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คอร�ส Digital Marketing Strategies 
วันท่ี 17 – 18  พฤศจ�กายน 2565 | เวลา 09:00 – 17:30 น. | เร�ยนสดออนไลน�ผ�าน ZOOM 

1.Course Description | รายละเอยีดคอร�ส: 

สัมมนา Digital Marketing Strategies คือ สัมมนาเข�มข�น 2 วันในการให�ความรู�ผู�เร�ยนเพ�่อสร�างสรรค�กลยุทธ�และว�ธีการทางธุรกิจเพ�่อการเติบโตอย�างม่ันคง ด�วย

การปูพ�้นฐานความเข�าใจในการทําการตลาดออนไลน�เชิงกลยุทธ� การลงมือทํา ข�อควรระมัดระวัง และกรณีศึกษาต�างๆ เพ�่อเป�าหมายในการบูรณาการผู�เร�ยนเพ�่อ

นําไปใช�สร�างผลลัพธ�ทางธุรกิจ 

 
2.Intended Learning Outcomes (ILOs) | ผลลพัธ�มุ�งหวงัของคอร�ส: 

1.  ผู�เร�ยนเข�าใจกระบวนการและข้ันตอนในการตลาดออนไลน� ท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ เพ�่อนําไปสู�การสร�างผลลัพธ�ทางธุรกิจได�อย�างมีแนวทาง 
2.  ผู�เร�ยนสามารถเข�าใจองค�ประกอบการวางกลยุทธ�การตลาด ลงมือปฏิบัติใช�จร�ง และประเมินผลการดําเนินการทางการตลาดได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
3.  ผู�เร�ยนสามารถใช�เคร�่องมือทางการตลาดในการว�เคราะห�ผลแคมเปญ (Campaign) การตลาดขององค�การได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

3.Topics and Sub-Topics | หวัข�อหลกัและหวัข�อย�อย  

ชื่อหวัข�อ ชื่อหวัข�อย�อย 

Digital Marketing Strategies 
Overview 
ภาพรวมกลยุทธ�การตลาดออนไลน� 

 Fundamental Marketing | ปูพ�้นฐานความเข�าใจการตลาดเบ้ืองต�น 

 Strategic Marketing: Choose what NOT to do | กลยุทธ�การตลาดและการจัดสรรค�ทรัพยากรและลําดับ
ความสําคัญ 

 Strategy Models | โมเดลกลยุทธ�รูปแบบต�างๆ ข�อดีและข�อเสียในการดําเนินการ 

Start with WHY 

ทําไมลูกค�าถึงต�องเลือกซ้ือจากคุณ? 

 Why You? | ทําไมลูกค�าถึงต�องเลือกคุณ? 

 Job to be Done | ความเข�าใจผลลัพธ�ท่ีลูกค�าคาดหวังจากสินค�า/ บร�การของคุณ 

 Marketing Myopia | ขยายความเป�นไปได�ให�กลยุทธ�การตลาดเพ�่อการนําเสนอรูปแบบใหม�ๆ 

Understand Your Customer
เข�าใจลูกค�าของคุณ 

 Customer Avatar | รู�จักตัวตนและความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย 

 Demographic | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยหลักประชากรศาสตร� 

 Psychographics | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยหลักประชากรศาสตร� 

 Decision Making | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยว�ธีการตัดสินใจ 

 Pain Point | หลักการจําแนกกลุ�มเป�าหมายด�วยป�ญหาท่ีกลุ�มเป�าหมายคุณมี 

Define Your Unique Selling 
Proposition 
กําหนดจ�ดแข็ง/ จ�ดขายธุรกิจคุณ 

 3C Model | การสํารวจและคัดเลือกจ�ดขายท่ีสร�างความโดดเด�นเหนือธุรกิจอ่ืนๆ ในอ�ตสาหกรรม 

 Features VS Benefits | ความแตกต�างระหว�าง คุณสมบัติ และ คุณประโยชน� 

 Deep Benefit | การเข�าใจคุณประโยชน�เชิงลึกท่ีกลุ�มเป�าหมายต�องการ 

 Articulate Your Benefit | การสร�างคุณประโยชน�ท่ีสะท�อนความต�องการลูกค�า 

 Avoid Pain VS Gain Benefits | ความแตกต�างระหว�างการสร�างจ�ดขายท่ีแก�ป�ญหาให�กับกลุ�มเป�าหมาย  
หร�อ สร�างจ�ดขายท่ีทําให�กลุ�มเป�าหมายมีความต�องการ 

Content Marketing 
การตลาดสายคอนเท�นต� 

 Content Formats | การสร�างรูปแบบของคอนเท�นต�ท่ีสอดคล�องกับกลุ�มเป�าหมาย 

 5 Ways to make Content that Converts | 5 แนวทางในการสร�างคอนเท�นต�ท่ีทํายอดขายได�กับธุรกิจ 
Offer & Promotion 
สร�างข�อเสนอและโปรโมช่ัน 

