
 

    กรุงเทพฯ  :  ก ำหนดกำร / อบรมสัมมนำอำชีพเชิงปฏิบัติกำรจริง..   

กำรยกระดับกิจกำรและธุรกจิสู่โลกกำรค้ำออนไลน์ 
ด้วย eCommerce @ iMall.asia - GSB Payment Gateway - New Medea 

วันที่ 15 - 16 ธันวำคม 2561 (08.30-16.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อำคำร 90 ปี คณะบริหำรธุรกิจ 
วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ถนนพิษณุโลก กทม. 

 

กิจกรรม 2 วัน  :  15 - 16 ธนัวำคม 2561 (09.00 – 16.30 น.) 
ทฤษฎี – ฝึกกำรสร้ำงเว็บไซด์จริงของแพลตฟอร์ม DSP บนเว็บออนไลน์ iMall – กำรสร้ำง App และ SEO 

 

 

วันเสำร์ ที่ 15 ธันวำคม 2561  : 
 ช่วงเช้า  :  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ถนนพิษณุโลก) 
  เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน (ภาคเช้า) ส าหรับผู้เขา้ร่วมงานท่ีสมัครทางออนไลน์ ท าการส่งเอกสาร-ตรวจสอบเอกสาร 
  เวลา 09.20 น. พิธีเปิดการอบรมสมัมนา 
  เวลา 09.30 น. แนะน า ผลิตภัณฑ์กำรเงิน ธนำคำรออมสิน ตำมนโยบำยรัฐบำล 
  เวลา 10.00 น. แนะน า โครงการ “ยกระดับกิจกำรและธุรกิจสู่โลกกำรค้ำออนไลน์ ด้วย eCommerce & GSB Payment” 
  เวลา 10.30 น. แนะน า เว็บไซด์ตลาดกลางออนไลน์ eCommerce @ iMall.asia Market Place Platform 
  เวลา 11.30 น. ช้ีแจงคุณสมบตัิ และตรวจสอบเอกสาร เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ GSB Payment Gateway 
    กลุ่มที่ 1  ผู้ประกอบกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจ ำกัด, หจก., หสน.) 
    กลุ่มที่ 2  บุคคลธรรมดา ท่ีมผีลติภัณฑ์สินค้า/บริการ เป็นของตนเอง 
  เวลา 13.30 น. แนะน า การสร้างสื่อโฆษณาบน Ubiz App และการสร้างพื้นที่สื่อโฆษณาบน Google @ Ai Yellow  
  เวลา 14.30 น. ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อโฆษณำออนไลน์ (Workshop) เพ่ือให้ขึ้นบน Ubiz App และ SEO @ Ai Yellow 

 ช่วงบ่าย  :  ณ ห้องปฏบิัติการ เพื่อท าการ Workshop (ส ำหรับฝึกท ำบนเครื่อง PC หรือโน๊ตบุ๊ค) 
  เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน (ภาคบา่ย) ส าหรับผู้ทีม่ีคุณสมบัติ และผ่านการตรวจเอกสาร 
  เวลา 13.30 น. ฝึกปฏิบัติกำรสร้ำงเว็บร้ำนค้ำออนไลนจ์ริง (Workshop) เพ่ือให้เป็นเว็บของตนเองและเปิดใช้ได้เลย 
    หัวข้อที่ 1  สอนวิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเอง บนแพลตฟอร์ม DSP.Work 
    หัวข้อที่ 2  สอนวิธีการสมัคร โดเมนเนม (เริ่มต้นด้วยการสมัคร โดยใช้ โดเมนเนมส ารอง ในเว็บ iMall.asia) 
    หัวข้อที่ 3  สอนวิธีการเลือกสินค้าเข้ามาที่ร้านของตนเอง และฝึกดาวน์โหลดสินค้ามาไว้ท่ีร้านค้าของตนเอง 
    หัวข้อที่ 4  สอนวิธีการแต่งหน้าร้าน ซึ่งเป็นช่ือร้านของตนเอง 
    หัวข้อที่ 5  สอนวิธีการใส่เลขบญัชี และ Payment Gateway 
    หัวข้อที่ 6  สอนวิธีการบริหารออร์เดอร์ (Order) ร้านค้าของตนเอง 
  เวลา 16.00 น. ถำมตอบ / สรุป / นัดหมำยกำรฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในวันที ่2 เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

