ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯ สานักวิจัยและพัฒนา โทร. 2290
ที่ มอ 160.5/ว690
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกผู้ประกอบการ/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนาธุรกิจ Startup
แก่บุคลากรในท้องถิ่น”
เรียน ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน ดังรายชื่อที่แนบ
ด้ว ยศูน ย์ น วัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริห ารการวิจัยภาคใต้ตอนล่ าง (UCC-LSB) ภายใต้
สานั กวิจั ยและพัฒนา มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้กาหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒ นาธุรกิจ
Startup แก่บุคลากรในท้องถิ่น” เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มี
องค์ความรู้และหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อยกระดับ
ผู้ประกอบการสู่การเป็นธุรกิจ Startup ดังกาหนดการที่แนบ
ในการนี้ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน คัดเลือกผู้ประกอบการใน
เครือข่าย/นักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ /บริการ ประเภทสินค้าหัตถกรรม หรือ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
กลุ่มนักศึกษาหรือบุคลากรในท้องถิ่นที่สนใจและมีศักยภาพเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่โดยใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ
ประเภทสินค้าหัตถกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการ ฯ ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสรพงศ์ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (ชั้น 3) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ฝั่งตรงกันข้ามกับห้างเซ็นทรัล ฯ) ทั้งนี้
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ การปิดรับสมัครเมื่อ มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ตามคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯ ที่ผู้ จัดตอบรั บแล้ ว สามารถเบิกค่าที่พักและค่าพาหนะได้ตามอัตราของระเบียบราชการ และ
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดให้ ค วามอนุ เ คราะห์ โดยขอความกรุ ณ ากรอกแบบฟอร์ ม ใบสมั ค รทาง
https://goo.gl/forms/X7OEML6YACyQ1bou1 หรือ scan จาก qr code
และแจ้งให้ผู้จัดทราบ
ทาง email : kridchaya@gmail.com โทร. (ภายใน) 2290 หรือ
โทร. (ภายนอก) 0-7428-2290, 084-9983532 โทรสาร 074-286961 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 จัก
ขอบคุณยิ่ง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ)
ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา
ข้อความเดียวกัน เรียน
วิทยาเขตหาดใหญ่
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
3. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
3. ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาเขตตรัง
1. คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการแสดงและการจัดการ

วิทยาเขตปัตตานี
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
5. คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร
6. ผู้อานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
7. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
8. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
9. ผู้อานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
10. ผู้อานวยการสถาบันฮาลาล

กำหนดกำร
โครงกำรอบรม “กำรพัฒนำธุรกิจ Startup แก่บุคลำกรในท้องถิ่น”
จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ เครือข่ำยบริหำรกำรวิจัยภำคใต้ตอนล่ำง
วันที่ 19 - 20 กรกฎำคม 2561 เวลำ 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสรพงศ์ โรงแรมคริสตัล หำดใหญ่ (ชั้น 3) อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
--------------------------------------วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎำคม 2561
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.15 น.
09.15 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.
วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎำคม 2561
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
กล่าวเปิดการอบรม โดย รศ. ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
รองผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
การอบรม เรื่อง “หลักการ E-commerce/E-marketing”
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด และ ผูช้ ่วยวิทยากร
รับประทานอาหารว่าง
การอบรม เรื่อง “หลักการ E-commerce/E-marketing” (ต่อ)
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด และ ผูช้ ่วยวิทยากร
รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop เรื่อง “หลักการ E-commerce/E-marketing”
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด + วิทยากรคนที่ 2 และ ผู้ช่วยวิทยากร
รับประทานอาหารว่าง
Workshop เรื่อง “หลักการ E-commerce/E-marketing” (ต่อ)
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด + วิทยากรคนที่ 2 และ ผู้ช่วยวิทยากร
ลงทะเบียน
การอบรม เรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ Startup”
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด + วิทยากรคนที่ 3 และ 4 และ ผู้ช่วยวิทยากร
รับประทานอาหารว่าง
การอบรม เรื่อง “การพัฒนาธุรกิจ Startup” (ต่อ)
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด + วิทยากรคนที่ 3 และ 4 และ ผู้ช่วยวิทยากร
รับประทานอาหารกลางวัน
Showcase เรื่อง “นักธุรกิจ Startup ภาคใต้”
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด + วิทยากรคนที่ 3 และ 4 และ ผู้ช่วยวิทยากร
รับประทานอาหารว่าง
Showcase เรื่อง “นักธุรกิจ Startup ภาคใต้” (ต่อ)
โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด + วิทยากรคนที่ 3 และ 4 และ ผู้ช่วยวิทยากร

หมำยเหตุ - กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ฯ (UCC - LSB)
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 1 ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-28-2290 และ 093-686-2806 Email : kridchaya@gmail.com sasitorn.k@psu.ac.th และ
tanasub.l@psu.ac.th

