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ประวัตวิทิยากร 

เกียรตรัิตน์ จนิดามณี 
 บ.เถ้าแก่ใหม ่เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั สถาบนัพฒันาและสนบัสนนุประกอบการ SME www.taokaemai.com 
 

การศึกษา 

 ปริญญาโท การบริหารธุรกิจทัว่ไป มหาวิทยาลยั รามค าแหง 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ 

 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชา่งอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน 

 กรรมการผู้จดัการบริษัท เถ้าแก่ใหม ่เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท ปันสวย จ ากดั 

 ท่ีปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ธุรกิจ SME หลายธุรกิจ 

ประวัตกิารท างาน 

พ.ศ. 2554 - Present:  ธุรกิจสว่นตวั/ท่ีปรึกษาธุรกิจ/Digital Marketing Consult 

พ.ศ. 2552 - 2553: Site Service Project Manager: ITone 

พ.ศ. 2550 - 2552:  Automation System Project Manager: Boral 

พ.ศ. 2548 - 2550:  Business System: Boral Concrete 

หลักสูตรอบรม 

 Digital Transformation ธุรกิจ SME 

 Brand Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร 

 Digital Marketing ธุรกิจประกนัภยัและ

ประกนัชีวิต 

 Social Media Management 

 Online crisis management 

 Content Marketing for SME 

 Content เน้น SEO ตดิอนัดบั Google 

 Digital Marketing for Franchise Business 

 เขียนบทความสร้างรายได้ 

 จิตวิทยาการตลาดออนไลน์ 
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 ปัน้แบรนด์เคร่ืองส าอาง ให้สตางค์วิ่งเข้า

กระเป๋า 

ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั  Digital Transformation Expert จาก สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) 

พ.ศ. 2561 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ชมรมคนท าดี 

พ.ศ. 2561 - 2562 กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์ 

พ.ศ. 2561 - 2562 กรรมการเครือขา่ยแฟรนไชส์สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย 

พ.ศ. 2561  ท่ีปรึกษาโครงการตรวจยกระดบัมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า  
(DBD) กระทรวงพาณิชย์ 

ตัวอย่างงานท่ีปรึกษาด้าน Digital Transformation & Digital Marketing 

 สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์ 

 บริษัท เดอะวอฟเฟิลซพัพลาย จ ากดั (แฟรนไชส์ The Waffle) 

 บริษัท มิสซะระดะ ฟดูส์ โปรดกัส์ จ ากดั 

 บริษัท เลิศโปรเฟสชัน่นลั จ ากดั 

 บริษัท ซีอาร์เอฟเมเนจเมนต์ 

 บริษัท ฝึกอบรม อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง 
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ประวัตวิทิยากร (วทิยากรร่วม) 
สุทนิ เจริญผล 
 

ปัจจุบัน  

 ท่ีปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้แบรนด์เคร่ืองส าอางอาหารเสริม มากกว่า 100 แบรนด์ 

 ท าธุรกิจเก่ียวกบั น าเข้า-สง่ออก จดัจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอปุกรณ์ตกแตง่รถยนต์ 
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หลักการและเหตุผล  

 ธุรกิจจะอยูร่อดและเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืนนัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาแบรนด์
อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อท าให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง รวมทัง้เป็นการสร้างยอดขายให้ได้มากย่ิงขึน้  

 การพฒันาแบรนด์บนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึง่ชอ่งทางท่ีผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ตา่งๆ ต้องให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ยิ่งในยคุ New Normal ก็จ าเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนท าเร่ือง New Marketing Online 

ด้วยเชน่กนั  

 ด้วยเห็นความส าคญัของเร่ืองการสร้างแบรนด์ และ บทบาทส าคญัของเคร่ืองมือออนไลน์ท่ีจะชว่ยสร้าง
ยอดขาย หลกัสตูร “สร้างแบรนด์ออนไลน์เพิ่มยอดขายด้วย Content & Tiktok For Business” จงึได้พฒันาขึน้
มาเพื่อตอบโจทย์การค้าขาย ท าธุรกิจในยคุปัจจบุนั  
 

วัตถุประสงค์  

1. เข้าใจพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมายบนโลกของ Digital  

2. สามารถสร้าง Content เพ่ือท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกับนโลกออนไลน์ และค้นหาเจอบน Google  

3. สามารถวางแผนท า Content บน Tiktok และ เร่ิมต้นโฆษณาบน Tiktok ขัน้พืน้ฐานได้  
 

เนือ้หาหลักสูตร  

1. เข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์  

 1.1 ท าไมธุรกิจต้องสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์ และท า Digital Transform  

 1.2 ท าความเข้าใจหลกัการ 4S เพ่ือเข้าถึงกลุม่เป้าหมายในแตล่ะพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้  

 1.3 ท าความรู้จกัเคร่ืองมือส าคญัในการท า Digital Transform เพ่ือเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีถกูต้องและเหมาะสม  

 1.4 ท าความเข้าใจเคร่ืองมือ Social Marketing ท่ีมีบทบาทส าคญัการการสร้างแบรนด์ เชน่ Facebook, IG, 
Youtube, Twitter และ Tiktok 

2. สร้างแบรนด์และยอดขายด้วย Content Marketing เน้น SEO  

 2.1 หวัใจส าคญัของการสร้างคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และ ชว่ยเพิ่มยอดขาย  

 2.2 การตลาดแบบ Inbound Marketing ด้วยการใช้ Content เป็นเคร่ืองมือ  

 2.3 ท าความเข้าใจหลกัการพืน้ฐานสร้างคอนเทนต์อยา่งไรให้ค้นหาเจอบน Google  
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 2.4 วิธีท าให้สินค้า บริการ หรือ ค าค้นหา เพิ่มยอดขายมีอนัดบัดีๆ ภายในเวลา 1-3 เดือน  

3. สร้างโอกาสใหม ่เพิ่มยอดขายด้วย Tiktok  

 3.1 TikTok Ads กบัการท าการตลาดออนไลน์  

 3.2 การวางกลยทุธในการท า TikTok Marketing  

 3.3 วิธีเลือก #Hashtag ในการท าโฆษณา แบบมืออาชีพ  

 3.4 การเตรียม Website เพ่ือใช้ในการตัง้คา่บญัชี TikTok Ads  

 3.5 เทคนิคท าให้สินค้าขายดีบน TikTok  

 

กลุ่มเป้าหมาย  

เจ้าของบริษัท, เจ้าของกิจการ และบคุคลทัว่ไป 
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แผนที่โรงแรม บนัยนัทรี สาทรใต้ 

จากต้นถนนสาทรใต้  ผ่านโรงแรมสโุขทยั  ก่อนไฟแดงแรกจะเหน็โรงแรมบนัยนัทรีซ้ายมือ  เลีย้วซ้ายเข้าโรงแรม  

หลงัจากเลีย้วเข้ามาแล้ว จะเหน็ทางเข้า 2 ทาง คือ 1. ทางเข้าอาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเข้าโรงแรมบนัยนัทรี 

(ทางขวา)  ให้ขบัรถชิดขวาสดุทนัทีเพ่ือเข้าอาคารจอดรถของโรงแรมบนัยนัทรี 

หมายเลขตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2

เลขที่ 767-1-14508-2

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ  ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 7,490 บาท

อตัรา 7,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 7,385 บาท

อตัรา 7,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 105 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


