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Topic: Digital Transformation 
       Overview & Social Driven Business
       Customer Journey in the Digital Era
       การใช้ Big Data เพื่อการวางกลยุทธ์
       Crisis management

Course Outline

หลักสูตร ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล

วิทยากร : คุณกล้า ตั้งสุวรรณ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

ช่วงบ่าย(13.00-16.00 น.)

                                                                                  

   วิทยากร   ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด 

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระแสที่รุนแรงของโลกดิจิตอล  ทั้งการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า  ทั้ง

โลกสังคมออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คู่แข่งก็ปรับและใช้เครื่องมือดิจิตอล

ต่างๆ มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น   ก็กลายเป็นเป็นแรงขับดัน

ที่สำคัญให้เราต้องเร่งกลับกลยุทธ์ขององค์กร  ให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมในโลกยุค

ดิจิตอลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น   เพื่อให้ทันการก้าวเปลี่ยนแปลงนี้   หลักสูตรนี้ได้นำ

เสนอ 2 หัวเรื่องที่น่าสนใจ สู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร โดยในหัวข้อแรก 

Digital  Transformation   มุ่งเน้นให้องค์กรปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยน

แปลงของลูกค้ายุคดิจิตอล  และสามารถปรับตัวด้วยการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น

ด้วยการรู้ถึง Map ของลูกค้าและการใช้ข้อมูลอย่าง Big data รวมถึงการบริหาร

วิกฤติต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล และในหัวข้อที่สอง คือการสร้างแบรนด์

ในยุคดิจิตอล Digital Branding From-To Strategies ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของแบรนด์ในโลกยุคดิจิตอล เชื่อมการรับรู้แบรนด์ทั้ง online และ offline 

เข้าใจในกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมในโลกดิจิตอลในการสร้างแบรนด์  รวมถึงการ

สร้างประสบการณ์ร่วม รวมถึงการทำCSR บนโลกยุคดิจิตอลอย่างกลมกลืน ได้

อย่างไร

สอบถามรายละเอียดที่ ศูนย์พัฒนากลยุุทธ์ทางธุรกิจ  โทร 0-25592146-7 www.sbdc.co.th

Topic: Digital Branding From-To Strategies
      From digital consumers to digital advocates 
      and evangelists
      From the links of online and offline to be the
      lifeline
      From digital Innovation to sensational digital 
      innovation
      From Consumer-centric to Human-centric 
      and Digital-centric 
      From digital platform to digital flat form
      From CSR to DSR
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หลักสูตร ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล

วิทยากร 

วิทยากร 

หัวหน้าภาควิชาการตลาด 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คุณกล้า  ตั้งสุวรรณ 

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร 

อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560  ค่าธรรมเนียม 5,900 บาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สถานที่  โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

กระแสที่รุนแรงของโลกดิจิตอล  ทั้งการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า  ทั้ง

โลกสังคมออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คู่แข่งก็ปรับและใช้เครื่องมือดิจิตอล

ต่างๆ มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น   ก็กลายเป็นเป็นแรงขับดัน

ที่สำคัญให้เราต้องเร่งกลับกลยุทธ์ขององค์กร  ให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมในโลกยุค

ดิจิตอลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น   เพื่อให้ทันการก้าวเปลี่ยนแปลงนี้   หลักสูตรนี้ได้นำ

เสนอ 2 หัวเรื่องที่น่าสนใจ สู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร โดยในหัวข้อแรก 

Digital  Transformation   มุ่งเน้นให้องค์กรปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยน

แปลงของลูกค้ายุคดิจิตอล  และสามารถปรับตัวด้วยการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น

ด้วยการรู้ถึง Map ของลูกค้าและการใช้ข้อมูลอย่าง Big data รวมถึงการบริหาร

วิกฤติต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล และในหัวข้อที่สอง คือการสร้างแบรนด์

ในยุคดิจิตอล Digital Branding From-To Strategies ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของแบรนด์ในโลกยุคดิจิตอล เชื่อมการรับรู้แบรนด์ทั้ง online และ offline 

เข้าใจในกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมในโลกดิจิตอลในการสร้างแบรนด์  รวมถึงการ

สร้างประสบการณ์ร่วม รวมถึงการทำCSR บนโลกยุคดิจิตอลอย่างกลมกลืน ได้

อย่างไร

-   มุ่งเน้นให้องค์กรปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
    ยุคดิจิตอล  
    และสามารถปรับตัวด้วยการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการรู้ถึง Map   
    ของลูกค้าและการใช้ข้อมูลอย่าง  Big data รวมถึงการบริหารวิกฤติต่างๆ
    ที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล

-   เข้าใจในกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมในโลกดิจิตอลในการสร้างแบรนด์ 
    สามารถเชื่อมการรับรู้แบรนด์ทั้ง online และ offline รวมถึงการสร้าง
    ประสบการณ์ร่วม รวมถึงการทำ CSR บนโลกยุคดิจิตอลอย่างกลมกลืน


