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หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สําหรับผูบ้ ริหาร (SEP-S) รุ่นที่ 5
หลักการและเหตุผล
ในยุค ที่สภาวะทางเศรษฐกิจ มีค วามสลับซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สัง คม การเมืองและ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละมิติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2559 นี้ ประเทศไทยจะก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แม้ว่าโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการดําเนินธุรกิจมีมากขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน
การเตรียมตัวของผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและทิศทางใหม่ของการประกอบการเป็นสิ่งที่
สําคัญและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้ทบทวนถึงแผนงานรองรับต่างๆรวมทั้งการเร่งปรับตัว เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเอง
และองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ และในอนาคต
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ Institute of Intelligent Invertors (III) “สถาบันทางวิชาการ ที่ทาหน้าที่องค์กร
ทางด้านสังคม สร้างสังคมอุดมปัญญา” เป็นกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) ภายใต้การดําเนินงาน ของบริษัท เจ เอ็ม ที
พับลิชชิ่ง จํากัดได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งนักวิชาการ นักบริหาร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
มากมาย เมื่อปี 2557 สถาบันได้นํา “หลักสูตรสุดยอดผู้นํา” (NIPs-PLUS) ซึ่งจัดอบรมมาแล้ว 3 รุ่นตั้งแต่ปี 2550 นําหลักสูตร
ดังกล่าวมาคิดปรับปรุงต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรใหม่ล่าสุดขึ้นสําหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว และเป็นผู้บริหารหรือเป็น
เจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี (เว้นแต่บุคคลที่เหมาะสมและจะสนับสนุนรุ่น ได้) โดยใช้ชื่อหลักสูตร
“สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม”สําหรับผู้บริหาร หรือ Super Entrepreneur Program for Society (SEP-S) เพื่อ
มุ่ง นําเสนอแนวทางในการบริหารจั ดการให้ประสบความสํา เร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้า งเครือข่า ยแก่สุดยอด
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่คํานึงถึงประโยชน์ของสังคมรวมด้วย โดยใช้คําขวัญว่า “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมความคิด สร้ าง
เครือข่ายร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม”
สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่ ได้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม”สําหรับ
ผู้บริหาร SEP-S รุ่นที่ 1 ในปี 2557 และ จัดอบรม SEP-S รุ่นที่ 2 และ SEP-S รุ่นที่ 3ในปี 2558 และ SEP-S รุ่นที่ 4 ในปี
2559 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จากคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การศึกษา อยากเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและมุ่งหาเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อการแลกเปลี่ยนโลกทัศน์มุมมองใหม่ซึ่งกันและกัน
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วัตถุประสงค์หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สําหรับผู้บริหาร
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดในการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จ
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าอบรม ในการประกอบการและในการแข่งขัน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนําไปสู่การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ
กิจกรรมต่างๆในหลักสูตร
ระยะเวลาการอบรม ใช้เวลา 15 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 โดยจะเรียนสัปดาห์ละ
1 วัน ในทุกวันพุธ เวลา 18.00 – 22.00 น. รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง (รวมกิจกรรมดูงานต่างจังหวัด 2 ครั้ง รวมระยะเวลาการอบรม
ทั้งหลักสูตรประมาณจํานวน 80 ชั่วโมง ไม่รวมกิจกรรมอื่นๆ)
ในระหว่างการอบรมนอกจากการบรรยายโดยวิทยากรต่างๆ สถาบันจัดให้มีการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมอยู่ใน
โครงสร้างของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกอบไปด้วย
1. การบรรยายภาคทฤษฎีและการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนพูดคุยความคิดเห็น ประสบการณ์ มุมมองต่างๆร่วมกัน
โดยคณาจารย์ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสาขาวิ ช าต่ า งๆนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี
ประสบการณ์ความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน โดยเนื้อหาของหลักสูตร จะประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ในด้าน
เศรษฐกิจ – ตลาดเงินตลาดทุน - การบริหารงานบุคคล-การบริหารจัดการองค์กร-การบัญชีการเงิน -การตลาดกิจการเพื่อสังคม เป็นต้น (ดูรายละเอียดตารางอบรม SEP-S รุน่ 1-2-3-4 ได้ที่ www.makemoneyclub.com)
2. การศึกษาดูงานต่างจังหวัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้าอบรม และศึกษาดูงานหน่วยงานที่น่าใจ
