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1. เพื่อตองการสรางองคความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลนใหกับ
   นักการตลาดนักโฆษณาและผูที่กำลังจะเขามาในสายอาชีพนี้

3. เพื่อเรียนรูการวิเคราะหพฤติกรรมที่ผูบริโภคมีตอแบรนดจากชองทางโซเชียลมีเดีย

2. เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูดาน digital marketing ใหสอดรับกับความตองการของธุรกิจและ
   อุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น
  

Creative Digital Marketing 

วัตถุประสงค

Mini Master in 

 รุนที่ 3 

   การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารใน

โลกที่เรียกกันวายุค 4.0 ทำใหเกิด "ตลาดใหม" ที่ตางไปจากตลาดเดิมอยาง

สิ้นเชิง ผูบริโภคสามารถใชมัลติมีเดียเทคโนโลยี เพื่อเขาถึงสินคาและบริการ

ที่ตัวเองตองการไดโดยงายและไดโดยตรงผานหลากหลายชองทางบนโลก

ออนไลน   ทำใหเกิดการหยุดชะงักของตลาดสินคาและบริการและวิธีการ

ทำการตลาดและโฆษณาที่ตางไปจากเดิมอยางหลีกเลี่ยงไมได  วิธีคิดทาง

การตลาดในยุคดิจิทัลจึงจำเปนตองเปลี่ยนไป    ผูประกอบการและธุรกิจ

ประสงคจะประสบความสำเร็จ จำเปนตองมีนักการตลาดที่เขาใจเรื่องของ

การทำตลาดออนไลนและโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสาร message ใหถึงผูบริโภค

โดยตรง  พรอมกับการพัฒนาชองทางใหเขาถึงผูบริโภคไดหลากหลายชอง

ทางไปพรอมๆ กัน

   ดังนั้น  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับ  Yell Academy  จึงไดจัด

หลักสูตร ‘‘Mini Master in Creative Digital Marketing’’ เพื่อใหผูเขา

อบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องกลยุทธการตลาดดิจิทัล จากวิทยากรผู

ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการตลาดและโฆษณาดิจิทัล

วัตถุประสงค



1. เพื่อตองการสรางองคความรูและความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลนใหกับ
   นักการตลาดนักโฆษณาและผูที่กำลังจะเขามาในสายอาชีพนี้

2. เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูดาน digital marketing ใหสอดรับกับความตองการของธุรกิจและ
   อุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น
  

โครงสรางหลักสูตร

   การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารใน

โลกที่เรียกกันวายุค 4.0 ทำใหเกิด "ตลาดใหม" ที่ตางไปจากตลาดเดิมอยาง

สิ้นเชิง ผูบริโภคสามารถใชมัลติมีเดียเทคโนโลยี เพื่อเขาถึงสินคาและบริการ

ที่ตัวเองตองการไดโดยงายและไดโดยตรงผานหลากหลายชองทางบนโลก

ออนไลน   ทำใหเกิดการหยุดชะงักของตลาดสินคาและบริการและวิธีการ

ทำการตลาดและโฆษณาที่ตางไปจากเดิมอยางหลีกเลี่ยงไมได  วิธีคิดทาง

การตลาดในยุคดิจิทัลจึงจำเปนตองเปลี่ยนไป    ผูประกอบการและธุรกิจ

ประสงคจะประสบความสำเร็จ จำเปนตองมีนักการตลาดที่เขาใจเรื่องของ

การทำตลาดออนไลนและโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสาร message ใหถึงผูบริโภค

โดยตรง  พรอมกับการพัฒนาชองทางใหเขาถึงผูบริโภคไดหลากหลายชอง

ทางไปพรอมๆ กัน

   ดังนั้น  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รวมกับ  Yell Academy  จึงไดจัด

หลักสูตร ‘‘Mini Master in Creative Digital Marketing’’ เพื่อใหผูเขา

อบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องกลยุทธการตลาดดิจิทัล จากวิทยากรผู

ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานการตลาดและโฆษณาดิจิทัล

ปูพื้นฐานเพื่อใหเห็นภาพรวมของ  Digital Marketing  เริ่มตั้งแตเรียนรูการเปลี่ยนผานจาก
การตลาดแบบเดิม ๆ  สูโลกดิจิทัล พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป   ตลอดจนเครื่องมือ
ทางการตลาดออนไลนที่สำคัญ ๆ    และการวิเคราะหเทรนดในการทำการตลาดรวบรวม
ตัวอยางการทำ Digital Marketing ที่ประสบความสำเร็จพรอมทั้งวิเคราะหขอดีขอเสียเพื่อ
นำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

