
 

 
วิทยากรตลอดหลักสูตร  โดย อาจารย ธิติพล เทียมจันทร  

ท่ีปรึกษาการตลาดออนไลน อันดับ 1 Thailand Number One Digital Marketing Consultant และ   
ท่ีปรึกษาการตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs, Digital Marketing, E-commerce และ LINE Certified Coach   
พรอมทีมงาน 

กำหนดการ 

หลักสูตร การตลาดออนไลนปนมือใหมใหเปนผูเชีย่วชาญ 
Digital Marketing as an Experts ในยุค Covid-19 

ระหวางวันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 16.30 น. 
ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ 

 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 

08.30 - 08.50 น. ลงทะเบยีน 

08.50 - 09.00 น. กลาวเปดและแนะนำหลักสตูร 

โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ 

ผูอำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต 

09.00 - 10.00 น.  รูเขา รูเรา และ เรียนรูพ้ืนฐานการตลาดออนไลน  

 เขาใจ การตลาด และ การตลาดออนไลน (Digital Marketing) กับ การขายในโลกดิจิทัล (Digital Selling)  

 การสำรวจตัวเองและเตรียมตัวกอนเร่ิมขายของออนไลน  

  เทรนดการตลาดออนไลน และ อีคอมเมิรซ 

10.00 - 11.00 น.  เขาใจพฤติกรรมกลุมลูกคาเปาหมาย ในยคุโควิด 19 และหลงัโควิด  

 เจาะกลุมลูกคาเปาหมาย (Customer Persona & Niche) 

 วางตำแหนงใหแตกตาง สรางตวัตนและสรางแบรนด ผานโลกดจิิทัล 

11.00- 12.00 น.  ปนแบรนดใหดัง ไอเดยีผลติคอนเทนต 

 ไอเดียการออกแบบโฆษณา โปรโมชั่น ตามกลุมธุรกิจ : ภาคปฏบิัติ (Mini-Workshop)  

 7 แพลตฟอรม ซ้ือโฆษณาออนไลน ท่ีไมตองแขงกับใคร 7 Self-serve Advertising Platform 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น.  คอนเทนตทรงพลังเพ่ิมการขายในโลกโซเชยีล Social Commerce FACEBOOK, INSTAGRAM, LINE, 

YOUTUBE, TIKTOK : ภาคปฏิบัติ (Mini-Workshop) 

14.00 - 15.00 น.  กลยุทธการสรางคอนเทนต แบบ Inbound Marketing 

 การเลาเร่ืองอยางไรใหขายดีในโลกออนไลน (Digital) Storytelling 

 รูจักการทำ SEO เบื้องตน (ตดิอันดับ Google หนาแรก) 

15.00 - 16.30 น.  การใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือทำการตลาด Data-driven Marketing 

 ใชเคร่ืองมือ Social Listening อยางงาย เพ่ือทำความเขาใจลูกคาและตลาด อยางมืออาชีพ  

 ถาม/ตอบ (Q&A) 
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หมายเหตุ 

1. กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเหมาะสมและความจำเปน โดยยังคงเน้ือหา และสาระสำคัญของการอบรมไว  
2. เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. ท้ัง 2 วัน รับประทานอาหารวาง 
3. ผูเขาอบรมตองมีเวลาเขาเรียนไมต่ำกวา 80% จึงจะไดรับวุฒิบัตรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
4. ผู เขาอบรมตองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรค Covid-19 ตามมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

พรอมผลตรวจ ATK ไมเกิน 48 ชั่วโมง กอนเขาอบรม 

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 

09.00 - 12.00 น.  การออกแบบ แคมเปญการตลาดออนไลน Digital marketing campaign ใหเหมาะกับธุรกิจของตน : 

ภาคปฏิบตัิ (Workshop) 

 เลือกใช กลยุทธ เคร่ืองมือ และ ใหเหมาะสมกับแคมเปญและแผน : ภาคปฏิบตัิ (Workshop) พรอม 

คำแนะนำ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น.  นำเสนอ แบงบันประสบการณ และแนวทางตอยอดในการนำแผนแคมเปญการตลาดออนไลน  

Digital marketing campaign ไปใชจริง : ภาคปฏิบัติ (Workshop) พรอม คำแนะนำ และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

15.30 - 16.30 น.  ถาม/ตอบ (Q&A) 


