
หลักสูตร “นักการค้าชุมชนออนไลน์”

Smart Digital Online

อาหาร/เครื่องดื่ม 
(รุ่นที่ 1)

เสื้อผ้า/เครื่องประดับ
(รุ่นที่ 2)

เครื่องส าอาง/สมุนไพร
(รุ่นที่ 3)

วันที่ 8-9 ม.ค. และ 
29-30 ม.ค. 63

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 15-16 ม.ค. และ 
5-6 ก.พ. 63

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ 22-23 ม.ค. และ 
12-13 ก.พ. 63

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ

1. เป็นผู้มีสินค้าเป็นของตนเอง
2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร ระยะที่ 1 : การเข้าสู่ช่องทางออนไลน์
ระยะที่ 2 : การใช้เครื่องมือการตลาด

ออนไลน์

25 ธันวาคม 2562  เริ่ม Kickoff โครงการพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่ม
ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6

สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่ bit.ly/2563sdo
สมคัรฟร ีจ ำกดัเพียงร ุน่ละ 30 รำย

http://bit.ly/2563sdo


 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมปฐมนิเทศ 
หลักสูตร “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)” รุน่ที่ 1-3 

ภำยใต้โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรค้ำด้วยพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce For All) 
วันที่ 25 ธันวำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องม่วงมงคล ชัน้ 6 กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
.......................................... 

 
วันพุธที่ 25 ธันวำคม 2562 

ลงทะเบียน  08.30 – 09.00 น. 
บรรยายหัวข้อ “เตรียมควำมพร้อมเข้ำสูธุ่รกิจออนไลน์ รู้ก่อนรวยก่อน”  
   - เจาะลึก Trend และพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 
   - ภาพรวมการค้าออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ 
   - เรียนรู้เครือ่งมือการตลาดออนไลน์ วางกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
   - วิเคราะห์แผนธุรกิจ พิชิตโอกาสทางการตลาด 
โดยวทิยำกรภำคเอกชน  คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ  

  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพำณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์              

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคถ่ำยภำพสินค้ำด้วยมือถือ ให้โดนใจลูกคำ้ออนไลน์” 
  - การต้ังค่า Smartphone เพื่อถ่ายรูปสินค้าให้ดูด ี
  - เทคนิคการจัดแสง การจัดวาง และการถ่ายภาพสินค้าให้โดนใจ 
  - แนะน าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้สามารถถ่ายรูปได้ดีขึ้น 
โดยวทิยำกรภำคเอกชน คุณภวิน  แย้มประเสริฐ และคุณเชิดศกัดิ์  วุฒิพงศ์ไพโรจน์ 
ผู้เชีย่วชำญดำ้นกำรถ่ำยภำพและธุรกิจพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
  

13.00 - 16.00 น. 
 

----------------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ : - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 

 



 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบตักิำร 

หลักสูตร “นักกำรค้ำชุมชนออนไลน์ (Smart Digital Online)” 
ภำยใต้โครงกำรเพิ่มโอกำสกำรค้ำด้วยพำณชิย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce For All) 

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณชิย์ จังหวัดนนทบุร ี
.................................................................... 

 
รุ่นที่ 1 กลุ่มอำหำรและเครือ่งดื่ม   ระหว่างวันที่ 8-9 และ 29-30 มกราคม 2563 (4 วัน) 
รุ่นที่ 2 กลุ่มเสื้อผำ้และเครือ่งประดับ  ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม และ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 (4 วัน) 
รุ่นที่ 3 กลุ่มเครื่องส ำอำงและสมุนไพร  ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม และ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 (4 วัน) 
 

วันที่ 1  สร้ำงร้ำนค้ำออนไลนอ์ย่ำงมืออำชพี 
ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 
กำรเริ่มตน้เขำ้สู่ธุรกิจ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์รำ้นค้ำออนไลน์ (Workshop) 
  - การสร้างรา้นค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ง่ายแค่คลิก  
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสขุพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
กำรเริ่มตน้เขำ้สู่ธุรกิจ โดยกำรสร้ำงเว็บไซต์รำ้นค้ำออนไลน์ (Workshop)  
  - การออกแบบร้านค้าออนไลน์ (หน้าร้านและหลังร้าน) ให้ซื้อง่ายขายคล่อง 
  - การสร้าง Facebook page และโพสอย่างไรชนะใจลูกค้า 
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสขุพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

13.00 - 16.30 น. 
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วันที่ 2 เทคนิคกำรสร้ำง Content และตกแตง่ร้ำนค้ำออนไลน์ 
กำรตกแต่งร้ำนค้ำออนไลน์ให้โดดเด่น (Workshop) 
  - เติมไอเดีย ตกแต่งเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
  - สอนแต่งภาพด้วยโปรแกรมง่ายๆ อย่างมืออาชีพ 
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสุขพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
เทคนิคกำรสรำ้ง Content ที่ใช! ่ ! โดนใจผูบ้ริโภค (Workshop) 
 - เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคจาก Social Media 
 - สื่อสารอย่างไร ให้ยอดขายพุ่ง 
 - สร้างความแตกต่าง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายคุดิจิทัล 
วิทยำกรภำคเอกชน คุณศรณัยำ วงศ์ลังกำ และคุณสขุพงศ์ สันติวรำพนัธ ์
ผู้เชีย่วชำญดำ้นพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำกสยำมเวนเดอร่ำ training 

03.00 - 16.30 น. 

 
 

วันที่ 3 กำรบริหำรจดักำรรำ้นคำ้ออนไลน ์
ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น. 
กำรบริหำรจดักำรร้ำนคำ้ออนไลน์อยำ่งมปีระสทิธิภำพ (Workshop) 
  - การบริหารจัดการร้านค้าให้ซื้อง่าย จ่ายไว ได้ใจลูกค้า 
  - การวางแผนบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์แบบลดต้นทุนได้ สร้างก าไรดี 
วิทยำกรภำคเอกชน  คณุสิรลิดำ  บุรณศิริ  และคุณอธิคม  มิตรสมำน 
จำกบริษัท 

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
กำรบริหำรจดักำรร้ำนคำ้ออนไลน์อยำ่งมปีระสทิธิภำพ (Workshop) 
  - กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมั่นให้กับร้านคา้ออนไลน์ 
  - ข้อควรรู้ การสร้างธุรกิจ e-Commerce 
วิทยำกรภำคเอกชน  คณุสิรลิดำ  บุรณศิริ  และคุณอธิคม  มิตรสมำน 
จำกบริษัท 

13.00 - 16.30 น. 
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วันที่ 4  กำรท ำกำรตลำดออนไลน ์
กำรท ำกำรตลำดออนไลน์ (Workshop) 
  - แนวโน้มการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 
  - กลยุทธ์การตลาดส าหรับร้านค้าออนไลน์ 
  - หา idea จากกรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เพื่อสร้าง Content เด่นและโดน 
วิทยำกรภำคเอกชน คณุอนันต์ สมสะอำด จำก SME Jump  

09.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
กำรท ำกำรตลำดออนไลน์ (Workshop) 
 - เลือกเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้เหมาะกับสินค้า 
 - สอนการท าโฆษณาออนไลน์ 
วิทยำกรภำคเอกชน คณุอนันต์ สมสะอำด จำก SME Jump 

03.00 - 16.30 น. 

 
 
 
 


