หัวข้อบริ การวิชาการ
โดย
ปี งบประมาณ

โครงการเสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
(New Entreprenerurs Creation : NEC)
โครงการความร่ วมมือระหว่างกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
ปี งบประมาณ 2555

สรุ ปเรื่ องเล่าจากโครงการ NEC
จากการดาเนินงานโครงการความร่ วมมือระหว่างกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ในการดาเนินโครงการ “เสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม่”
(New Entrepreneurs Creation: NEC) หลักสู ตร “ธุ รกิจผสมเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ” และหลักสู ตร “ธุ รกิจ
เบเกอรี่ ” ประจาปี งบประมาณ 2555 มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้สัมผัสภาพการปฏิบตั ิงานจริ ง ณ สถานประกอบการ พร้อมทั้งรับฟัง
แลกเปลี่ยนมุมมองกับผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์
2. เพื่อเสริ มสร้างโอกาสสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจ ระหว่างผูป้ ระกอบการเดิมและผูป้ ระกอบการ
ใหม่ ในกรณี ที่เหมาะสม
3. เพื่อให้มีตวั อย่างแนวทางในการนาความรู ้ภาคทฤษฎีประยุกต์ใช้กบั ภาคปฏิบตั ิเพื่อให้กิจการมี
โอกาสประสบความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น
การอบรมด้านวิชาชีพ แบ่งออกเป็ น
 วิชาชีพด้านเบเกอรี่ เรี ยนที่สาขาธุ รกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 วิชาชีพด้านการจัดการธุ รกิจ เรี ยนที่ ห้องประชุมอัญมณี อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
 วิชาชีพด้านผสมเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ อาคาร 3/2 ห้องปฏิบตั ิการผสมเครื่ องดื่ม ชั้น 3
สาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์
สาหรับการอบรมด้านการจัดการธุ รกิจ ทางคณะบริ หารธุ รกิจได้มอบหมายให้อาจารย์ของคณะ
บริ หารธุ รกิจเข้าร่ วมเป็ นวิทยากรบรรยายในหมวดวิชาดังต่อไปนี้
หมวดวิชา
กรอบเนือ้ หา
วิทยากร
การบริ หารจัดการด้านการตลาดและ
- ความสาคัญและแนวคิดการตลาด
อ.อรอนงค์ อ.จิตตรี
เทคนิคการขาย/บริ การ
- แนวทางการวิจยั ทางการตลาดสาหรับ ผศ.ปิ ติพร
ผูป้ ระกอบการใหม่ และการพยากรณ์
ความต้องการของตลาด
- การส่ งเสริ มการตลาด
- e-commerce

หมวดวิชา
การจัดการด้านการผลิตหรื อบริ การ

การบริ การองค์กร บุคลากร และ
ความรู ้ดา้ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจ
การบัญชีและการบริ หารการเงิน
การอ่านวิเคราะห์ตวั เลขทางการเงิน
การจัดทาแผนธุ รกิจ

กรอบเนือ้ หา
วิทยากร
- การบริ หารการผลิตและการปฏิบตั ิการ ผศ.อัญชลี ผศ.ภาพร
- กลยุทธ์การปฏิบตั ิการเพื่อการสร้างข้อได้
เปรี ยบทางการแข่งขัน
- การบริ หารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ผศ.อัญชลี ผศ.ภาพร
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
- การจัดการด้านบัญชีการเงิน

ผศ.อัญชลี ผศ.ภาพร

- การเขียนแผนธุ รกิจ

ผศ.อัญชลี ผศ.ภาพร

การติดตามผลสัมฤทธิ์ ของผูจ้ บหลักสู ตร หลักสู ตรธุ รกิจผสมเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ และหลักสู ตร
ธุ รกิจเบเกอรี่ จานวน 35 คน มีกลุ่มเป้ าหมายดังนี้
 มีผจู ้ ดั ตั้งธุ รกิจใหม่
 ผูป้ ระกอบการที่ขยายธุ รกิจเดิม
 ผูท้ ี่เตรี ยมการจัดตั้งธุ รกิจใหม่
 ยังไม่มีการจัดตั้งธุ รกิจหรื อขยายธุ รกิจ
สาหรับในด้านการอบรมหมวดการจัดการธุ รกิจในหลักสู ตรข้างต้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมโครงการเสริ มสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ (New Entreprenerurs Creation : NEC) มีความรู้
เพิ่มขึ้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. มีความรู้และความสามารถพัฒนาเป็ นผูป้ ระกอบการได้ แม้วา่ จะไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตาม
2. มองเห็นในรู ปแบบสิ นค้า/บริ การ และมีตลาดเป้ าหมายที่ชดั เจน และสามารถแข่งขันได้ในธุ รกิจ
3. มีแนวคิดในเชิงธุ รกิจที่เหมาะสมกับสภาพธุ รกิจในปั จจุบนั และสามารถที่จะปรับตัวในโอกาส
ต่าง ๆ
4. สามารถวางแผนการลงทุนได้ชดั เจนที่เหมาะสมกับธุ รกิจในปั จจุบนั และมองเห็นโอกาสการขยาย
ธุ รกิจ
5. มองเห็นแนวทางในการทาธุ รกิจอื่น ๆ ในอนาคต

คณะกรรมการติดตามผล

