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รายละเอียดโครงการ 
ภายใต้โครงการ Leadership and Entrepreneuership Accelerated Development: 

Digital Marketing Strategies : Virtual Workshop 
 

1.บทนํา: 

ปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจและผู้นําองค์กรต่างเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันท่ีต้องปรบัตัว
อย่างรวดเรว็เพ่ือตอบรบัต่อสถานการณแ์ละความผันผวนท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน เป็นสิ่งสําคัญยิ่งท่ีเจ้าของธุรกิจ ผู้นํา
องค์กร และนักการตลาดต้องกลับมา “ทบทวน” กลยุทธ์ของธุรกิจของตนเพ่ืออยู่รอดและเติบโตต่อไปในยุคแห่ง
ความไม่แน่นอนน้ีด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการณท่ี์ผสานความรูเ้ชิงวิชาการและความเข้าใจจากประสบการณ ์
 
ด้วยความสําคัญของกลยุทธ ์จึงทําให้บริษัท แพน โฟ จํากัด ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
สัมมนา Digital Marketing Strategies ข้ึนมาเพ่ือให้ความรู้ผู้เรียนเพ่ือสร้างสรรค์กลยุทธแ์ละวิธีการทางธุรกิจเพ่ือ
การเติบโตอย่างมั่นคง 
 
2.วัตถุประสงค์: 

สัมมนา Digital Marketing Strategies คือ สัมมนาเข้มข้น 2 วันในการให้ความรู้ผูเ้รยีนเพ่ือสร้างสรรค์กลยุทธ์และ
วิธีการทางธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการปูพ้ืนฐานความเข้าใจในการทําการตลาดออนไลน์เชิงกลยุทธ ์
การลงมือทํา ข้อควรระมัดระวัง และกรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือเป้าหมายในการบูรณาการผู้เรยีนเพ่ือนําไปใช้สร้างผลลัพธ์
ทางธุรกิจ 
 
3.ความเป็นมาของปัญหาทีเ่กิดขึน้ในปัจจุบัน: 

ในปัจจุบัน หลายธุรกิจกําลังเผชิญหน้ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภค น่ัน
จึงทําให้หลายธุรกิจกําลังประสบปัญหากับการปรับตัวเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาของการทํา
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ท่ีเจ้าของธุรกิจ ผู้นําองค์กร และนักการตลาดส่วนใหญ่ต่างดําเนินการทําการตลาด
ออนไลน์อย่างไร้ทิศทาง และเป็นเหตุให้หลายครั้งท่ีบริษัทต่างๆ ต้องเสยีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท 
 
ด้วยเหตุน้ีเอง สมัมนา Digital Marketing Strategies จึงเข้ามาทําหน้าท่ีเป็นพ้ืนท่ีในการให้ความรู้ในการออกแบบ
กลยุทธ์การตลาดท่ีสามารถทําให้เจ้าของธุรกิจ ผู้นําองค์กร และนักการตลาดสามารถสร้างผลลัพธท์างธุรกิจด้วย
การตลาดออนไลน์ได้อยา่งมีช้ันเชิง 
 
4.กระบวนการดําเนินงาน: 

สําหรับสัมมนา Digital Marketing Strategies จะถูกจัดข้ึนในวันเสาร์ 26 - วันอาทิตยท่ี์ 27 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 
- 17.30 น. ดําเนินการสอนโดย: 
 
1.ผศ. ดร. ดิสสทัต ประเสริฐสกุล - อาจารย์ประจํา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
วางกลยุทธธุ์รกิจ 
 
2.คุณ ชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ - อดีต CMO บรษัิท ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งมเีน้ือหาการสอนและตารางเรียนดังต่อไปน้ี: 
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Digital Marketing Strategies 
2 วัน  | เรยีนสดออนไลน์ผ่านทาง ZOOM | วันเสาร์ 26 - วันอาทิตยท่ี์ 27 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 17.30 น. 

เวลา วันเสาร์ 26 มีนาคม 2565 วันอาทิตย์ 27 มีนาคม 2565 

9.00 - 9.30 เปิดให้ลงทะเบยีนเรยีน 

Session 3: Digital Marketing Canvas Part II 
สร้างกลยุทธ์การตลาดของตัวคุณ ตอนท่ี 2 

9.30 - 10.00 

Session 1: Strategy for Changes 
กลยุทธ์สู่การเปล่ียนแปลง 

10.00 - 10.30 

10.30 - 11.00 

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.00 

12.00 - 12.30 พักเท่ียง 30 นาที 

12.30 - 13.00 

Session 2: Digital Marketing Canvas Part I 
สร้างกลยุทธ์การตลาดของตัวคุณ ตอนท่ี 1 