3. การศึกษาดูงานต่างประเทศ สถาบันฯ จัดงานต่างประเทศในแถบเอเชียซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าอบรม
ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการการเดินทางกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงาน
4. การจัดทํารายงานกลุ่มทางวิชาการ “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” สถาบันฯ กําหนดให้แต่ละกลุ่ม
จัดทํารายงานทางวิชาการของกลุ่ม เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการทํางานเป็นทีมระหว่างผู้
เข้าอบรม โดยแต่ละกลุ่มต้องนําเสนอผลงานวิชาการในด้าน“กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)”
5. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในห้วงเวลาระหว่างการอบรมตามวันและเวลาที่สถาบันกําหนด
โดยการหมุนเวียนให้แต่ละกลุ่มเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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6. กิจกรรมหาทุนเพื่อจัดกิจกรรมกุศลสาธารณะแก่สังคม (CSR) การดําเนินการดังกล่าว ผู้เข้าอบรมสามารถจัดหาทุน
ในรูปแบบต่างๆตามที่แต่ละกลุ่มจะนําดําเนินการ รวม 3 กลุ่ม 3 ครั้ง ในสถานที่แตกต่างกันไป และคณะกรรมการ
รุ่นสามรถตกลงกําหนดการจัดงาน CSR ของทั้งรุ่นร่วมกันได้อีก
7. กิจกรรมเกมส์จับคู่ บัดดี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพแก่คนในรุ่นแยกชายหญิง คละกลุ่มโดยให้มีการดูแล
สร้างความสัมพันธ์โดยไม่ให้บัดดี้รู้และมาเฉลยบัดดี้ในวันสุดท้ายของการอบรม
8. กิจกรรมพิธีเปิด และ กิจกรรมพิธีปิดหลักสูตร เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้อง ได้รู้จักกันในวันแรกของการอบรม และร่วม
แสดงความยินดีในวันที่จบการอบรม
9. กิจกรรมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง SEP-S เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น อาจเป็นกิจกรรมทาง
วิชาการ การสัมมนา กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือกิจกรรมกุศลสาธารณะ
เป็นต้น
ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
ภายในประเทศครั้งที่ 1
วันที่ 17 - 18 กันยายน 2559
- ดูงานการบริหารจัดการหน่วยงาน
- กิจกรรมการกุศล
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ภายในประเทศครั้งที่ 2
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559
- เยี่ยมชมโรงงาน หรือ ดูงานการบริหารจัดการหน่วยงาน
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
วันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2559
- ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศในแถบเอเชีย
- ค่าใช้จ่ายตามที่บริษัททัวร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินงานเป็นผู้เรียกเก็บค่าจ่าย
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คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
2. อายุระหว่าง 24-45 ปี (เว้นแต่เป็นผู้ที่หลักสูตรเห็นเป็นการสมควร)
3. เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นทายาทเจ้าของกิจการ
4. เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร
จํานวนรับ
รุน่ ที่ 5 รับจํานวนไม่เกินกว่า 80 – 100 ท่าน
การพิจารณาคัดเลือก
การพิจารณาเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกและถือเป็นที่สุด
ในการพิจารณา หลักสูตรจะดําเนินการเพื่อให้ผู้สมัครสามารถบริหารจัดการเวลาได้รวดเร็วและรู้ผลก่อนล่วงหน้า
เพื่อวางแผนงานล่วงหน้าได้ก่อน เมื่อผู้สมัครลงทะเบียน online ทาง www.makemoneyclub.com และผู้สมัครได้ยื่น
เอกสารการสมัครทางอีเมล์ sepsprogram@makemoneyclub.com หรือจัดส่งเอกสารโดยตรงที่ บริษัท เจ เอ็ม ที
พับลิชชิ่ง จํากัดครบถ้วนแล้ว โดยมีผู้แนะนําการสมัครที่เป็นผู้ผ่านการอบรม SEP-S รุ่นที่ 1 หรือ SEP-S รุ่นที่ 2 หรือ SEP-S
รุน่ ที่ 3 หรือ SEP-S รุน่ ที่ 4 หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นเป็นการสมควร
หากคุ ณสมบัติเป็นไปตามที่หลักสูตรกํา หนดไว้แล้ว หากคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบการสมัค รท่า นแล้ว
หลักสูตรจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบเพื่อการใช้สิทธิในการลงทะเบียนชําระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมทันทีก่อน (กรรมการ
อาจจะนัดผู้สมัครเพื่อทําการสัมภาษณ์ หรืออาจสอบถามผู้ให้คําแนะนําผู้สมัคร กรณีที่ใบสมัครเขียนได้ไม่ชัดเจนเพียงพอ)
เงื่อนไขการผ่านการอบรมเพื่อการรับประกาศนียบัตรของหลักสูตรฯ
1. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ํากว่า 10 ครั้งหลักสูตร จึงจะได้รับประกาศนียบัตรของหลักสูตร
2. เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างสม่ําเสมอ และหรือร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมรับเพื่อนใหม่ในต่างจังหวัดซึ่งถือว่า
เป็นการอบรม
3. เข้าร่วมประชุมกลุ่มวิชาการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานวิชาการกลุ่ม
4. การเดินทางไปร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศนับเป็นเวลาในการอบรม เพื่อการสนับสนุนการนับ
เวลาอบรม ตามข้อ 1 (นับเวลา 2 ครั้ง)
5. กรณีลาอบรมจะต้องมีเอกสารการลาอบรม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาอบรมได้ที่
www.makemoneyclub.com (ใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณากรณีเข้าเรียนไม่ครบ)

