


หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ
แบบก้าวกระโดด

DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ)
สถาบันบ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจ

School of Innovative
Business Incubation (SIBI)

โลกในอีก 4 ปีข้างหน้า จะเป็นก้าวกระโดดของ 20 ปีที่ผ่านมา
ที่เปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัว ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการลงทุน
DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ) คือ หลักสูตรที่จะเตรียมความพร้อม
ให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตเป็นผู้นำาในโลกธุรกิจยุคใหม่ ไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และรวดเร็ว

IDEA
ปูพื้นฐานปรับแนวคิด

INCUBATE
เตรียมความพร้อม EXIT

การออกจากธุรกิจ
อย่างเป็นตำานาน

STARTUP FOR ALL
การสร้างชีวิต ธุรกิจและสังคม

DEMO DAY
Pitching Competition ระดมทุนจริงผ่าน Crowd-
fundingและนักลงทุนชั้นนำาหลากวงการ

ACCELERATE
การเร่งการเติบโต
(How Silicon Valley Work)

FUNDING
& INVESTMENT
การหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน



Dream Big
ทุกคนมีความฝัน
แต่น้อยคนลงมือทำาให้เป็นจริง

The people who are crazy enough to
think they can change 
the world are the ones who do.

“Steve Jobs”



Aim High
การเติบโต (Growth) คือหัวใจสำาคัญ
ของการสร้างธุรกิจในยุคใหม่

Don’t count the things you do.
Do the things that count.

“Zig Ziglar”



Fight for it
อย่าปล่อยให้ธุรกิจคุณถูก “Disrupt” 
และหายไปโดยไม่รู้ตัว
เพราะก้าวไม่ทันโลก

The secret of getting ahead
is getting started.

“Mark Twain”



Don’t give up
เราทุกคนเกิดมาเพื่อชนะ
แต่การจะคว้าชัยชนะมาได้นั้น
เราต้องรู้จักวางแผน เตรียมพร้อม
และมุ่งหวังที่จะสามารถคว้าชัยชนะนั้นได้

If you don’t give up,
you still have a chance.

“Jack Ma”



หลักสูตร DSTARTUP เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ
DURIAN CORP ที่มีแนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศไทยที่ว่า
การสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ของไทย ให้เข้มแข็ง หัวใจสำาคัญ คือเราต้องสามารถ
สร้าง “นักรบเศรษฐกิจใหม่ๆ” ให้เกิดขึ้นมาใน อุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นอนาคต
ของ ประเทศในเวลาอันใกล้นับจากนี้

- ที่ ม า -



Startup
SMEs 

Social Enterprise

การจะพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ในกลุ่ม 3s คือ Startup, SMEs
และ Social Enterprise ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น
จำาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network)
ของผู้ประกอบการนักลงทุน นักวิจัย มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้า หรือบริการเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรากฐานจาก
ความเข้าใจในปัญหาของธุรกิจและสังคมนั้นๆ
และหาทางแก้ปัญหา โดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ที่จะทำาให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้ใช้บริการดีขึ้น
ทั้งในระดับประเทศไทย และขยายออกไปยังนานาชาติ



เราจึงตั้งใจสร้าง
และขยายเครือข่าย

ของกลุ่มคน
ที่มีศักยภาพสูง

ในการเติบโต
มีความหลากหลาย

แต่สนใจในเรื่อง
คล้ายคลึงกัน

คือการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Startup, Creative SMEs
และ Social Enterprise และรวบรวมเหล่า วิทยากรที่เป็นทั้งนักคิด
นักบริหาร นักปฏิบัติ นักธุรกิจและนักลงทุน มาถ่ายทอดในรูปแบบ
กรณีศึกษาที่เป็นประสบการณ์ตรง ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน 

ซึ่งครอบรวมตั้งแต่แนวคิดในการสร้างธุรกิจการบริหารจัดการกลยุทธ์ 
การตลาด การลงทุน การระดมทุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
การหาช่องว่างทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
การ Exit จากธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่

