ 4 วัน 3 คืน
- เปิ ดมุมมอง ไอเดียและ แนวคิดทางธุรกิจจาก การสัมผัสจริ ง
- การนาเสนอการพัฒนาธุรกิจ จากสิง่ ที่เห็นนามาประยุกต์
- กิจกรรมละลายพฤติกรรม หลอมรวมพลัง YEC CHIANGMAI
หัวข้ อ: แม่น ้าเปลีย่ นทิศ :
How to Cope with Change

21 – 24 ส.ค
หรื ออาจ
เปลีย่ นแปลง.

(ต่างประเทศ)

อา. 13
ส.ค.

8.30 – 16.30
(คุ้มคา)

ส. 19 ส.ค.

8.30 – 12.00
(คุ้มคา)

สร้ างแรงบันดาลใจ และ วิสยั ทัศน์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่

ส. 19 ส.ค.

13.00 – 16.30
(คุ้มคา)

Creative Idea สาหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ และ ประสบการณ์สาย Event และ วงการโฆษณา

วิทยากร
ประธานหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการหลักสูตร
ประธาน YEC และคณะกรรมการ YEC
Team Building Trainer
YEC Senior
ประธานYEC และ ทีมกรรมการ

คุณ โจ้ ธนา เธียรอัจฉริ ยะ
Acting Chief Marketing Office
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
คุณ วีรยุทธ ล้ อทองพานิชย์ (อูว๋ ิ ้งค์วิ ้งค์)
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท วิ ้งค์ วิ ้งค์ โปรดักชัน่ จากัด
คุณตุ้ย เสกสรร อุน่ จิตติ
เจ้ าของธุรกิจ จอนนอนไร่
(John Non Rai Organic Farm)
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ส. 26ส.ค.

ส. 2 ก.ย.

8.30 – 12.00
(คุ้มคา)

การพูดในที่สาธารณะ และการนาเสนอธุรกิจอย่าง นักธุรกิจรุ่นใหม่ 4.0 และ กิจกรรม
Workshop

13.00 – 16.30
(คุ้มคา)

การสร้ างแบรนด์ บาร์ บีควิ พลาซ่า และกลยุทธ์พลิกวิกฤตหนักอย่างไร จนพบKey Success

8.30 – 16.30 8.30 – 12.00 @ The Brick Startup Space
(เดอะ บริ ค
Tech Startups and Innovation: Total Solution by STeP
สตาร์ ทอัพสเปซ) ความเข้ าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้ างธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Tech Startups) และการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้ แก่ธุรกิจ พร้ อมทังเจาะลึ
้
กกลไกการสนับสนุน
ภาคเอกชนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) โดยจัดการ
อบรมในพื ้นที่ Co-working space ของ The Brick Startup space

ดร.ชาฑิต มธุรวาทิน
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ
คุณ บุม๋ บุณย์ณานุช บุญบารุงทรัพย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บาร์ บีคิว พลาซ่า
ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(STeP)

13.00 – 17.00 @ The Brick Startup Space
1) How to Be Startups: Intensive Learning from the Real Case
2) Site Visit Northern Science Park (NSP) Building: Mega space for supporting startups
and innovative business
ถอดบทเรี ยนกว่าจะเป็ น Startup แบบเข้ มข้ นจากบริ ษัท Startup ตัวจริงที่ผา่ นประสบการณ์ (ทัง้
ผิดพลาด และสาเร็ จ) ในการทาธุรกิจในยุคนวัตกรรมและดิจิตลั รวมถึงการเยีย่ มชมโครงการ
ก่อสร้ างอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ พื ้นที่สาหรับรองรับการให้ บริ การและ
สนับสนุนแบบครบวงจรแก่ Startup และ Innovative Business
ส. 9 ก.ย.

8.30 – 15.30
(คุ้มคา)

ส. 9 ก.ย.