ส

หลักสูตร “สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม” สําหรับผู้บริหาร
“Super Entrepreneur Program for Society ” (SEP-S)

การรับสมัคร
รุน่ ที่ 5 เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2559
ประกาศผล / ชําระค่าธรรมเนียมการอบรม / รายงานตัว
ประกาศผลรายบุคคลภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ยืนยันการอบรมและชําระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการอบรม ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย กระเป๋า สูทสถาบัน เสื้อยืดสถาบัน หมวก
สถาบัน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาเฉพาะแต่ภายในประเทศ ค่าอาหารและของว่างเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร เป็นจํานวนเงิน69,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หากประสงค์จะหัก ณ ที่จ่าย 3% ให้หักจากจํานวน 65,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) = 1,950 บาท
ชําระจํานวน 69,550 – 1,950= 67,600บาท (ขอเอกสารการหัก ณ ที่จ่าย 3%จํานวน 1,950 บาท ด้วย)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์และมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการ
2. ผู้เข้าอบรมได้เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือการดําเนินธุรกิจ
3. ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผ่านการทํากิจกรรมของรุ่น
สถานที่การจัดอบรม
สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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กรณีที่ท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร : 02-632-0870 , 092-272-9662
อีเมล์ : sepsprogram@makemoneyclub.com

1.1 ด้านการอํานวยการหลักสูตร
ติดต่อคุณจิรพร ภูธนกิจ
1.2 ด้านการเงิน
ติดต่อคุณวนิดา สายบัว (คุณแจ๋ม)
1.3 ด้านการรับสมัครและด้านการอบรม
ติดต่อ คุณภัสสราภรณ์ฐิรโฆไท (คุณมายด์)
ติดต่อคุณศรสวรรค์ แตงหวาน (คุณบี)
1.4 ด้านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ติดต่อ คุณมนตรี ฐิรโฆไท
Mobile. 081-6303-808

ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

Mobile.080-951-5149

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

Mobile. 094-860-6133

ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอบรม
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม

Mobile. 081-446-5149
Mobile. 083-079-6025

ตําแหน่ง ประธานสถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่
E-mail : jmt88888@gmail.com

สรุปรายชื่อวิทยากรแต่ละรุ่น
SEP-S รุ่นที่ 1
วิทยากร

หัวข้อบรรยาย

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วิกฤตการณ์และผลกระทบทางการเมืองทีม่ ตี อ่ ภาคธุรกิจ

ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

AEC และผลกระทบต่อตลาดหุน้ ไทย โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์

การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรในสังคมยุคใหม่

ดร.เอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ

ความท้าทายเศรษฐกิจไทยในอนาคต

คุณสุพนั ธ์ มงคลสุธี

แชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กร

คุณอนัญญา เหมวิจิตรพันธ์

โครงการ Teach For Thailand ตัวอย่าง Entrepreneur

ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กลุ

การพัฒนาการตลาดขององค์กรเพือ่ มุง่ สู่ AEC การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