 Offers VS Promotion | ความแตกต�างระหว�างข�อเสนอ และโปรโมช่ัน 

 Tactics for Creating Offers | กลว�ธีในการสร�างข�อเสนอ 

Marketing Allocation 
การจัดสรรงบการตลาด 

 Goal (5 W + 1 H) | ว�ธีการตั้งเป�าหมายทางการตลาด�วย 5W + 1H 

 Identify Channel | การกําหนดช�องทางการตลาดท่ีสอดคล�องกับเป�าหมาย 

 Budget & Benchmark | การจัดสรรงบประมาณ และการวางมาตรฐาน 

 Projected ROI | การวางเกณฑ�ผลตอบแทนจากการทําการตลาด 

Repeating Sales 
การทําให�ลูกค�ากลับมาซ้ือซ้ํา 

 Collecting Data for Marketing | หลักการจัดเก็บข�อมูลเพ�่อนําไปใช�สร�างยอดขายท่ีมากข�้น 
 Loyalty Program for Digital Marketing | การสร�างความสัมพันธ�กับลูกค�าระยะยาว 
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4.Speakers | ว�ทยากร: 
สําหรับสัมมนา Digital Marketing Strategies จะถูกจัดข�้นในวันพฤหัสบดีท่ี 17 – วันศุกร�ท่ี 18 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 17.30 น. ดําเนินการสอนโดย: 

1. ผศ. ดร. ดสิสทตั ประเสร�ฐสกลุ - อาจารย�ประจํา ว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล และผู�เช่ียวชาญด�านการวางกลยุทธ�ธุรกิจ 
2. คุณ ชัชวาล เดชาโรจนภทัท� - อดีต CMO บร�ษัท ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และอาจารย�ด�าน Digital Media Buying ให�แก�องค�กรช้ันนํา 

 

5.Learning Format | รปูแบบการเร�ยนรู�: 

คอร�ส Digital Marketing Strategies จะถูกจัดในรูปแบบการสอนผ�านทางออนไลน�แบบ Virtual Interactive ท่ีผู�เร�ยนสามารถเร�ยนได�จากทุกท่ีท่ัวประเทศไทย และ

สามารถสื่อสารกันได�แบบ Real – Time ดังน้ัน จะมีท้ังการเร�ยนรู�ในรูปแบบ Lecture Based (การเร�ยนผ�านการเลคเชอร�) และ Workshop Based (การทํากิจกรรม

เว�ร�คช็อป) ตลอดท้ังการอบรม 

6.Certificate of Completion | การได�รบัประกาศนยีบตัร: 
ผู�เข�าร�วมการอบรมจะได�รับใบประกาศนียบัตรออกโดย บร�ษัท แพน โฟ จํากัด และ ว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล  โดยจะต�องมีเกณฑ�ดังต�อไปน้ี: 

เกณฑ�ในการรับใบประกาศนียบัตร การผ�านเกณฑ� 

การเข�าเร�ยน 80% ของเวลาเร�ยนท้ังหมด 

โดยผู�เร�ยนจะได�รับใบประกาศนียบัตรเป�นไฟล� downloadable .PDF ผ�านทางอีเมล 
 

7.Participants & Ex- Students | ผู�เร�ยนทีเ่คยผ�านการอบรม: 

 ผู�เคยผ�านการอบรมมีตําแหน�งและสายงานดังต�อไปน้ี: 

Marketing Director Vice-President Managing Director 

Senior Digital Marketing Specialist Digital Marketing Officers E-Commerce Supervisor 

Digital Marketing Manager Marketing Coordinator และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

Content Marketing Manager Product Owner  

 ผู�เคยผ�านการอบรม มีโปรไฟล�และรปูแบบธุรกิจดังน้ี: 

สื่อมัลติมีเดีย สินค�าเพ�่อสุขภาพ เอเจนซ่ีการตลาด 

โรงเร�ยนและสถาบันศึกษา สินค�าทางการเกษตรแปรรูป ท่ีปร�กษาด�านธุรกิจ 

อสังหาร�มทรัพย� อ�ปกรณ�ก�อสร�าง การเง�นและการบัญช ี

ร�านอาหาร สินค�าอ�ปโภคบร�โภค โรงแรมและการท�องเท่ียว 

 ผู�เคยผ�านการอบรมมาจากพ�้นท่ีหลากหลายในประเทศไทย อาทิ: 

กรุงเทพมหานคร สงขลา ปทุมธานี 

เชียงใหม� ราชบุร� ภูเก็ต 

สุร�นทร� นครปฐม นครศร�ธรรมราช 

มุกดาหาร ขอนแก�น สปป. ลาว 

 