เรียนรูกลยุทธการทำการตลาดในยุคดิจิทัล และกระบวนการในการวางแผนการตลาด ตั้งแต
การวิเคราะหขอมูลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และคูแขงตลอดจนการเลือกเครื่องมือ
และชองทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายและงบประมาณที่มีอยู 

หลักสูตรนี้จะตอบโจทยวางานครีเอทีพแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผูบริโภคในยุค
ดิจิทัล และกระบวนการในการสรางสรรคงานโฆษณาในยุคดิจิทัลเปนอยางไร แบรนดมีความ
สำคัญตอการตลาดยุคดิจิทัลอยางไร และจะสรางแบรนดอยางไรในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะทำใหรูวา Content Marketing แตกตางจากการตลาดทั่วไปอยางไร และทำไม
เราจึงตองทำ Content Marketing รวมทั้งเจาะลึกวิธีการเขียนคอนเทนตและปจจัยสำคัญที่
ทำให Content ตรงใจกลุมเปาหมาย สรางการรับรู ความนาสนใจและอารมณรวมกับแบรนด
สินคา พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา content โดนใจจากหลากหลายสินคาและแบรนดที่เปน
ที่รูจัก

1. Digital Marketing Landscape      

    เรียนรูการเปลี่ยนผานจากการตลาดแบบเดิมๆ สูโลกดิจิทัลผานมุมมองของ 

    ผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณจริง      

2. Digital Marketing Strategy and Planning 

    โฆษณาในยุคดิจิทัล ทำอยางไร? เรียนรูกลยุทธ และการวางแผนจากมืออาชีพ 

4. Digital Advertising: Creative and Implementation 

งานครีเอทีฟแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผูบริโภคในยุคดิจิทัล

3. Content Marketing Strategy  
    เรียนรูการเขียนคอนเทนตออนไลนอยางไรใหไดผลลัพธตามตองการ         



โครงสรางหลักสูตร (ตอ)

ปูพื้นฐานเพื่อใหเห็นภาพรวมของ  Digital Marketing  เริ่มตั้งแตเรียนรูการเปลี่ยนผานจาก
การตลาดแบบเดิม ๆ  สูโลกดิจิทัล พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป   ตลอดจนเครื่องมือ
ทางการตลาดออนไลนที่สำคัญ ๆ    และการวิเคราะหเทรนดในการทำการตลาดรวบรวม
ตัวอยางการทำ Digital Marketing ที่ประสบความสำเร็จพรอมทั้งวิเคราะหขอดีขอเสียเพื่อ
นำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริง 

รูจักสื่อที่มีอิทธิพลในโลกดิจิทัลอยางลึกซึ้ง  ไมวาจะเปน  Google ,  Facebook ,  Instagram , 
youtube ฯลฯ รวมไปถึง Application ตาง ๆ สามารถจำแนก Search Ads และ Native Ads 
รวมไปถึงเขาใจประโยชนและความเหมาะสมของการใชสื่อแตละประเภทใหสอดคลองกับกลยุทธ
และแผนการตลาด เรียนรูวิธีการใชงาน จนสามารถนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

เรียนรูวา  Social Media Marketing หรือ SMM  คืออะไร มีประโยชนอยางไรตอแบรนด  และ
ทำไมตองทำ SMM พลังของ SMM รวมไปถึงขั้นตอนในการทำ SMM  และเทรนดที่กำลังมาแรง 
ตลอดจนการผสมผสานสื่อโซเชียลมีเดียในการทำ SMM

ฝกฝนการวางแผนการตลาดดิจิทัลจากโจทยที่ไดรับเพื่อทำความเขาใจและสามารถนำไปประยุกต
ใชในการทำงานไดจริง

เรียนรูกลยุทธการทำการตลาดในยุคดิจิทัล และกระบวนการในการวางแผนการตลาด ตั้งแต
การวิเคราะหขอมูลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และคูแขงตลอดจนการเลือกเครื่องมือ
และชองทางการตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายและงบประมาณที่มีอยู 