18.00 – 21.00
(เลอคอกดอร์ )

Marketing 5.0 และ Behavioral Economic
แนวคิดการตลาดล่าสุด ที่จะให้ ศกึ ษาพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อนามาสร้ างสรรค์กลยุทธ์ทาง
การตลาด ร่วมทังการสร้
้
างอารมณ์ร่วม (Emotional Marketing) เพื่อสร้ างให้ ลกู ค้ ากลายเป็ น
พันธมิตรและแนวร่วมธุรกิจ
มารยาทบนโต๊ ะอาหาร ณ Le Cogdor

ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director of the Band Center
คุณ สุพจี นิลอุบล
ท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน
กรรมาธิการพลังงาน สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
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ศ. 15 ก.ย.

8.30 – 16.30
(นอกสถานที)่

ดูงานทางธุรกิจ 2 แห่ง
8.30 – 12.00 ดูงานแห่งที่ 1 บริ ษัท บุญถาวรเซรามิค จากัด สาขาเชียงใหม่ ในเรื่ อง การจัดการ
Show room การจัดการสินค้ าคงคลังและโลจิสติกส์
13.15 – 16.30 ดูงานแห่งที่ 2 ศูนย์กระจายสินค้ า 7-11

ส. 16 ก.ย.

9.00 – 12.00
(คุ้มคา)

CRM and Business Intelligence / CM ALL App
ระบบการจัดการการตลาด การตลาดยุคใหม่ โดยใช้ พฤติกรรมลูกค้ า และการบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าด้ วยดิจิทลั และการวางแผนธุรกิจและการตลาดด้ วย Business
Intelligence

ส. 16 ก.ย.

13.00 – 16.30
(คุ้มคา)

ส. 23 ก.ย.

8.30 – 16.30
(คุ้มคา)
8.30 – 22.00
(คุ้มคา)

Introduction to User Journey และ User Experience
Digital Product Prototyping Workshop
การวางแผนการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ พฤติกรรมผู้ใช้ ร่วมกับการออกแบบ
ตามประสบการณ์ของผู้ใช้ และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบตั ิการในการสร้ างต้ นแบบผลิตภัณฑ์
ดิจิทลั
Smart Viral for CSR (Greater Impact) โดยกลุม่ YEC 7

อา. 1 ต.ค.

9.00 – 12.00 คลิปนาเสนอธุรกิจของ YEC แต่ละคน และ Viral Clip for CSR
13.00 – 14.30 การชี ้แจงบทบาทหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
15.00 – 16.30 พิธิปิดและมอบประกาศนียบัตร
17.00 – 20.00 Congratulation Party

ประธาน YEC CHIANGMAI

คุณ ศิริ รัชตเมธี

อ.ดร.ภราดร สุรีพงษ์

โดยผู้เข้ าอบรม YEC
ประธานหอการค้ าจังหวัดเชียงใหม่
และกรรมการ
จัดโดย YEC รุ่นพี่ๆ
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แผนการดาเนินการ YEC 2017
กิจกรรม
จัดทาหลักสูตร เนื ้อหา การอบรม
ประสานงานวิทยากร และ
คานวณค่าใช้ จา่ ยต่างๆในการ
อบรมสัมมนา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และจัด
แถลงข่าว ในการจัด YEC 2017

กาหนดเวลา
ภายใน 30 มิ.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการหลักสูตร YEC
ประธาน YEC

1-20 ก.ค. 2560

ประธานหอการค้ า
ผู้จดั การหอการค้ า
ประธาน YEC
ผู้อานวยการหลักสูตร YEC
ผู้จดั การหอการค้ า
ผู้จดั การหอการค้ า

เปิ ดรับสมัคร YEC 7
1-20 ก.ค. 2560
ประกาศผลการรับสมัคร และแจ้ ง 31 ก.ค. 2560
ผู้ผา่ นเพื่อรับการอบรม YEC 7
ดาเนินการอบรม YEC 7
5 ส.ค. – 1 ต.ค. 2560

สรุปผลการดาเนินกิจกรรม YEC
2017

ภายใน 15 ต.ค. 2560

ประธานหอการค้ า
ผู้จดั การหอการค้ า
ประธาน YEC
ผู้อานวยการหลักสูตร YEC
ประธานหอการค้ า
ผู้จดั การหอการค้ า
ประธาน YEC
ผู้อานวยการหลักสูตร YEC
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