ตลอดจนเชิญผู้กำาหนดนโยบาย (Policy Makers & Regulators)
มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ร่วมหลักสูตร
ได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดชีวิต ธุรกิจ และการลงทุน
ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในโลกยุคใหม่ที่กำาลังถาโถมเข้าสู่ประเทศไทยอย่าง
รวดเร็ว



“ยิ่งให้ ยิ่งได้”
ประวัติศาสตร์สอนเราว่ายิ่งเราสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

พัฒนาและแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากเท่าไร แรงกระเพื่อมดีๆ ย่อมส่งกลับมาถึงตัวเรา
และสังคมในภาพรวมมากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือรากฐานสำาคัญ

ในการพัฒนาประเทศอย่างแข็งแรงและมั่นคง



Disruptive
หลักสูตรที่จะทำาให้คุณ “ปฏิวัติ” ความคิด
พลิกรูปแบบการทำาธุรกิจจากเดิมให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และไปได้ไกลในระดับโลก

Design
หลักสูตรที่ “ออกแบบ” มาเพื่อคนพิเศษเช่นคุณโดยเฉพาะ 
ครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ (Knowledge) ในการสร้างธุรกิจ 
การลงทุน (Investment) และสายสัมพันธ์ (Network)
กับกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงในการเติบโตจากทุกวงการ
โอกาสพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดรับคนสำาคัญ
ที่ถูกคัดสรรมาแล้วเช่นคุณเท่านั้น

Dare to Do
หลักสูตรที่จะทำาให้คุณ “กล้าที่จะลงมือทำา”
โดยมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญ (Executive Coach)
นักลงทุนแ ละพันธมิตร ที่พร้อมสนับสนุนคุณ
ตลอดเส้นทางการสร้างธุรกิจ

Definite
หลักสูตรที่จะทำาให้คุณ “ชัดเจน” ในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ 
แนวทางการสรรค์สร้างธุรกิจใหม่ เปิดกว้าง หลากมุมมอง
ในการลงทุน ที่จะทำาใ้ห้คุณมีทางเลือกชั้นดี ในการสร้างธุรกิจ
ชีวิต และการลงทุน ที่ต่างไปจากเดิม

Dedicated
หลักสูตรที่ “ทุ่มเท” ในการคัดสรร และเรียนเชิญ เหล่านักคิด
นักธุรกิจ นักบริหาร ชั้นนำาของประเทศไทยทั้ง Startup,
Corporate, Creative SMEs และ Social Enterprise
รวมทั้งสิ้น 15 คลาส 28 การบรรยาย พร้อม Workshop
และ Hackathon เพื่อให้คุณและเพื่อนร่วมคลาสที่คัดสรรมาแล้ว 
สามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนและปั้นธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น
ได้จริงๆ

ดี
หลักสูตรนีิ้มี “ดี” กว่าที่คุณได้อ่านหรือฟังจากที่ใด
มาพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง



• นักธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ Startup
• ทายาทธุรกิจที่อยากเปลี่ยนสู่ธุรกิจใหม่
• นักลงทุน ที่มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อยากเข้าใจ Startup
• ผู้บริหารในองค์กรชั้นนำา ที่ต้องการก้าวทันโลก
 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ให้ถูก Disrupt
• ผู้คนทั่วไป ที่มี Idea ในการสร้างธุรกิจ

“เหมาะกับใคร?”
D-Start คือหลักสูตรต้นแบบที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด
“ALL ABOUT STARTUP”
เพื่อเรียนรู้ทุกมิติการสร้างและลงทุนในธุรกิจแบบติดเทอร์โบ



ถ่ายทอดผ่านแนวคิดและประสบการณ์ของ “ตัวจริง” จากทุกวงการ
เพื่อสร้างและสนับสนุน ให้คุณก้าวสู่การเป็นบุคคลชั้นนำาที่ประสบความสำาเร็จสูงสุดของประเทศ
และแข่งขันได้ในระดับสากล

หมายเหตุ : ด้วยหลักสูตรนี้ เน้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการทำาได้จริง จึงมีความจำาเป็นในการต้องจำากัดจำานวนที่นั่งของผู้เข้า
ร่วมโครงการ และอาจต้องมีการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