8.Registration Fees | ค�าสมคัรอบรม 
คอร�ส Digital Marketing Strategies เป�ดให�ลงทะเบียนแก�ผู�ท่ีสนใจในการทําการตลาดออนไลน�มีค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมอบรมท้ังสิ�น 7,900 บาท (ราคาน้ีไม�รวม

ภาษีมูลค�าเพ��ม 7%) โดยผู�สนใจสามารถกรอกรายละเอียดได�ในฟอร�มท่ีแนบมาไว�ในเอกสารฉบับน้ี หร�อผ�านทางเว็บไซต� https://panpho.co/dms22 ป�ดลงทะเบียน

วันท่ี 11 พฤศจ�กายน 2565 

ท้ังน้ี หากบร�ษัทมีความประสงค�ในการรับใบแจ�งหน้ีสําหรับชําระค�าอบรม สามารถกรอกรายละเอียดได�ท่ี https://panpho.com/quotation หร�อ LINE: @PANPHO 

เพ�่อทําการติดต�อกับทีมงานท่ีดูแลการอบรม 

 

https://panpho.co/dms22
https://panpho.com/quotation
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ใบสมคัรคอร�ส Digital Marketing Strategies 

 

General Details | ข�อมลูทัว่ไป: 

ช่ือผู�สมัคร _____________________________________________นามสกุล _______________________________________________ 

NAME _______________________________________________ SURNAME _____________________________________________ 

วัน/เดือน/ป� เกิด_________________________________________ ช่ือเล�น _________________________________________________ 

เบอร�โทรศัพท� __________________________________________  Email _________________________________________________ 

ท่ีอยู�ป�จจ�บัน บ�านเลขท่ี __________ หมู�ท่ี _______________ ซอย ________________________ถนน ____________________________  

แขวง/ ตําบล ___________________ เขต/ อําเภอ __________________จังหวัด _________________ รหัสไปรษณีย� _________________  

ตําแหน�งผู�สมัคร __________________________________ อายุงาน ______________________________________________________ 

Company Details | ข�อมลูบร�ษทั: 

ช่ือบร�ษัท ______________________________________ Company Name _______________________________________________ 

สาขา _____________________________เลขประจําตัวผู�เสียภาษี  ________________________________________________________ 

ช่ือผู�ประสานงาน (ถ�ามี) __________________________________________________________________________________________ 

เบอร�โทรศัพท� __________________________________________  Email _________________________________________________ 

ท่ีอยู�ป�จจ�บัน บ�านเลขท่ี __________ หมู�ท่ี _______________ ซอย ________________________ถนน ____________________________  

แขวง/ ตําบล ___________________ เขต/ อําเภอ __________________จังหวัด _________________ รหัสไปรษณีย� _________________  

Payment Details | ข�อมลูชาํระค�าลงทะเบยีน: 

ราคาปกต ิ ราคาพ�เศษ ภาษมีลูค�าเพ��ม 7% รวม หกั ณ ทีจ่�าย ยอดหลงัหกั ณ ทีจ่�าย 

12,850 บาท 7,900 บาท 533 บาท 8,453 บาท 237 บาท 8,216 บาท 

สามารถชําระค�าลงทะเบียนมาท่ี: ธนาคารกสกิรไทย ช่ือบัญชี: บร�ษัท แพน โฟ จํากัด ประเภทบัญชีออมทรัพย� เลขบัญชี: 009-1-34687-7 เม่ือ
ทําการชําระเสร็จ ท�านสามารถส�งใบสมัครพร�อมหลักฐานการชําระเง�นมาได�ท่ี info@panpho.com หร�อ LINE: @PANPHO เพ�อ่ลงทะเบยีน
เอกสารหัก ณ ท่ีจ�ายตัวจร�ง กรุณาส�งไปรษณีย�มาท่ี: บร�ษัท แพน โฟ จํากัด  115/14 พ�ทธมณฑลสาย 2 ซอย 21/1 ศาลาธรรมสพน� ทว�วัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10170 เลขประจําตัวผู�เสียภาษี 0105543002610 

หมายเหตุ: 
1. สําหรับบร�ษัทท่ีต�องการส�งพนักงานมาเร�ยนมากกว�า 1 ท�านสามารถติดต�อทีมงานเพ�่อ 

อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียน 
2. กรณีคอร�สเร�ยนได�ยืนยันจัดอบรมแล�ว บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเง�นในทุกกรณี 
3. สําหรับใบประกาศนียบัตร ทางผู�จัดจะจัดส�งให�แก�ผู�ผ�านเกณฑ�การอบรมหลังจบสัมมนา 

สแกนเพ�่อเย่ียมชมเว็บไซต�คอร�สเร�ยน 

 
  

สนใจสํารองท่ีน่ังได�ท่ี info@panpho.com โทรศัพท� 094-242-4197 อัตราค�าฝ�กอบรมรวมเอกสารประกอบการอบรมและค�าจัดส�งแล�ว 


