


 
การสัมมนาและประชุมเชิงวิชาการ 

โครงการจัดงานส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) 
งาน “กระทรวงพาณิชย์กับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น” Local Economy 4.0 

ณ Impact เมืองทองธานี ระหว่างวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2560 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
 

ลําดับ เวลา รายละเอียด 
จํานวนเป้าหมาย 

(คน) 
1 14.00 – 17.00 น. การใช้กลไกประชารัฐเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจชุมชน 

1. สัมมนาหัวข้อ “บทบาทของภาคเอกชนและประชาสังคมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” 
Speakers  
1. สภาหอการค้าฯ (คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการ 
หอการค้าไทย) 
2. วิสาหกิจเพ่ือสังคม (คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการบริษัทประชารฐัฯ) 
Moderator พิธีกรจากไทยรัฐทีว ี
 

2. สัมมนาหัวข้อ “ภาครัฐกับการขับเคลื่อนตลาดและธุรกิจชุมชน” 
Speakers  
1. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (นางนิยดา หม่ืนอนันต์ พาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่) 
2. ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม    
3. ผู้แทนธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
Moderator พิธีกรจากไทยรัฐทีว ี
 

กลุ่มเป้าหมาย  
      1. ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  
      2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน     

150 

2 14.00 – 17.00 น. เสวนาหัวข้อ “Start อย่างไรให้ Smart” 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ท่ีเพ่ิงเริ่มต้นธุรกิจ  
Speakers  1. คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ (Brand Consultant & 
CEO บริษัท Baramizi จํากัด) 
 2. คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก (CEO & Co-Founder บริษัท 
Giztix จํากัด) 
 3. คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ (CEO บริษัท คุสโน่ 
ฟู้ด จํากัด) 
Moderator คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์   
เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 

1. เริ่มต้น Startup อย่างไรให้รวยเร็ว  
2. Startup : SME พันธมิตรคู่แท้เคียงข้างสู่ความสําเร็จ  

200 
 
 

 

สมัครออนไลน์ คลิก 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgzMfIVYmbAe--5_WML3iO2_wiRnaGDfs7V4rRd0N9rQNNQ/viewform?c=0&w=1
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วันศกุร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

ลําดับ 
เวลา รายละเอียด 

จํานวนเป้าหมาย 
(คน) 

1 14.00 – 17.00 น. เสวนาหัวข้อ “ติดปีกเศรษฐกิจฐานราก ยุค Digital Economy” 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 
Speakers 1. คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ ์
              2. น.ส.ธันยธร จรรยาวรลักษณ์ (ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งตลาด
สินค้าเกษตรออนไลน)์  
     3. ดร.โอภาส เพ้ียนสูงเนิน (ผู้ช่วยอธิการบด ีม.ชินวัตร) 
Moderator น.ส.ฐิติ์ผาสุข จรสัเจษฎา (ผอ.ศูนย์ AEC Information 
Center จร.) 
เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 

1. ค้าขายให้รวยผ่าน E-Commerce ได้อย่างไร 
2. รู้จักกับ Facebook และ Line@เครื่องมือการตลาดออนไลน์ท่ี

ทรงพลัง 
3. วิเคราะห์แบบเจาะลึก สถิติต่าง ๆ บน Facebook มีประโยชน์

อย่างไร 
4. Facebook Planning เฟสบุคช่วยคุณได้ตอนไหน? 
5. Line@ ตัวช่วยสําคัญท่ีทําให้ลูกค้าติดหนึบ 
6. Content บนโลก Social Media สําคัญแค่ไหน และวิธีการ

เปลี่ยนยอด Like ให้เป็นยอดซื้อด้วย Content Marketing บน 
Facebook 

200 

2 14.00 – 17.00 น. บรรยายหัวข้อ“ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สําเร็จ” 
กลุ่มเป้าหมาย นักลงทุน นักธุรกิจและผู้ท่ีสนใจลงทุนทําธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์ จํานวน 100 คน 
Speaker อ.สิทธชิัย ทรงอธิกมาศ  
เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 