Module คลาส การบรรยาย พันธมิตร

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดเรียนรู้และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
หลักสูตรนี้จะทำาให้ทั้ง  “ชีวิต ธุรกิจ คอนเนคชั่น และการลงทุน”
ของคุณทะยานขึ้นจากจุดที่ดีอยู่แล้ว ไปสู่จุดที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม

6 15 28 100



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ (Knowledge) 
และมีความเข้าใจในศาสตร์และเทคนิคของการสร้าง
และลงทุนใน Startup, Creative SMEs และ Social 
Enterprise อย่างหลากหลาย และครบกระบวนการ

• เพื่อสร้างสังคมของคนมีวิสัยทัศน์ และตัวจริง
ในแวดวง Startup ที่ไม่เพียงคุณจะได้ทั้ง คอนเนคชั่น 
(Network) ในระดับ God Father ของวงการ แต่มัน
จะนำาไปสู่การขยายตัวของการลงทุนจากภาคเอกชน
และเศรษฐกิจของประเทศไทยที่แข็งแรงมากขึ้น

• สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้  (Startup
Ecosystem) ที่พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง
ธุรกิจให้เกิดได้จริงพร้อมมีผู้สนับสนุนทุกด้าน ทั้ง
แหล่งเงินทุน และที่ปรึกษา

• สร้างธุรกิจจริง (Real Project) เปิดโอกาสให้คุณ
ระดมสมอง ระเบิดแนวคิด สร้างไอเดียธุรกิจร่วมกับกลุ่ม
พันธมิตร ที่ถูกเลือกสรร เพื่อปั้นธุรกิจให้เป็นจริงในชั่ว
ข้ามคืน 

• สัมผัสประสบการณ์การทำา Startup Workshop, 
Hackathon, การทำาโครงการธุรกิจจริงเพื่อแข่งขัน
การนำาเสนอ (Pitching Competition) ในงาน Demo 
Day ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อม
สร้างโอกาสการระดมทุนผ่านทั้ง Crowdfunding และ
เหล่านักลงทุนตัวจริงจากหลากวงการ

• เพื่อขยายประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ และได้รับ
แรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ (Great 
Opportunities) ทั้งในการสร้างธุรกิจที่แตกต่างจาก
เดิม หรือการลงทุนในบริษัท SMEs และ Startup ทั้งใน
ประเทศไทย และนานาชาติ



“ 6 Module หลัก”
แบ่งออกเป็น

Module 1 :
Startup for all การสร้างชีวิต
ธุรกิจ และสังคมโดยสตาร์ทอัพ
• Startup Nation
• Dare to do

Module 2 :
Idea : ปูพื้นฐาน ปรับแนวคิด
• Start with Why
• Creative Disruption
• Workshop

Module 3 :
Incubated : เตรียมความพร้อม
• LEAN Startup :
 Build Measure Learn
• Value creation by design thinking
• Business Model
• Pitching Technic
 (Founder and Investor)
• Workshop

Module 4 :
Accelerated : เร่งเติบโต
(How Silicon Valley Work)
• Ecosystem of Startup
• ใช้ CVC ช่วย Corporate ได้อย่างไร
• Workshop

Module 5 :
Funding and Investment
การหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน
• Startup หาเงินทุนอย่างไร
• Investor ลงทุนอย่างไร
• Hackathon & Workshop: ต่างจังหวัด
 3 วัน 2 คืน

Module 6 :
Exit ออกจากธุรกิจอย่างเป็นตำานาน
• Exit as a legend :
 M&A VS Listed
• Workshop

Demo Day : สร้างธุรกิจให้เป็นจริง ด้วยทีมคุณ นำาเสนอแผนธุรกิจ
ต่อคณะกรรมการและเหล่านักลงทุนตัวจริงจากหลากวงการ



รายละเอียดการอบรม
ระยะเวลาการอบรมและค่าธรรมเนียม
รับสมัคร : วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2560
Register : www.dstartupbyspu.com
อบรม :

ค่าธรรมเนียมการเข้าอบรม : 135,000 บาท
ตลอดโครงการ (รวมเดินทางต่างจังหวัดแล้ว)

