


 
 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร “Digital Talent : พัฒนำSMEs เก่ง ดำวเด่นดิจิทัล” รุ่นที่ 1/2562 

ณ  โรงแรมริชมอนด ์จังหวัดนนทบุรี 
 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร สถำนที ่
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนำยน 2562 
09.00 - 12.00 น. เริ่มต้นขายของออนไลน์ 

อย่างไรให้มีระบบ 
คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ 
รองผู้อ านวยการ 
ธนาคารกสิกรไทย 

 
ห้องทิพวรรณ บอลรูม 

ชั้น L 
โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี 

13.00 - 16.00 น. หมดกังวลเรื่องภาษี  
ธุรกิจออนไลน์ 

คุณธนัย นพคุณ 
Course Director of FlowAccount    
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จ ากัด 

วันพุธที่ 19 มิถุนำยน 2562 
09.00 - 12.00 น. การบริหารเว็บไซต์อย่างไร ให้ได้มาตรฐานสากล คุณก าไลทิพย์  ปิยพิทยานันท์  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิโซไซตี้ จ ากัด 
 
 

ห้องทิพวรรณ 1 
โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี 

 

13.00 - 14.30 น. บริหารสต๊อกแบบมืออาชีพ  
ช่วยให้ธุรกิจ ก าไรพุ่ง 

คุณภัทรศักดิ์  วงษาบุตร  
Marketing Manager SeniorSoft Development Co.,Ltd  
บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

14.30 - 16.00 น. จัดการขนส่งง่าย ลดต้นทุนธุรกิจด้วย e-Logistics คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์  
CEO & Founder, SHIPPOP.com 

1/4 



 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร “Digital Talent : พัฒนำ SMEs เก่ง ดำวเด่นดิจิทัล” รุ่นที่ 1/2562 

ณ  K ONLINESHOP SPACE (KOS) ณ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด ์
 

ส ำหรับผู้ประกอบกำรธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้ำและเครื่องประดับ 

วัน เวลำ หัวข้อ วิทยำกร สถำนที ่
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เทคนิคเพ่ิมลูกค้าสู่ร้านค้าออนไลน์ใน
ยุคดิจิทัล 

คุณตวงพร สุเนต์ตา 
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  
บริษัท ไอท้อปพลัส จ ากัด 
และผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท พลัสเวนเจอร์ จ ากัด  

 
 
 
 
 

K ONLINESHOP SPACE 
(KOS) ณ ชั้น 5 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 
2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

กลยุทธ์สร้างแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ อย่างไรให้ปังในยุค 4.0 

คุณปริศักดิ์ ศุภพิพัฒนาท  
คุณปรีชญา วัฒนกุล 
คุณสุกัญญา ศีลเตช 
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์  
บริษัท Unicorn Agency  

วันพฤหัสที่ 18 กรกฏาคม 
2562 
เวลา 13.00-15.00 น. 

เทคนิคการขายบน  
e-commerce อย่างไรให้ยอดขายพุ่ง 

คุณสืบพงศ์ ภาสเวคิน  
Zortout, Key Account Executive 
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ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร “Digital Talent : พัฒนำ SMEs เก่ง ดำวเด่นดิจิทัล” รุ่นที่ 1/2562 

ณ  K ONLINESHOP SPACE (KOS) ณ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด ์
 

ส ำหรับผู้ประกอบกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 

วัน เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที่ 
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เทคนิคเพ่ิมลูกค้าสู่ร้านค้าออนไลน์ใน
ยุคดิจิทัล 

คุณตวงพร สุเนต์ตา 
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  
บริษัท ไอท้อปพลัส จ ากัด 
และผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท พลัสเวนเจอร์ จ ากัด  

 
 
 

K ONLINESHOP 
SPACE (KOS)  

ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

กลยุทธ์สร้างแบรนด์ อาหารและ
เครื่องดื่ม อย่างไรให้ปังในยุค 4.0 

คุณปริศักดิ์ ศุภพิพัฒนาท  
คุณปรีชญา วัฒนกุล 
คุณสุกัญญา ศีลเตช 
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์  
บริษัท Unicorn Agency  

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เทคนิคการขายของออนไลน์แบบมือ
อาชีพ 

คุณวณิชชา วรรคาวิสันต์ 
 Digital Marketing Guru  
จากแฟนเพจ Digitory  
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ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
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ณ  K ONLINESHOP SPACE (KOS) ณ ชั้น 5 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด ์
 

ส ำหรับผู้ประกอบกำรสมุนไพรและเครื่องส ำอำง 

วัน เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที่ 
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

สร้างมาตรฐานเครื่องส าอาง อย่างไร
ให้ถูกใจผู้บริโภค 

คุณพัชรี ไทยเจริญ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากัด 

 
 
 
 
 
K ONLINESHOP SPACE 
(KOS) ณ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เทคนิคเพ่ิมลูกค้าสู่ร้านค้าออนไลน์ใน
ยุคดิจิทัล 

คุณตวงพร สุเนต์ตา 
ผู้จัดการฝ่ายที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์  
บริษัท ไอท้อปพลัส จ ากัด 
และผู้อ านวยการโครงการ 
บริษัท พลัสเวนเจอร์ จ ากัด ผู้ให้บริการ Online  

วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2562 
เวลา 13.00 – 15.00 น. 

เปิดกลยุทธ์สร้างแบรนด์ เครื่องส าอาง 
อย่างไรให้ปัง 

คุณวรวุฒิ สายบัว 
CEO เว็บไซต์ Beautynista.com 
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