วันอำทิตย์ ที่ 16 ธันวำคม 2561  : 
 เช้า/บ่าย ใช้สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารพร้อมมงคล มทร.พระนคร ถ.พิษณุโลก 
  เวลา 09.30 น. ลงทะเบียน (ภาคเช้า) / หัวข้อกำรฝึก Workshop คือ ทบทวน – ฝึกท ำซ้ ำ – แก้ปัญหำ – แจ้งผล  
  เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน (ภาคบา่ย) / สรุปสถานะของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ที่มีคุณสมบัตผิ่านเกณฑ์ธนาคารออมสิน 
  เวลา 16.00 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบตัร 
 

* ผู้ประสำนงำน   1) ศูนย์ IIC : นายณัฐชรัตน์  กฤตธน (ไก่) 061-282 5956 อีเมล์ kai841968@gmail.com 

    2) บริษัท DSP.Work จ ากัด : 065-841 3898  สนใจ.. สมคัรที่ลิงค์ dsp.work/gsb 

                  
สนใจ..สมัครที่ลิงค ์dsp.work/gsb 

mailto:kai841968@gmail.com


กำรยกระดับกิจกำรและธุรกจิสู่โลกกำรค้ำออนไลน์ 
  กรุงเทพฯ  :  กิจกรรม / กลุ่มเป้ำหมำย และ ก ำหนดกำรโดยสังเขป..   
ระหว่ำง  วันที่ 15 - 16 ธันวำคม 2561  ณ คณะบริหำรธุรกิจ มทร.พระนคร ถนนพิษณุโลก 

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

กิจกรรมที่ 1  :  กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบกำร ให้มีเว็บไซด์ร้ำนค้ำออนไลน์และกำรเชื่อมระบบช ำระเงินออนไลน์ 
e-Payment Gateway ของธนำคำรออมสิน เพ่ือร่วมสร้ำงสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
 

         กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 100 รำย  : 
   1) ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม / ลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน 

2) ผู้ประกอบการ ที่เปน็ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร และ มทร.พระนคร / Start Up 
3) ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในกลุ่ม Ai Yellow Platform / ผู้ที่สนใจ / นักศึกษา มทร.พระนคร 
 

     วันเวลำกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 1 วันเต็ม มีเว็บเป็นของตนเองไดท้ันที : 
   วันเสำร์ ที่ 15 ธันวำคม 2561 เวลำ 09.00-16.30 น. (ฝึกซ้ ำได้ในวันที่ 16 ธ.ค.61) 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ถนนพิษณุโลก)  
 

         ประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ)  : 
1) ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรมสัมมนา จะมีเว็บไซด์ร้านค้าออนไลน์และการเชื่อม 
    ระบบช าระเงนิออนไลน์ของธนาคารออมสิน 3 ระบบ คือ 1) ได้แอพช าระเงนิบนมือถือ 
    คือ myMo app  2) ระบบช าระและตัดบตัรเครดิต 3) ระบบเครื่องรูดบัตร – EDC 
2) มีบุคลากรของ ธ.ออมสิน มาแนะน าและบริการถึงห้องอบรมสัมมนาและบริการเปิดบัญชี 
3) ธ.ออมสิน ยินดีมอบผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ ให้กับผู้ที่เข้าอบรมสัมมนา 