Session 4: Implementation 
การนําไปใช้จริง 

Q & A 

13.00 - 13.30 

13.30 - 14.00 

14.00 - 14.30 

14.30 - 15.00 

15.30 - 16.00 

16.00 - 16.30 

16.30 - 17.00 

17.00 - 17.30 Breakout Session Q & A 

 

ท้ังน้ี การดําเนินการสอนท้ังหมด จะถูกจัดข้ึนผ่านระบบ Virtual Interactive - VI ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพการสอน
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Dashbaord โดย บรษัิท แพน โฟ จํากัดเป็นผูร้ับผดิชอบในการดําเนินการ โดยผูส้อน
จะต้องมาดําเนินการสอนและถ่ายทําท่ีสถานท่ีของบริษัท แพน โฟ จํากัดเป็นผู้กําหนด 
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5.ประวัติผู้สอนโดยสังเขป 
 
ผศ. ดร. ดิสสทัต ประเสรฐิสกุล 
อาจารย์ประจําภาควิชากลยุทธ์การตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) และท่ีปรึกษาองค์กรชั้นนํา 

 
ดร. ดิสสทัต คือหน่ึงในนักวิชาการด้านการบริหารจัดการธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ช้ันนําของเมืองไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเช่ียวชาญในการวางแผนกลยุทธธุ์รกิจอย่างมีประสทิธภิาพ โดยคํานึงถึง
กลุ่มเป้าหมายและทรัพยากรขององค์กรท่ีมีอยู่ ให้สามารถนํามาใช้ให้เกิดผลลัพธท์างธุรกิจ 

นอกจาก ดร. ดิสสทัต ยงัถูกเชิญในฐานะ Senior Consultant หรือท่ีปรึกษาอาวุโสด้านกลยุทธ์ ให้กับองค์กร
ช้ันนําของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาไทยพาณิชย ์(SCB), ธนาคารกสกิรไทย (Kasikorn Bank), AP 
Thailnad, SC Asset, TOT, Homepro และอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงทําให่้คณุสามารถมั่นใจได้เลยว่า คุณจะ
มองเห็นกรณศีกึษาและแนวโน้มของตลาดอย่างท่ีไมเ่คยเห็นมาก่อน 

คุณชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ 
ผู้ก่อต้ัง Twinteur Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการทํา Media Buying และ PR แถวหน้าของวงการสื่อโฆษณาของไทย, 
อดีต Chief Marketing Officer (CMO) บริษัทมหาชนชั้นนําของไทย 

จากอดีตนักทําแผนท่ีสู่ท่ีปรึกษาและนักวางแผนสื่อโฆษณาแถวหน้าของประเทศไทย วันน้ี คณุชัชวาล (ชัต
เตอร์) คือหน่ึงในผู้เช่ียวชาญด้านการทํา Digital Media Buying ท่ีมีประสบการณ์การทํางานในวงการและ
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังในและนอกประเทศ 

 
ด้วยประสบการณ์การทํา Digital Media Buying และการทํา Digital Marketingให้แก่แบรนด์ใหญ่ๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น jobDB, MasterCard, SCB, AirAsia, PPT, และ Microsoft จึงทําให้คณุชัชวาลได้รบั
ตําแหน่ง Chief Marketing Office (CMO) บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซีย ไซรสั จํากัด (มหาชน) เพ่ือขับเคล่ือน
องค์กรให้ก้าวไปสู่โลกดิจิตอลได้อย่างมีประสทิธภิาพและตรงจุด 

 
6. การสมัคร 
 
สามารถสมัครเรียนได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปน้ี: 
เว็บไซต์: สามารถลงทะเบียนและชําระเงิน (บตัรเครดิต/ โอนเงิน) มาได้ผ่านเว็บไซต์ panpho.co/DMS โดยหลังจาก
สมคัรและชําระเงินเสร็จสมบูรณ์ ทางระบบจะทําการส่ง E-Confirmation ไปทางอีเมลท่ีท่านลงทะเบยีน 
 
ทางโทรศพัท์: 091-964-4591 (คณุอาท) โดยแจ้งหลักสูตรท่ีต้องการเข้ารว่มและช่องทางการชําระเงิน (โอนเงิน/
บัตรเครดิต)  
 
ท้ังน้ี ขอสงวนสทิธิจํ์ากัดผูเ้รยีนตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ โดยจะให้สิทธิ์ผู้ท่ีชําระเงินเต็มจํานวนเท่าน้ันจึงสามารถรบั
สิทธิ์เข้าเรียนได้ และจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณ ี
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