สถานที่อบรม :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 11 ที่ทัน
สมัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ มัลติมีเดีย และสิ่งอำานวยความ
สะดวกครบครัน

รูปแบบการเรียนรู้
• มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด
 และมุมมองจากวิทยากร
• การถามคำาถามและตอบสดในห้องอบรม 
 (Question and Answer)
• Workshop & Hackathon

กิจกรรมในหลักสูตร
• กิจกรรมสานสัมพันธ์ และ Hackatron
 (ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน)
• กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ของผู้เข้าอบรมในเย็นวันธรรมดา
• หลากหลาย Workshopการสร้างธุรกิจ
• Pitching Competition และการระดมทุนจริง 
 ผ่าน Crowdfunding และ Investor  Pitching
• กิจกรรมการดูงาน Startup ชั้นนำาในต่างประเทศ (Optional)

ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน 2560
อบรมวันธรรมดา (วันอังคาร) เวลา 13.00-18.30 น.
จำานวน 15 ครั้ง (รวมต่างจังหวัด 1 ครั้ง)



ประธานหลักสูตร

คณะผู้บริหารหลักสูตร

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณโอฬาร วีระนนท์
CEO & Co-Founder,
DURIAN CORP

อาจารย์ อภิทาน ลี
รองผู้อำานวยการศูนย์
ออกแบบและวิจัย (REDEK)

คุณเตฌิณ โสมคำา
Online Branding Strategy 
Consultant & Social Media 
Specialist

ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม



คุณกรณ์ จาติกวณิช
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

และอดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

(Group CEO)
ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

คุณวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการบริหาร

C Asean Center

คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
CEO & Founder at

stock2morrow 
และ ผู้ก่อตั้ง 2 morrow Group

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีโอเเอล จำากัด (มหาชน)

คุณสุวัฒน์ ปฐมภควันต์
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และผู้ร่วมก่อตั้ง 
บริษัท สกู๊ตตาร์ จำากัด

คุณเรืองโรจน์ พูนผล
Managing Partner & CEO, 
500 TukTuks  และ Venture 

Partner, 500 Startups

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง
Head of Venture

Capital Team, 
Intouch Holding

คุณณัฐวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อุ๊คบี จำากัด และ Venture
Partner, 500 Startups

อาจารย์อภิทาน ลี
รองผู้อำานวยการ

ศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK), 
KMUTT

รายชื่อวิทยากร 



คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
CEO and Co-Founder, Jitta

คุณชวภาส องค์มหัทมงคล
Co-Founder and Managing

Director of PrimeStreet
Advisory Group

คุณปฏิภาค มิลินทประทีป
Head of Design
& Global Trend,

Durian Corporation Co., Ltd.

คุณโอฬาร วีระนนท์
CEO & Co-Founder, DURIAN CORP

ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ CEO & CO -  FOUNDER, DURIAN CORP Fintech Startup
ที่เป็นศูนย์กลางการระดมทุน (Hybrid Fundraising) และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubator)
ที่ช่วยให้นักลงทุน เจ้าของกิจการ และผู้สร้างธุรกิจสามารถต่อยอด ธุรกิจกันได้อย่างยั่งยืน
พร้อมประสบการณ์ การเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลาย ทั้งที่ปรึกษาธุรกิจ การศึกษาการสร้างแบรนด์ Event Agency 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และร้านอาหาร เจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller 
“คอนเนคชั่นพันล้าน...สานเองได้”  และเพจ BomOlarn ที่มีผู้ติดตามกว่า 70,000 คน

Ezra Donnie Harinsut
COO and CO FOUNDER, 

OMISE

คุณเจษฎา สุขทิศ
เลขาธิการ

สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย 
Co-founder, Finnomena

และ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน 

INFINITI

รายชื่อวิทยากร 

Executive Coach



อาจารย์ อภิทาน ลี
รองผู้อำานวยการศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK)