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

กิจกรรมที่ 2  :  กิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงำนภำยใน มทร. (นักศึกษำ–คณะ–สำขำวิชำ–สถำบัน–วิทยำลัย)   และ 
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย  ให้มีสื่อโฆษณำออนไลน์ (Ubiz Application) และสื่อโฆษณำ 
สมุดหน้ำเหลืองออนไลน์ (Ai Yellow) ส ำหรับค้นหำตัวตนของตนเองบนโลกออนไลน์ โดยเฉพำะ 
กำร SEO ให้ติดหน้ำแรกๆ บน Google (โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ) 
 

         กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 100 รำย  : 
   1) หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร และ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร ์

    คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) ผู้ประกอบการ Biz Club / ลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน 
3) ผู้ประกอบการสมาพันธ์ SME และ Start Up 
4) ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในกลุ่ม Ai Yellow Platform / ผู้ที่สนใจ 
 

         วันเวลำกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 1 วันเต็ม มี App เป็นของตนเองไดท้นัที : 
   วันอำทิตย์ ที่ 16 ธันวำคม 2561 เวลำ 09.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารพรอ้มมงคล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ถนนพิษณโุลก)  
 

     ประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม (โดยไม่มีค่ำใช้จำ่ยใดๆ)  : 
1) ผู้เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ จะมีเว็บโซเชียลมีเดีย – Application เป็นของตนเอง เพื่อใช้ 
    เป็นเครื่องมือสื่อโฆษณาออนไลน์เป็นของตนเอง บนแพลตฟอร์ม Ubiz Application  
2) เฉพำะนักศึกษำที่สนใจธุรกจิออนไลน์ จะได้ประโยชน์ในการฝึกฝนและการบ่มเพาะเพื่อ 
    สร้างธุรกิจระหว่างเรียนได้ และได้รบัผลิตภัณฑ์สนิค้าให้น าไปทดลองจ าหน่าย มลูค่า 5,000  
    บาท ได้ทนัที 
3) เฉพำะนักศึกษำคณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน และสำขำที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการ  
    เพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนและการบ่มเพาะเพื่อสร้างธุรกิจระหว่างเรียนได้ 

  ผู้ที่สนใจ.. สมัครออนไลน์ ที่ลิงค์ dsp.work/gsb รับจ ำกัด เพียง 100 รำย เท่ำนั้น ..   



 
 
 

            
 

เอกสำรและข้อมูลประกอบ สมัครเข้ำร่วมโครงกำร / หรือสมัครทีล่ิงค์ dsp.work/gsb 
  (   ) ส าหรับ นิติบุคคล    (   ) ส าหรับบุคคลธรรมดา     (   ) ส าหรับนักศึกษา 
 

เอกสำรประกอบกำรสมัคร ร้ำนค้ำรับบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ ผำ่น อินเตอรเ์น็ต (GSB-Payment) ธ.ออมสิน 
1) ใบสมัครร้านคา้รับบัตรและข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการผ่าน อนิเตอร์เนต็ 
2) หนังสือยินยอมให้ถอนหรือหักบัญชีเงินฝาก (รับได้ที่ หน้าห้องประชุม ช่วงลงทะเบียน) 
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
4) หนังสือรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท (ระบุ) 
      (4.1) ขอเป็นร้านค้ารับบตัรอเิล็กทรอนิกส ์ผ่านอินเตอร์เน็ต 
      (4.2) ขอเปิดบัญชีเผื่อเรียก (กรณีต้องการใช้บัญชีท่ีมีอยู่แล้ว ให้ระบุว่า ขอใช้บัญช ี
           เผื่อเรียก พร้อมระบุสาขา และเลขท่ีบัญชีเพื่อรับค่าสินค้า และ/หรือบริการ 
5) ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนาม 
6) ส าเนาหน้าบัญชี ธนาคารออมสนิ และ/หรือ สเตรทเม้นท์ย้อนหลงั 6 เดือน 
7) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) เช่น (1) ใบอนุญาตเปิดโรงแรม  (2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
8) เอกสาร การครอบครองของสถานประกอบการ (ถ้ามี) เช่น (1) สญัญาเช่า หรือ (2) ทะเบียนบ้านท่ีตั้งร้าน 
9) แผนที่ตั้ง และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี) เช่น (1) ภาพป้ายหน้าร้าน (2) ภาพสินค้า (3) ภาพภายใน-นอกร้าน 
10) หลักฐานการจดทะเบียนเว็บไซด์ ช่ือผู้จด ต้องเป็นช่ือบริษัท หรอืกรรมการ 
11) ตัวอย่างเว็บไซด์ หน้าแสดงสนิค้า และหน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า เพื่อท าการช าระเงิน (Check Out) 
12) หลักฐานการติดตั้งโปรแกรม SSL Certificate 
** รำยกำรล ำดับ 13-15 เพิ่มเติม ทำงโครงกำรจะเป็นผู้เตรียมให้ / รำยกำรล ำดับ 1-12 นั้น ให้มีไม่น้อยกว่ำ 8 ข้อ..  
****************************************************************************************** 
 

