
 
หลักสูตร Facebook Enterprise 

เพิ่มยอดขาย ขยายฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความส าเร็จเร็วยิ่งข้ึน 
 

หลักสูตร Facebook Enterprise 
ปัจจุบันโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น โดยมีการใช้งานผ่านระบบมือถือ 

คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ตเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น การขายสินค้า
ออนไลน์จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก อีกท้ังยังช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการท าธุรกิจเพ่ิมยอดขายให้สูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะท าในรูปของเนื้อหาการโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้าได้ดี โดยเป็นสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ เกี่ยวข้องกับสินค้าและมีคนสนใจอ่านมากที่สุด เป็นการดึงดูดให้ลูกค้า
เข้ามาหาผู้ขาย ซึ่งก็เป็นการท าการตลาดที่สร้างความสะดวกสบายให้กับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อได้ดี  การตลาดออนไลน์
สามารถท าการตรวจสอบประสิทธิภาพและตรวจเช็คข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็วและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก จึงช่วย
ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี ทั้งช่วยประหยัดและเพ่ิมความสะดวกในการน าเสนอสินค้าและบริการ เพียงแค่ใช้ตัวอักษร 
รูปภาพ หรือวีดีโอที่น่าสนใจ และดึงดูดลูกค้าได้ดี ก็สามารถเพ่ิมโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้อย่างดี  มี
หลักสูตรให้เลือกตามความต้องการ 

หลักสูตร Facebook Enterprise ที่สอนตั้งแต่ขั้นตอนการท า Facebook Marketing อย่างละเอียด ตั้งแต่ 
วิธีการท า Facebook Ads เบื้องต้น ไปจนถึงแบบ Advanced , Content Marketing, เทคนิคการถ่ายภาพ เพ่ือ
ประหยัดเวลาและงบประมาณไปมากกว่าที่คุณคิด 

หลักสูตร Facebook Enterprise ที่สอนแบบ All in One ตั้งแต่การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย/ วิธีการใช้เครื่องมือ 
ของ Facebook ต่างๆ /เทคนิคการตั้งโฆษณา/วิธีการรักษายอดขาย และการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า  

เทคนิคการสร้างโฆษณา มุ่งเน้นยอดขาย พร้อมกับสร้างแบรนด์ของตนเองไปด้วย  
หลักสูตร Facebook Enterprise ที่เน้น Workshop มากกว่าทฤษฎี โดยต้องได้รับการลงมือท าอย่างจริงจัง 

ในห้องเรียนไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งกลยุทธ์ในการแบ่งงบโฆษณาต่างๆ เพ่ือให้เงินค่าโฆษณาคุ้มค่ามากกว่าที่เคย 
เรียนรู้และหลีกเลี่ยง ค าพูด / รูปภาพ ที่อาจท าให้ Fan Page โดนบล็อก 

เรียน Facebook Enterprise หลังจากเรียนจบไปแล้ว มีปรึกษาฟรีส่วนตัว พร้อมรับส่วนลด 
ในการเรียนหลักสูตรต่อไปถึง 25%  
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ราคาปกติ 2,250 บาท) 
Promotion! วันนี้ ราคา 1,290 บาท/ท่าน รับจ านวนจ ากัด เพียง 18 ท่าน เท่านั้น 
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ  
- อาหารว่าง 2 เบรก 
- เอกสารประกอบการอบรม 



 

วิทยากร 
อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก  
สังกัด โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 
อาจารย์ชิสณุพงศ์  พงศ์สินโชติ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

วัน เวลา สถานที่ 
วันเสาร์ที ่3 พฤศจิกายน 2561 
ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 09.00 น. อบรม เวลา 09.00 - 17.00 น.  
ห้องปฏิบัติการอบรม ชั้น 2 รา้น CHISA ORGANIC  
เยื้องตลาดสดบ้านดู่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ? 
เจ้าของสินค้า : เจ้าของสินค้าที่มีสินค้าของตนเอง และอยากมีช่องทางการตลาดสินค้าออนไลน์ เพ่ิมยอดขาย 

ขยายฐานลูกค้าให้มีมากขึ้นกว่าเดิม 
เจ้าของธุรกิจ : ผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง สามารถเรียนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการตลาด

ออนไลน์ให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้ 
ฝ่ายการตลาด/พนักงานบริษัท : ส าหรับพนักงานของบริษัทหรือฝ่ายการตลาดที่ต้องการเริ่มท าการตลาด