1. อะไรคือธุรกิจแฟรนไชส์ 
2. การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ในปัจจุบัน 
3. ข้ันตอนการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์ 
4. โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ 
5. ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส ์
6. ข้อบังคับทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบ แฟรนไชส ์
7. การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ 
8. วิเคราะหค์วามสามารถของธุรกิจในการทําระบบแฟรนไชส ์
9. ข้อผิดพลาดท่ีมักเกิดข้ึนในระบบแฟรนไชส์ 

100 

สมัครออนไลน์ คลิก 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgzMfIVYmbAe--5_WML3iO2_wiRnaGDfs7V4rRd0N9rQNNQ/viewform?c=0&w=1
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ลําดับ 
เวลา รายละเอียด 

จํานวนเป้าหมาย 
(คน) 

3 14.00 – 17.00 น. เสวนาหัวข้อ “Smart Business ในยุค Thailand 4.0” 
กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ท่ีอยากพัฒนาตนเอง โดยนํา
เทคโนโลยีมาช่วย 
Speakers 1. ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว (ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจเทคโนโลยี
และการจัดการนวัตกรรม)  
  2. นายนเรศ เจียรนัยประยุกต์  
  3. นายนพสิทธ์ จิตจรัสอําไพ  
  4. นายธนพงษ์ วงศ์ชินศรี  
Moderator ดร.สุทธิกร ก่ิงแก้ว   
เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย 

1. Thailand 4.0 แปลงนวัตกรรมสู่พาณิชย์  
2. นวัตกรรมเทคโนโลย/ีผลิตภัณฑ์ 
3. นวัตกรรมบริหารจัดการ (Smart Business Models)  
4.  

150 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 14.00 – 17.00 น. บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ” 
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของร้านมินิมาร์ท ร้านโชวห่วย และผู้ท่ีสนใจเปิดรา้น
โชวห่วย 
Speaker คุณวีระชัย พลสันต์ (CSR & Operation Supervisor  
บจ.สยามแมคโคร) 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัครออนไลน์ คลิก 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgzMfIVYmbAe--5_WML3iO2_wiRnaGDfs7V4rRd0N9rQNNQ/viewform?c=0&w=1
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วันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2560 
 

ลําดับ เวลา รายละเอียด 
จํานวนเป้าหมาย 

(คน) 
1 10.00 – 12.00 น. สัมมนาหัวข้อ “ส่องโอกาสเปิดประตูการค้า CLMV” 

กลุ่มเป้าหมาย ผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs 
Speakers 1. นายจิรวุฒ ิสุวรรณอาจ ผอ.สคร.กัมพูชา 
               2. นางสาวยานี ศรีมีชัย ผอ.สคร.ลาว  
   3. ผูช้่วย ผอ.สคร.เมียนมาร ์
              4. นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผอ.สคร.เวียดนาม 
Moderator พิธีกรชื่อดัง เช่น นายบัญชา ชุมชัยเวทย ์ 
 

200  

2 14.00 – 17.00 น. เสวนาหัวข้อ “ค้าอย่างไรให้เป็นเศรษฐีในตลาด CLMV” 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 
Speakers 1. นางจีรนันท์ วงษ์มงคล  
            2. นายสมบัติ สิริพรวิทยา 
  3. ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ (โครงการ YEN-D) 
             4. ผู้ประกอบการ (โครงการ YEN-D) 
Moderator พิธีกรชื่อดัง เช่น นายบัญชา ชุมชัยเวทย์  
 

200  

3 14.00 – 17.00 น. สัมมนาหัวข้อ “CLMV อนาคตอุตสาหกรรมอัญมณีไทย” 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ัวไป 
Speaker นายทนง  ลีลาวัฒนสุข 
Moderator เจ้าหน้าท่ี สวอ. 

50  

 

สมัครออนไลน์ คลิก 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUgzMfIVYmbAe--5_WML3iO2_wiRnaGDfs7V4rRd0N9rQNNQ/viewform?c=0&w=1
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