หลักสูตรนี้จะตอบโจทยวางานครีเอทีพแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผูบริโภคในยุค
ดิจิทัล และกระบวนการในการสรางสรรคงานโฆษณาในยุคดิจิทัลเปนอยางไร แบรนดมีความ
สำคัญตอการตลาดยุคดิจิทัลอยางไร และจะสรางแบรนดอยางไรในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะทำใหรูวา Content Marketing แตกตางจากการตลาดทั่วไปอยางไร และทำไม
เราจึงตองทำ Content Marketing รวมทั้งเจาะลึกวิธีการเขียนคอนเทนตและปจจัยสำคัญที่
ทำให Content ตรงใจกลุมเปาหมาย สรางการรับรู ความนาสนใจและอารมณรวมกับแบรนด
สินคา พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา content โดนใจจากหลากหลายสินคาและแบรนดที่เปน
ที่รูจัก

    เรียนรูการเขียนคอนเทนตออนไลนอยางไรใหไดผลลัพธตามตองการ         

5. How Digital Media Works: Google, Facebook, Search and
    Native Ads  
    รูจักมีเดียที่มีอิทธิพลตอโลกดิจิทัล พรอมเรียนรูตั้งแตเริ่มตน จนถึงพรอมใชงาน    

6. Social Media Marketing  
  เรียนรูและเจาะลึกการใชโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน    

7. Workshop: Digital Marketing Plan 
    เวิรคชอปวิธีคิดและการปฏิบัติการผานโจทยการทำงานจริง

การประเมินผล ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียน

ที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

21,900บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแลว

อบรมวันพุธ, วันพฤหัสบดี             เวลา 18:00 - 21:00 น. 
เเละวันเสาร                             เวลา 09:00 - 16:00 น. 
รวมทั้งสิ้น 33 ชั่วโมง

ตารางเวลาการอบรมและสถานที่

คาธรรมเนียมการอบรม 



ภาพบรรยากาศความประทับใจ



 อาจารยดิศรา  อุดมเดช

CEO Yell Advertising 

อาจารยอนวัช  ประดิษฐศิลป

ผูอำนวยการ

ดานดิจิทัลมีเดีย Yell Advertising 

อาจารยภีรดล  คาเบรียล
   Chief Business Development 

Officer Yell Advertising 

      วิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 

เรื่อง การตลาดดิจิทัล

อาจารยณรงคเวทย  วจนพานิช

        ผูเชี่ยวชาญดานการตลาด

อาจารยณัฐพัชญ  วงษเหรียญทอง  อาจารยประสิทธิ์  วรฉัตราวนิช

ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญการตลาด

ดิจิทัลและอีคอมเมิรซ

3. เพื่อเรียนรูการวิเคราะหพฤติกรรมที่ผูบริโภคมีตอแบรนดจากชองทางโซเชียลมีเดีย

2. เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูดาน digital marketing ใหสอดรับกับความตองการของธุรกิจและ
   อุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น
  

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

 

1 18.00-21.00 Digital Marketing Landscape 3 

2 18.00-21.00 Digital Marketing Strategy and Planning 3 

3 09.00-16.00 Content Marketing Strategy 6 

4 18.00-21.00 Digital Advertising: Creative and 

Implementation 

3 

5 18.00-21.00 How Digital Media Works: Google, 

Facebook, Search and Native Ads 

3 

6 18.00-21.00 How Digital Media Works: Google, 

Facebook, Search and Native Ads 

3 

7 09.00-16.00 Social Media Marketing 6 

8 18.00-21.00 Workshop: Digital Marketing Plan 3 

9 18.00-21.00 Workshop: Digital Marketing Plan 3 

 

วันอบรม เวลา หัวขอการบรรยาย ชั่วโมง

เรียนรูการเปลี่ยนผานจากการตลาดแบบเดิมๆ สูโลกดิจิทัล 

ผานมุมมองของผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณจริง

พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

งานครีเอทีฟแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผูบริโภคในยุคดิจิทัล

รูจักมีเดียที่มีอิทธิพลตอโลกดิจิทัล พรอมเรียนรูตั้งแตเริ่มตน 

จนถึงพรอมใชงาน

รูจักมีเดียที่มีอิทธิพลตอโลกดิจิทัล พรอมเรียนรูตั้งแตเริ่มตน

จนถึงพรอมใชงาน (ตอ)

เรียนรูและเจาะลึกการใชโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน

เวิรคชอปวิธีคิดและการปฏิบัติตามผานโจทยการทำงานจริง

เวิรคชอปวิธีคิดและการปฏิบัติตามผานโจทยการทำงานจริง

โฆษณาในยุคดิจิทัล ทำอยางไร? เรียนรูกลยุทธ และการวางแผน

จากมืออาชีพ

เรียนรูการเขียนคอนเทนตออนไลนอยางไรใหไดผลลัพธตามตองการ

พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

เสารที่ 7 กรกฎาคม 2561

พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

ศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561

เสารที่ 14 กรกฎาคม 2561

พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

กำหนดการ

หลักสูตร “Mini Master in Creative Digital Marketing” รุนที่ 3

ระหวางวันที่ 4 – 19 กรกฎาคม 2561 (ชั้น 2) โรงแรมตวันนา สุรวงศ



คาธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท

เบอรโทรผูติดตอ...........................................

ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

Seminardd

Facebook Ad

Google Ad

Facebook Fanpage Facebook Group

Website 
Thaitrainingzone
ทางไปรษณียBrochure ในหองอบรม

อื่นๆ...............................................................

อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

E-mail

หนังสือพิมพ
คนหาจาก Google
Instagram

องคกรแจงใหทราบ เพื่อนแนะนำ

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย..........................................................................

    Email Address ...........................................................................................................................................

2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย..........................................................................
    Email Address .....................................................................................................................................................................

 สมัครในนามบุคคลทั่วไป สมัครในนามองคกร/บริษัท

  ชื่อองคกร/บริษัท............................................................                                   ...............................

  ประเภทกิจการ.................................................................................................................................

  ที่อยู่................................................................................................................................................

  โทร .................................โทรสาร.............................. ....       .........................................................

  ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) ..............................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ .............................

  Email Address ผูติดตอ .................................................

มือถือ

เลขประจำตัวผูเสียภาษี

 Mini Master in 
Creative Digital Marketing รุนที่ 3

2. เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูดาน digital marketing ใหสอดรับกับความตองการของธุรกิจและ
   อุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น
  

หลักสูตรนี้จะตอบโจทยวางานครีเอทีพแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผูบริโภคในยุค
ดิจิทัล และกระบวนการในการสรางสรรคงานโฆษณาในยุคดิจิทัลเปนอยางไร แบรนดมีความ
สำคัญตอการตลาดยุคดิจิทัลอยางไร และจะสรางแบรนดอยางไรในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะทำใหรูวา Content Marketing แตกตางจากการตลาดทั่วไปอยางไร และทำไม
เราจึงตองทำ Content Marketing รวมทั้งเจาะลึกวิธีการเขียนคอนเทนตและปจจัยสำคัญที่
ทำให Content ตรงใจกลุมเปาหมาย สรางการรับรู ความนาสนใจและอารมณรวมกับแบรนด
สินคา พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา content โดนใจจากหลากหลายสินคาและแบรนดที่เปน
ที่รูจัก

 ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

 **สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

www.unisearch.chula.ac.th

1. สงใบสมัครได 2 ชองทาง

 ทางแฟกซ : 02-949-0686 

 ทางออนไลนไดที่ E-mail : cu_learn@yahoo.com

2. สามารถชำระไดโดย โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี

          ‘‘ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย’’ประเภทบัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร 

             เลขที่บัญชี 152-459566-5

3. สงหลักฐานการชำระเงินมาทาง 

 Fax : 02-949-0686 , Facebook : cutrainingacademy

 E-mail : cu_learn@yahoo.com

ชั่วโมง

เรียนรูการเปลี่ยนผานจากการตลาดแบบเดิมๆ สูโลกดิจิทัล 

ผานมุมมองของผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณจริง

งานครีเอทีฟแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผูบริโภคในยุคดิจิทัล

รูจักมีเดียที่มีอิทธิพลตอโลกดิจิทัล พรอมเรียนรูตั้งแตเริ่มตน 

จนถึงพรอมใชงาน

รูจักมีเดียที่มีอิทธิพลตอโลกดิจิทัล พรอมเรียนรูตั้งแตเริ่มตน

จนถึงพรอมใชงาน (ตอ)

เรียนรูและเจาะลึกการใชโซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน

เวิรคชอปวิธีคิดและการปฏิบัติตามผานโจทยการทำงานจริง

เวิรคชอปวิธีคิดและการปฏิบัติตามผานโจทยการทำงานจริง

โฆษณาในยุคดิจิทัล ทำอยางไร? เรียนรูกลยุทธ และการวางแผน

จากมืออาชีพ

เรียนรูการเขียนคอนเทนตออนไลนอยางไรใหไดผลลัพธตามตองการ


