
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com,  hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 Internet and E-Commerce 
อนิเตอรเ์น็ต และ พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

 

วทิยากร: อาจารยม์งคล ตนัตสิขุมุาล 
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce) 

วทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการฝึกอบรมธุรกจิ และการพฒันาตนเอง ผูม้ปีระสบการณ์มากกวา่ 20 ปี 
ไดร้บัรางวลันกัพูดดเีดน่สโมสรฝึกพดู, เป็นอาจารยส์อนคอมพวิเตอร,์ เจา้ของเว็บไซต ์และ Webmaster 

เป็นวทิยากรสาํนกังานพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, สถาบนัเพ ิ�มผลผลติแหง่ชาต,ิ ฯลฯกรรมการบรหิาร
สมาคมสง่เสรมิบรกิารสขุภาพเชยีงใหม,่ อนุกรรมการหอการคา้จงัหวดัเชยีงใหม ่

 
13 กนัยายน 2562 
 09.00 - 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีEจัดอบรมอาจเปลีEยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 
 ปัจจุบันนีKประเทศไทยมผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตประมาณ 25 ลา้นคน และทัEวโลกมผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตกวา่สองพันลา้น
คน  เมืEอชอ่งทางการตลาดใหมด่ังกลา่วเปิดกวา้งขึKนมผีูใ้ชม้ากขึKนอยา่งตอ่เนืEองทกุนาท ี การประกอบธรุกจิในปัจจุบนั
ตอ้งใชเ้ทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตเขา้ชว่ยงานเพืEอเป็นอกีชอ่งทางหนึEงในดา้นการทําธรุกจิ หรอืทีEเรยีกวา่ พาณชิย์
อเิล็กทรอนกิส ์ (e Commerce) เนืEองจากเป็นวธิกีารทีEมปีระสทิธภิาพ ดว้ยตน้ทนุการดําเนนิงานทีEตํEากวา่เมืEอเทยีบกบั
ชอ่งทางอืEนๆ แตท่ว่าในปัจจุบันนีKผูป้ระกอบการยังมคีวามรูแ้ละสามารถใชช้อ่งทางดังกล่าวเพืEอวตัถปุระสงคใ์นการเพิEม
ชอ่งทางการขายยังมอียู่อย่างจํากัด 
 
 หลักสตูรดังกลา่วจงึถกูจัดขึKนเพืEอชว่ยใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้ขา้ใจถงึเรืEองอนิเตอรเ์น็ต และ พาณชิย์
อเิล็กทรอนกิสใ์นภาพรวม ตัKงแตพ่ืKนฐาน โดยสอนใหส้ามารถเปิดเว็บไซตถ์า่ยภาพสนิคา้ ตกแตง่สนิคา้ เพืEอนําสนิคา้
ของตนจําหน่ายผ่านอนิเตอรเ์น็ตในเว็บไซตไ์ด ้อันจะเป็นการสง่เสรมิธรุกจิของตนเองไดเ้ป็นอย่างด ี
 
วตัถปุระสงค ์  
 

1. เพืEอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม เรยีนรูถ้งึการใช ้อนิเตอรเ์น็ต ในการประกอบธรุกจิ 
2. เพืEอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถใช ้อนิเตอรเ์น็ต และ เปิดเว็บไซตข์ายสนิคา้หรอืบรกิารได ้
3. ผูเ้ขา้อบรม ควรนํา Notebook Computer หรอื i-Pad ทีEรับสญัญาณ Wi-Fi ได ้มาในการฝึกอบรมดว้ย 
หากม ีAir Card กรุณานํามาดว้ยเพืEอความสะดวกในการใช ้Internet ของทา่นเอง 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

1. รูจั้ก อนิเตอรเ์น็ต และ ประวัตขิองอนิเตอรเ์น็ต 
2. ความหมายตา่งๆของศพัทท์ีEเกีEยวขอ้ง เชน่  Web Browser, Domain Name, IP Address, Web 
Hosting, URL, HTTP, HTML ฯลฯ  

3. ความหมายและแตกตา่งของ e-Business, e-Commerce และ e-Marketing  
4. การทําธรุกจิออนไลน ์ตอ้งทําอะไรบา้ง และ ทําอยา่งไร 
5. การจดทะเบยีนธรุกจิออนไลน ์การจดทะเบยีนโดเมนเนม และ เว็บไซต ์
6. การเตรยีมอุปกรณ์ตา่งๆทีEตอ้งใชใ้นการทําธรุกจิออนไลน ์
7. เทคนคิเบืKองตน้ในการถา่ยภาพสนิคา้ทีEจะลงเว็บไซต ์การปรับแตง่ภาพ การใสล่ายนํKา การใสคํ่าบรรยาย
สนิคา้ 
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8. การนําภาพขึKนบนเว็บไซต ์เพืEอเริEมตน้ทําธรุกจิออนไลน ์
9. การสง่สนิคา้ และ การชาํระเงนิ ในระบบพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์
10. สิEงทีEตอ้งทําต่อไปหลังจากเปิดเว็บไซตเ์พืEอทําธรุกจิออนไลนแ์ลว้ 
 
 

หลกัสตูรนี\เหมาะกบั 
1. หลักสตูรพืKนฐานทีEเหมาะกบัผูเ้ริEมตน้ ผูท้ีEใชอ้นิเตอรเ์น็ตไดบ้า้งเล็กนอ้ยถงึปานกลาง แต่ไม่มคีวามรูว้า่จะ
ทําการขายสนิคา้หรอืบรกิารผา่นอนิเตอรเ์น็ตอยา่งไร  

2. ผูท้ีEมคีวามรูด้า้นอนิเตอรเ์น็ตในระดับผูใ้ชง้านทัEวไป และตอ้งการทีEจะทําการขายสนิคา้ผา่นอนิเตอรเ์น็ต 
3. ผูส้นใจทัEวไป ทีEไมม่คีวามรูเ้รืEองอนิเตอรเ์น็ต แตต่อ้งการเพิEมพูนความรูเ้พืEอหาลูท่างในการประกอบธรุกจิ
ออนไลน ์
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 13 กนัยายน 2562 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 29 สงิหาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟ็กซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีK 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีE 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีE 014-2-63503-8 

          ชืEอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีE 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืEอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืEอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัEงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีEจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีEไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิEง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีE จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, อนิเตอรเ์น็ต, พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส,์ เว็บไซด,์ ขายออนไลน ์ 