ออนไลน์ แต่ยังไม่มีความรู้ หรือมีความรู้พ้ืนฐาน ต้องการความรู้ขั้นสูงเพ่ือไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับบริษัท 
องค์กร/เอเจนซี่ : ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรือเอเจนซี่ที่ต้องการความรู้เรื่อง

การตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหรือเชิงลึกในแต่ละช่องทาง ก็สามารถติดต่อเราเพ่ือสอนตามหัวข้อที่
ต้องการจะเรียนได้ 

บุคคลทั่วไป : ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม หรือเพ่ือใช้ในการสื่อสารและสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ เช่น ชมรม ชุมชน องค์กร เอกชน หรือวิสาหกิจชุมชน  
 

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม (Outline Course) 
1. ภาพรวมการท าโฆษณาในโลกออนไลน์ (Digital Online Marketing)  
2. เรียนรู้ระบบและเครื่องมือของ Facebook Fan Page 
3. เทคนิคการดูแล Facebook Fan Page และควบคุม Facebook Fan Page 
4. เทคนิคการหากลุ่มเป้าหมาย (Detailed Targeting) ของสินค้านั้นๆ  
5. Content Marketing 
6. เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือดึงดูดความสนใจ 

 



7. สอนการตั้งโฆษณาและยิงโฆษณาเชิงลึก  
- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จ าเพาะเจาะจงของสินคา้ 
- การก าหนดอายุ/เพศ (วิธีดูจริงๆว่าคนใน Facebook อายุ/เพศเท่าใด ที่สนใจสินค้าเรา)  
- การวิเคราะห์และการใช้งบประมาณและระยะเวลาที่ควรใช้  
- การก าหนดสถานที่ที่ลูกค้าของเราอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
- เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่เอาไว้ท าโฆษณาครั้งต่อไป 

8. วิธีการลิ้ง IG / Facebook เข้าด้วยกัน 
9. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก/การมีส่วนร่วมของโพสต์ 
10. เทคนิคการเพ่ิม Link ในโฆษณาต่างๆ /เทคนิคการท า Sale Page  
11. เทคนิคการท าโฆษณาแบบข้อความ (Message) ยิงตรงเข้าหา Inbox ลูกค้า  
12. เทคนิคการตั้ง Facebook Pixel เพ่ือติดตามพฤติกรรมของลูกค้า  
13. เทคนิคการจ าแนกลูกค้า ที่เข้ามาจาก Facebook Fan Page เพ่ือการยิงโฆษณาที่ถูกลง  
14. เทคนิคการดึงฐานข้อมูลเพจคู่แข่ง เพื่อน ามาใช้ยิงโฆษณา  
15. เทคนิคการ Broadcast ข้อความ ไปหาลูกค้าเก่าท่ีเคยติดต่อมาใน Inbox 
16. เทคนิคการสมัคร paypal เพ่ือใช้ในการท าระบบขายสินค้าออนไลน์ 
17. การแก้ปัญหาการขายสินค้าออนไลน์ และภัยบนโลก Online 

มี Workshop พร้อมเทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ตลอดหลักสูตรการอบรม 
 

สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียม 
- โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
- แท็บเล็ต (Tablet) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 
- บัญชีของ Facebook Fan Page ของผู้เข้ารับการอบรม 
- ข้อมูลของสินค้า รูปภาพ หรือวิดีโอของสินค้า  
- บัตรเครดิตที่สามารถหักเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ 
- Computer หรือ Notebook 
 

ส ารองที่นั่งและยืนยันเข้าร่วมอบรมได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 
1. ส ารองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/qUbs24bOXlaGH85W2 
2. ส ารองที่นั่งทางอีเมล์ pongsinchot.go@gmail.com 
3. ส ารองที่นั่งทางโทรศัพท์ 095-5289776  
4. ส ารองที่นั่งทาง Inbox Facebook Fan Page <= คลิก โดย Inbox แจ้งชื่อหลักสูตร + จ านวนที่นั่ง 

 

จัดโดย 
CHISA MEDIA PLUS เลขที่ 149/5 หมู่ 11 บ้านดู่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 
โทร. 095-5289776 www.chisaorganic.com/chisamediaplus , e-mail : pongsinchot.go@gmail.com 

https://goo.gl/forms/qUbs24bOXlaGH85W2
https://www.facebook.com/Chisamediaplus/
http://www.chisaorganic.com/chisamediaplus