เอกสำรประกอบกำรสมัคร ร้ำนค้ำรับบตัรอเิลก็ทรอนกิส์  (รับเครื่อง EDC / เครื่องรูดบตัร) ธ.ออมสิน 
1) ใบสมัคร และ ข้อตกลงร้านค้ารับบัตรอเิล็กทรอนิกส ์(รับได้ที่ หน้าห้องประชุม ช่วงลงทะเบียน) 
2) ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มีอ านาจลงนาม  
3) ส าเนาหน้าปกบัญชี ธนาคารออมสิน และ สเตรทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน 
4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(ถ้ายังไม่มีใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนการค้า ให้ไปจดที่เทศบาล เสยีค่าธรรมเนยีม 50 บาท)  
5) ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบยีน และ วัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) 
6) ส าเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม ภ.พ.20 หรือ บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี 
7) หนังสือรายงานการประชุม ที่มขี้อความระบุว่า "ขอเป็นร้านค้ากบัธนาคารออมสิน" / โครงการจะจัดท าให้ 
8) เอกสาร การครอบครองของสถานประกอบการ เช่น (1) สัญญาเช่า หรือ (2) ทะเบียนบ้านท่ีตั้งรา้น 
9) แผนที่ตั้ง และรูปถ่ายสถานประกอบการ เช่น (1) ภาพป้ายหน้ารา้น (2) ภาพสินค้า (3) ภาพภายใน-ภายนอกร้าน 
 

เอกสำรเพิ่มเติม กรณีรับเครื่อง EDC / เครื่องรูดบัตร ธ.ออมสิน 
 1) ค าขอเช่าใช้บริการโทรศัพทเ์คลื่อนที่ AIS / DTAC / TRUE  (ใบขอจดทะเบียน SIM CARD) 
     กรณีต้องการขอติดตั้งอุปกรณ์/เครื่อง EDC ชนิดใช้กบัระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มอืถือ) 
 2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ (ถ้าม)ี เช่น คลินิก, โรงเรียน, สถาบนัการศึกษา, โรงแรม, ขายยา 
     ขายเครื่องส าอาง, ขายสนิคา้มือสอง         

 

** รำยกำรล ำดับ 7 ทำงโครงกำรจะเป็นผู้เตรียมให้ / รำยกำรล ำดับ 1-9 นั้น ให้มีไม่น้อยกว่ำ 6 ข้อ.. 
 

* หมำยเหตุ  :  สมัครผ่ำนลิ้งค์ของโครงกำร dsp.work/gsb เพียง 100 รำย เท่ำน้ัน 
   1) กำรจัดอบรมสัมมนำและเชื่อมระบบ GSB-Payment Gateway ธ.ออมสิน ในครั้งนี้ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ  
   2) เอกสำรและหลักฐำน ให้น ำมำในวันที่ 15 ธันวำคม 2561 และย่ืนเอกสำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ท่ีรับลงทะเบียน 
   3) กรณีเป็นนักศึกษำ ยังไม่ต้องเตรียมเอกสำรใดๆ 

                          


