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ดังน้ัน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดจัดอบรม หลักสูตร “เจาะลึกกลยุทธท่ีสรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจ” เพ่ือใหผูอบรมได

เรียนรูกลยุทธตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใหเจาของธุรกิจไดบรรลุผลท่ีต้ังไวในระยะยาว

      ในปจจุบันการทำธุรกิจใหประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังนั้น 

มันไมใชเรื่องงายเหมือนแตกอน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรง 

ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

ที่ไมเปนใจยอมไมเปนผลดีตอการทำธุรกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได 

      ดังนั้น ผูประกอบการและเจาของธุรกิจจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวเรียนรู

และเขาใจถึงวิธีการและกลยุทธทางธุรกิจตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะชวยใหธุรกิจ

ของเราอยูรอดและเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืนในอนาคต

เจาะลึกกลยุทธที่สราง
ความไดเปรียบใหกับธุรกิจ

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขันทางธุรกิจทั้งออนไลนและออฟไลน 

เพื่อนำไปปรับใชไดตามความเหมาะสมของธุรกิจ

เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดิจิทัลที่สำคัญตอการสรางยอดขายของธุรกิจ

เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูกลยุทธการสรางคนเกงในองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ของบุคลากรและสรางผลเชิงบวกตอธุรกิจ
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หัวขอการบรรยาย
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กลยุทธการสรางคนเกงในองคกร
(Human Capital Strategy)

กลยุทธการสรางความไดเปรียบ
ในการแขงขัน

(Competing Strategy)

กลยุทธการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Strategy)

04กลยุทธการสรางยอดขายออนไลน
(Online Sale Strategy)

กลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจ
(Business Communication Strategy)



คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

ผูอํานวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิรส 
บริษัท เอ.อาร อิมฟอรเมชัน แอนดพับลิเคชัน จํากัด

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

อาจารยประจํา คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.วรรษยุต คงจันทร

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานการตลาดดิจิทัล

อ.อนุพงศ  จันทร

ดร.กติกา  ทิพยาลัย
ผูเช่ียวชาญดานกลยุทธธุรกิจ

รศ.ดร. สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ตารางเวลาการอบรม
และสถานที่
อบรมวันอังคาร , วันพุธ

เเละวันเสาร

เรียนออนไลนผาน

เวลา 18:00 - 21:00 น. 

เวลา 09:00 - 16:00 น.

รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

กำหนดการ

การประเมินผล ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด 

จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

18,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย

ดานเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว

คาธรรมเนียมการอบรม 

 089-8937286 , 02-2186237               @cu_learn             chulalearn@gmail.com

วันอบรม เวลา หัวข�อการบรรยาย ชั่วโมง ว�ทยากร

พ�ธที่ 
31 พฤษภาคม 2566

อังคารที่ 
6 มิถุนายน 2566

เสาร�ที่ 
10 มิถุนายน 2566

พ�ธที่ 
7 มิถุนายน 2566

พ�ธที่ 
14 มิถุนายน 2566

อังคารที่ 
13 มิถุนายน 2566

18.00-21.00 น.

18.00–21.00 น.

18.00–21.00 น.

09.00–16.00 น.

18.00–21.00 น.

18.00–21.00 น.

3

3

3

6

6

3

อ.ดร.กติกา ทิพยาลัย

อ.ดร.กติกา ทิพยาลัย

อ.อนุพงศ�  จันทร

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

อ.วรรษยุต คงจันทร�

อ.วรรษยุต คงจันทร�

Digital Marketing Strategy
กลยุทธ�การตลาดดิจ�ทัล

อังคารที่ 
30 พฤษภาคม 2566

18.00–21.00 น.

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน�ว�วัฒน�
Competing Strategy

กลยุทธ�การสร�างความได�เปร�ยบในการแข�งขัน

Competing Strategy
กลยุทธ�การสร�างความได�เปร�ยบในการแข�งขัน (ต��อ)

Online Sale Strategy
กลยุทธ�การสร�างยอดขายออนไลน�

Business Communication Strategy
กลยุทธ�การสื่อสารทางธุรกิจ 

Business Communication Strategy
กลยุทธ�การสื่อสารทางธุรกิจ (ต�อ)

Human Capital Strategy
กลยุทธ�การสร�างคนเก�งในองค�กร

Human Capital Strategy
กลยุทธ�การสร�างคนเก�งในองค�กร (ต�อ)
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เสาร�ที่ 

17 มิถุนายน 2566

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน�ว�วัฒน�

09.00-16.00 น.



ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินคาลงทะเบียน

คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท

• E-mail : chulalearn@gmail.com

**สํารองท่ีน่ังสําหรับผูท่ีชําระเงินลวงหนาเทาน้ัน**

1. สมัครออนไลน ผาน Google Form

2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• เลขที่บัญชี 403-487760-1
• ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่ 

089-8937286 , 02-2186237 หลักสูตรว�ฒิบัตร คณะเศรษฐศาสตร�

จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย - Econ CU

@cu_learn
Telephone Email Facebook Line

chulalearn@gmail.com

ติดตอเรา

เจาะลึกกลยุทธที่สรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจ

https://bit.ly/3YFOmMc หรือ สแกน QR Code ไดที่
SCAN 
เพื่อสมัคร