คุณเตฌิณ โสมคำา
Online Branding Strategy Consultant & Social Media Specialist

ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (New Product Development Coach) ด้วยประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า 10 ปี เป็นที่ปรึกษา ให้องค์กร ขนาดใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ  จบการ
ศึกษา และสอนนักศึกษาที่ Arizona State University (ASU) ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ของ อเมริกาในด้าน 
Innovation อาจารย์ลี เป็นหนึ่งในนักวิชาการชั้นนำาของ ประเทศไทย ในด้านการออกแบบ งานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์... โดยมีความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจ ในการใช้ ทุกองค์ความรู้ที่มีเพื่อยกระดับ SMEs และ Starup 
ไทย ก้าวสู่ยุคต่อไป  ที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในระดับสากล

ผู้ครำ่าหวอดในวงการโฆษณา ผู้คิดหลักสูตรพัฒนา SME ในด้าน brandingและsocial media
และสร้างให้ SMEประสบความสำาเร็จอย่างมากมาย เจ้าของหนังสือ Best Seller
“Marketing on Facebook”

ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ โดยมีประสบการณ์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3D ตั้งแต่
เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกและนักออกแบบดิจิทัล อยู่ที่นครรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้รับรางวัลในระดับ
นานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3D Graphics Magazine ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่นแอนิเมชั่น
และเกม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสำานักงานสารสนเทศ สถาบันสถาปนิก
สยาม โดยสมาคมสถาปนิก สยามฯ และตำาแหน่งที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ



คุณปกรณ์ บุญฤทธิ์ธงไชย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ (Brand Strategist)

คุณมงคล ผอบนาง
CTO, DURIAN CORP

คุณศรัญญา เสนสุภา
ที่ปรึกษาธุรกิจ เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี ในฐานะเจ้าของธุรกิจและที่ปรึกษาในธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
ด้วยความรู้ที่หลากหลายและลงลึกในด้านการสร้างแบรนด์, การออกแบบเอกลักษณ์องค์กร, การตลาด,
สถาปัตย์และการตบแต่งภายใน, ผู้รับเหมา และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผสมผสานกับความเข้าใจธุรกิจ
จากรากฐาน คุณปกรณ์คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของ SMEs และ Startup มากมาย
โดยจำากัดคำานิยามสั้นๆ สำาหรับเรา คุณปกรณ์ คือผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ “Creative Entrepreneur”
ที่หลงรักในการเปลี่ยน SMEs ให้กลายเป็น Startup และ Smart & Creative SMEs

ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี ในอุตสาหกรรมการสร้างนวัตกรรม
ปัจจุบันอาจารย์มงคล ถือเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟออนไลน์ในเครือ อินเด็กซ์
อีเว้นท์ เอเจนซี่ บริษัท อีเว้นท์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับ 7 ของโลก
ผู้เขียน Application ช่อง 3 ซึ่งถือว่าเป็น Applicaation ตัวแรกของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักคำาว่า
“Startup” ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้ง MatrixRadio, MatrixConference, MagicLike,
3D Security, BeSafe, PayAll and more. เจ้าของเพจ “MrNeoVision” และ “มิติที่ 4” ที่มีผู้ติดตามกว่าหมื่นคน

ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาให้ SMEs มากว่าร้อยบริษัท ในด้านการพัฒนา และปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control System) ทั้งยังเป็นอาจารย์ผู้ให้การบรรยายเรื่องการระดมทุนให้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรชั้นนำา อาจารย์หวานเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าปลายทางของธุรกิจ
จะอยากเป็นบริษัทมหาชน หรือเข้าตลาดหลัพทรัพย์หรือไม่ การสร้างระบบที่เป็นสากล
คือเคล็ดลับความสำาเร็จ ที่จำาเป็นสำาหรับทั้งนักลงทุน ลูกค้าและตัวบริษัทเอง



Contact us
อาคาร 11 ชั้น 12A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.dstartupbyspu.com
E-mail : dstartupbyspu@spu.ac.th ; dstartup@duriancorp.com
facebook.com/dstartupbyspu
Tel : 0-2579-1111 ต่อ 1053
Mobile : 090-957-7152, 081-817-8144, 081-564-6669
Line ID : @dstartupbyspu



www.dstartupbyspu.com


