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Software Industry Development Manager  
Microsoft (Thailand) 

คุณเอกราช  คงสว่างวงศา 
 

ผู้เชี่ยวชาญและคร่่าหวอดในแวดวงเทคโนโลยีไอซีที พร้อมมาไขรหัส Internet of Things เพื่อธุรกิจอนาคต 

หนึ่งนักธุรกิจที่คลุกคลีอยู่ในวงการซอฟท์แวร์ ที่นอกจากร่วมงาน
กับ Microsoft (Thailand) มากว่า 15 ปี ควบต าแหน่งกรรมการ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย ยังสนับสนุนนักพัฒนา
แอพพลิเคช่ันและเหล่าสตาร์ทอัพ จุดประกายไอเดียและสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยย้ายระบบข้ึนไปบน 
Cloud Platform เชื่อมโยงธุรกิจสู่ Technology Digital 

การอบรมนี้เหมาะกับใคร 

o ผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักการตลาด นักบริหารและพัฒนาองค์กร นักวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และ IT รวมถึงบุคคล
ทั่วไปท่ีสนใจเพิ่มเติมความรู้เพื่อการบริหารจัดการสู่การเป็นผู้น าในองค์กรในอนาคต 

o บุคคลที่ต้องการสัมผัสเทรนด์อนาคตจากผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์จริง และผู้บริหารช้ันน าของประเทศไทย เพื่อน าไปต่อยอดในเชิง
ธุรกิจ สร้างความพร้อมให้องค์กรเพื่อเข้าสู่ Digital Transformation ติดอาวุธการบริหารด้วยเครื่องมือดิจิทัล 

หัวข้อ 

Show & Share by 

หญิงเก่งแห่งวงการ Startup หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Techsauce.co 
เว็บข่าวด้านธุรกิจดิจิทัลและสื่อผู้สนับสนุนด้าน Tech Startup 
รายแรกๆ ของไทย โลดแล่นอยู่ในบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์
ใหญ่และเวนเดอร์ต่างชาติมากกว่า 10 ปี ในด้านพัฒนาธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ และยังเป็นท่ีปรึกษาให้กับออนไลน์เอเจนซี่ รับหน้าที่ 
Business Partner ให้กับบริษัทคอมพิวเตอร์โลจี ผู้พัฒนาระบบ
การจัดการ Social Media 

Co-Founder & CEO of Techsauce Media Co.Ltd. 
Co-Founder & Business Director Thumbsub Media Co.Ltd. 

เมื่อโลกกระโจนเข้าสู่พื้นที่ไร้พรมแดนโดยการเชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติด้วย Internet of Things จนกลายเป็นชีวิตดิจิทัล ซึ่งไม่เพียงแค่
ตอบสนองความต้องการ แต่สามารถตอบโต้ได้ รวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ ความท้าทายของโลกที่ผู้บริหาร “ต้อง” ให้ความส าคัญ 
IoT เป็นกระแสที่ส่งผลต่อเกมธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลใดเป็นประโยชน์ ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรม
และบุคลากร อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้วยการเชื่อมโลกอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ สร้าง 
New Product & Service หรือ New Business Model นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องเร่งปรับตัวและสร้างโอกาสในการบริหารจัดการธุรกิจ 

สิ่งที่ท่านจะได้จากการอบรมครั้งนี้ 

“Light up the Internet of Things: Business Challenge & Opportunities” จะมาถอดรหัสองค์กรที่เชื่อมโลกด้วย IoT ใน
แง่มุมด้านการใช้ประโยชน์จาก Big Data, IoT เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ Life Style ของลูกค้า ในมิติด้านผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาดและ
การน ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

คุณอรนุช  เลิศสุวรรณกิจ 
 



 

 

 

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้ 

o รู้ทันเทรนด์การบริหารในยุค 4.0 ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือเพื่อความยั่งยืนขององค์กร 
o เข้าใจหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก   
o ประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารในมิติของการพัฒนาบุคลากร การตลาด การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการหาพันธมิตรทาง

ธุรกิจ สู่แผนการปฎิบัติที่ท าได้จริง 
o ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
o สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจเพื่ออนาคตอย่างกว้างขวาง 

 

Light up the INTERNET OF THINGS: Business challenge & opportunities 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 

10.30 – 10.45 น. Take a break & Networking session 
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 สร้าง New Product & New Business Model ด้วย 
Internet of Things 

10.45 – 12.15 น. โดย คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ  

 How to use IoT into your organization  

 Sharing : “Techsauce”   กับธุรกิจดิจิทัล 

 Q & A  
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 Big Data & IoT เท รนด์ ต้ อ งรู้ ใ นยุ ค  Digital Business 
Transformation  

09.00 – 10.30 น. โดย คุณเอกราช คงสว่างวงศา 

 Q & A  

 Internet of Things: Challenging and Opportunities 
 Success case ในการใช้  IoT สร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 ราคาก่อน 
VAT 7% 

ราคารวม  
VAT 7% 

Promotion [รวม VAT 7%] 
สมัคร 3 ท่าน รับส่วนลดท่านละ 300 บาท 

Member 2,800 2,996 2,675 
Non-Member 3,000 3,210 2,889 

 - อัตรานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่ และเอกสารประกอบการสมัมนา 
 - เง่ือนไขการยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร Mail : ratpilai@ftpi.or.th 

มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิคืน / เรียกเกบ็ 50% ของค่าธรรมเนียม  

ค่าลงทะเบียน 

การช่าระค่าธรรมเนียม : โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ  ( บัญชีออมทรัพย์ )   
 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ      เลขที่ 210-0-508619 
 เพื่อยืนยันการช าระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมระบุ 

o หลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ  
o ส่งมาที่ โทรสาร 0-2619-8098 หรือ training@ftpi.or.th 

 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0994000020724 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมตดิตอ่  
ส่วนบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 455 โทรสาร 02-619-8098  
E-Mail: ratpilai@ftpi.or.th หรือ training@ftpi.or.th 

AGENDA 

 

12.15 น. Have a lunch 