พัฒนาการตลาดทุนโลก

คุณสกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์

Social Entrepreneurship: Driving New Business Opportunities towards Sustainability

ดร.สมชาย หาญหิรัญ

การวิเคราะห์เศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ

ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์

เทคนิคการใช้เสียงในการสื่อสารเพือ่ สังคม

ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

บัญชีการเงินสาหรับผู้บริหาร

คุณอิสระ บุญยัง
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ

แนวโน้มทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การระดมทุนของธุรกิจผ่านตลาดหลักทรัพย์ในตลาด MAI
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SEP-S รุ่นที่ 2
วิทยากร

หัวข้อบรรยาย

คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง

A Family Business

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

AEC+3+6 และผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ผศ.ดร.ชยุค ภวภานันท์กลุ

การพัฒนาการตลาดขององค์กรเพือ่ มุง่ สู่ AEC การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

คุณนิตภิ ูมิ นวรัตน์

การค้า การลงทุน และการต่างประเทศ

ดร.เอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ

แนวโน้มและความท้าทายาเศรษฐกิจในอนาคต

คุณภัทรมน พิธุพนั ธ์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แหล่งระดมเงินทุนของภาคธุรกิจ

คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

การคลังภาครัฐ

คุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์

การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล

คุณสกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์

Social Entrepreneurship : Driving New Business Opportunities towards sustainability

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังคมยุคใหม่

ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์

เทคนิคการใช้เสียงในการสื่อสารเพือ่ สังคม

คุณโฆสิต สุวินิจจิต

วิกฤตการณ์และผลกระทบทางการเมืองต่อภาคธุรกิจ

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์

พัฒนาการตลาดทุนโลก
ฝันทีละก้าว
SEP-S รุ่นที่ 3

วิทยากร

หัวข้อการบรรยาย

ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง

A Family Business

ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กลุ

การพัฒนาการตลาดขององค์กรเพือ่ มุง่ สู่ AEC การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ดร.พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์

การสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายให้ประสบความสาเร็จ

ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์

AEC+3+6 และผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์

Digital Marketing

คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

การคลังภาครัฐ

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังคมยุคใหม่

คุณสกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์

Social Entrepreneurship

คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์

ธุรกิจชุมชนพัฒน์

คุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์

การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

พัฒนาการตลาดทุนโลก

ดร.เอกพร รักความสุข

มิตใิ หม่ของการบริหารคนทางาน

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

การจัดทัพกองทุน

ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์

เทคนิคการใช้เสียงในการสื่อสารเพือ่ สังคม

ดร.เอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ
พ.อ.นพ.พงศ์ศกั ดิ์ ตัง้ คณา

แนวโน้มและความท้าทายเศรษฐกิจในอนาคต
ธรรมะและการดาเนินธุรกิจ
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SEP-S รุ่นที่ 4
วิทยากร

หัวข้อการบรรยาย

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs

คุณสกุลทิพย์ กีรติพนั ธวงศ์

Social Entrepreneurship

ผศ.ดร.ชยุต ภวภานันท์กลุ

การพัฒนาการตลาดขององค์กรเพือ่ มุง่ สู่ AEC และการจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย

แรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จ รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ 5 ปีซ้อน

คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์

Digital Marketing

คุณนิตภิ ูมิ นวรัตน์

การค้า การลงทุน และการต่างประเทศ

ดร.เอกนิติ นิตทิ ัณฑ์ประภาศ

แนวโน้มและความท้าทายเศรษฐกิจในอนาคต

ศ.ด.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์

การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสังคมยุคใหม่

คุณนิวัฒน์ กาญจนภูมนิ ทร์

การติดต่อขอสินเชื่อของผู้ประกอบการ SMEs และช่องทางระดมทุนผ่านตราสารหนี้

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์

AEC+3+6 และผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล

การจัดทัพลงทุน สู่อสิ รภาพทางการเงิน

คุณอิสระ บุญยัง

การพัฒนาเมือง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผศ.ดร.สุกญ
ั ญา สมไพบูลย์

เทคนิคการใช้เสียงในการสื่อสารเพือ่ สังคม

คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
ดร.สถิต ลิ่มพงษ์พนั ธุ์

การคลังภาครัฐ
Social Investment

ศึกษาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมและท่านสามารถลงทะเบียน Online ผ่านทาง www.makemoneyclub.com

