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นำเสนอหลักสูตรเบื้องตน
สำหรับผูประกอบการเอสเอ็มอี และนักลงทุน
ระหวางประเทศ ที่ตองการบุกตลาดอาเซียน

โดยนักเจรจาตอรองและนักกลยุทธการคา
การลงทุนระหวางประเทศ และที่ปรึกษา

ดานธุรกิจ SME ระดับแนวหนา

หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเบื้องตน
- ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
- ใชระบบ Interactive Approach
  ระหวางผูเรียนและผูฝกอบรมตลอดหลักสูตร
  พรอมเนนภาคปฏิบัติทั้ง role play และ
  simulation
- ศึกษา case study ที่เกิดขึ้นจริง
- การวิเคราะหความพรอมธุรกิจ SME กับการตลาด
- การวางแผนการตลาดสำหรับ SME
- ระบบไอที เพื่อพัฒนาตอยอด SME
- ประกาศรับรองหลักสูตรอบรมโดยมหาวิทยาลัย

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ทาน
ศูนยกรุงเทพ
อบรม 30-31 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 
คาลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 3,900.- บาท

ASEAN BiZ 
Negotiation & Networking 
(Introduction)
    
หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับ SME  รุ่นที่ 1

ดร.รวิภาส  กล่ำทวี
นักเจรจาตอรองและ
นักกลยุทธิ์การคาการ
ลงทุนระหวางประเทศ

สอบถามระเอียดเพิ่มเติมโครงการ
กฤชณัท 085-5015995
ธิติพงษ  086-3608899
วัชรากรณ 064-9328368

โครงการเอสเอ็มอี โก

- ชวยเพิ่มชองทางการจำหนายในกลุมตลาด AEC
- ชวยเพิ่มชองทางการจำหนายในประเทศ
- ชวยเพิ่มชองทางการจำหนายออนไลน
- ใหคำปรึกษาดานผลิตภัณฑและการตลาด
- ใหใชระบบจำหนายออนไลนฟรี 1 ป

โครงการเอสเอ็มอี โก
เราเปนโครงการที่รวมกลุม
องคกรที่มีความรูความสามารถ
เพื่อสรางกลุมธุรกิจเอสเอ็มอี
อยางเขมแข็งและยั่งยืน

ฟรี

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มุงมั่นเพื่อพัฒนาผูประกอบการไทย
กาวไปในอาเซียนอยางยั่งยืน
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โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
“Asean Biz Negotiation & Networking Introduction” 

ศูนยบ์ริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องกรงุเทพฯ  
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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เนื้อหาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN Knowledge) 
ภาคทฤษฎี 

- ก ำเนิดองค์กรอำเซียน
- ควำมส ำคัญของอำเซียน
- ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศสมำชิกในกลุ่มอำเซียน
- บทบำททำงยุทธศำสตร์ของอำเซียนต่อประเทศไทย  ภูมิภำคเอเชียและต่อประชำคมโลก
- กำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่คนไทยที่ต้องกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนอย่ ำงฉลำดและ

มั่นคง

ภาคปฏิบัติ 
- กำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกลุ่มผู้เรียน (group discussion) ตำมหัวข้อที่ได้รับมอบหมำย

จำกอำจำรย์ผู้สอน
- กรณีศึกษำ (case study) เปรียบเทียบกรณี กำรรวมตัวของกลุ่มประเทศในยุโรปเป็นอียู กับ กำร

รวมตัวของกลุ่มประเทศอำเซียนเป็นประชำคมอำเซียน

ส่วนที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยก่อนเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
   (Self-Preparation for ASEAN Entrepreneurs and Investors) 

ภาคทฤษฎี 
- กำรประเมินศักยภำพตนเองและธุรกิจก่อนเข้ำสู่ตลำดอำเซียน
- กำรเตรียมควำมพร้อมศักยภำพของตนเองและธุรกิจ
- กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรขำย
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- กำรศึกษำและวิเครำะห์ตลำดอำเซียน  
- ขั้นตอนส ำคัญในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- เงื่อนไขกำรช ำระเงินระหว่ำงประเทศ 
- เอกสำรเบื้องต้นเพ่ือประกอบกำรส่งออกสินค้ำ 
- สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
- กำรคิดต้นทุนสินค้ำเพ่ือขอใบรับรองแหล่งก ำเนิดของสินค้ำ 
- สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน 

 
ภาคปฏิบัติ 

- กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่ำงผู้เรียน
กับผู้เรียน 

- กำรท ำ Workshop ในชั้นเรียน 
- กรณีศึกษำ ทั้งรำยที่ประสบผลส ำเร็จและประสบควำมล้มเหลวในกำรท ำธุรกิจในอำเซียน 
- กำรน ำเสนอโครงกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศจำกผู้เรียน 

 
ส่วนที่ 3 องค์ความรู้เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการสร้างเครือข่ายธุรกิจในอาเซียน  
              (ASEAN Business Negotiation and Networking)    
ภาคทฤษฎี 

- ทฤษฎีกำรเจรจำต่อรองและกำรเจรจำต่อรองธุรกิจกำรค้ำในอำเซียน ควำมส ำคัญ บทบำทและ
แนวโน้ม 

- ทฤษฎีกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจในอำเซียน  ควำมส ำคัญ บทบำทและแนวโน้ม 
- บริบททำงธุรกิจกำรค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียน (ประเทศที่ควรให้ควำมสนใจและน่ำจับตำมอง มี

ควำมส ำคัญและควำมโดเด่นทำงด้ำนเศรษฐกิจ) 
- ทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรเจรจำต่อรองและกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจกำรค้ำในอำเซียน01 
- กำรน ำทักษะกำรเจรจำต่อรองและกำรสร้ำงเครือข่ำยไปใช้ในกลุ่มประเทศอำเซียนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
 
ภาคปฏิบัติ 

- กำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมเห็นในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม (group discussion ) ตำมหัวข้อที่ได้รับ
จำกอำจำรย์ผู้สอน 

- กำรฝึกปฏิบัติกำรจริงในกำรเจรจำต่อรองและกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจในอำเซียน ( role play and 
simulation) 
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- กรณีศึกษำ สินค้ำเด่นๆจำก บริษัท Baan Thai Herbs จ ำกัด จังหวัดพัทลุง เข้ำสู่กลุ่มประเทศ
อำเซียน และกรณีศึกษำอ่ืนๆที่ส ำคัญ 

- กำรน ำเสนอหัวข้อและแนวคิดเก่ียวกับโครงกำรส ำคัญด้ำนธุรกิจในอำเซียน จำกผู้เรียน 
 
 
ค่าใช้จ่ายและก าหนดการช าระเงิน  
ท่ำนละ 3,900 บำท  
หมดเขตรับสมัครวันที่ 26  มกรำคม 2561 
เริ่มอบรม วันที่ 30 มกรำคม 61 
 
สถำนที่อบรม ณ ศูนย์บริกำรและกำรศึกษำต่อเนื่องกรุง เทพฯ   
วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ  
133 อำคำรซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพ  จังหวัดกรุงเทพฯ  
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