
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                         
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

สรา้งโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนอืช ั$นดว้ย PODCASTING  
(Create Superior Marketing Opportunities with PODCASTING) 

 
วทิยากร: อาจารยส์เุทพ โลหณุต 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  
ผูเ้ชี]ยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และที]ปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์ 

งานกราฟิก ในสถาบนัฝึกอบรมช ั$นนําท ั�วประเทศ 
 

20 มถินุายน 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที]จัดอบรมอาจเปลี]ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหคผุล 
 การสรา้งโอกาสทางการตลาดถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทางธุรกจิ ยุคสมัยที]เปลี]ยนไปการตลาดยุคนีeจงึไม่
สามารถเนน้การขายเป็นหัวใจหลักไดเ้พียงอย่างเดียว แต่ตอ้งรูจั้กพลิกแพลงผสมผสานการตลาดยุคใหม่ที]เนน้
ประสบการณ์และบรกิารมาจุดเป็นขาย รวมถงึเป็นที]ปรกึษาเพื]อสรา้งความสัมพันธท์ี]ดใีหก้ับลูกคา้หรอืกลุ่มเป้าหมาย
ไดอ้กีดว้ย 
  โซเชยีลมเีดยีจงึเป็นอกีหนึ]งกลยุทธท์างการตลาดที]ถกูเชื]อมโยงและถูกนําไปใช ้แตใ่ชว่า่จะมแีต ่ Facebook, 
IG, Twitter, LINE@ เทา่นัeนที]สามารถใชเ้ป็นเครื]องมอืทางการตลาดที]เขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดเ้ทา่นัeน  
 PODCASTING หรอืการสรา้งสถานกีระจายขา่วทั eงภาพและวดิโีอ เป็นอกีหนึ]งทางเลอืกที]น่าสนใจสําหรับ
นักการตลาดยุคใหม่ดว้ยตน้ทนุที]ตํ]ากว่าแถมยังสามารถใชง้านไดท้ั eงระบบออนไลน-์ออฟไลนใ์นการเขา้ถงึขอ้มลู 
รวมถงึเพิ]มจํานวนผูต้ดิตามไดง้่ายกวา่ และมปีระสทิธภิาพที]สงูกวา่สื]อโซเชยีลทั]วไป ยิ]งใชผ้สมผสานกับทกุสื]อที]มอียู่
ยิ]งใหผ้ลลัพธแ์บบทวคีณุในการธรุกจิหรอืองคก์รของคณุ นอกจากนีeยังสามารถประยุกตใ์ชส้รา้ง Audio & Video 
Books ไดอ้กีดว้ย 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื]อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมเีกดิทกัษะความเขา้ใจในการผลติและเผยแพร่สื]อพอตแคสตไ์ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2. เพื]อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารจัดการสื]อพอตแคสตไ์ดใ้นตน้ทนุที]ตํ]า 
3. เพื]อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเพิ]มยอดขายและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได ้

 
ความรูพ้ ื$นฐานของผูเ้ขา้รบัการอบรม 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมควรมคีวามรูก้ารใชส้ื]อทางดา้นโซเชยีลมเีดยีมาบา้ง ไมว่า่จะเป็น LINE, LINE@, 
Twitter, Hi5, IG, Facebook เป็นตน้ 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมควรมคีวามรูใ้นผลติภัณฑท์างการตลาดที]ตนเองรับผดิชอบและนําเสนอได ้
  
สิ�งที�ไดร้บัจากการอบรม 

1. เพิ]มพูนทกัษะความรูแ้ละความเขา้ใจเกี]ยวกบัการใชง้านพอตแคสตม์ากยิ]งขึeน 
2. การวเิคราะหค์ู่แขง่จากประโยชนก์ารใชง้านพอตแคสต ์
3. การจัดทํางบประมาณดา้นสื]อมเีดยีพอตแคสต ์
4. การออกแบบตารางเวลาสําหรับการสรา้งเนืeอหา 
5. การตั eงคา่ฟีต RSS (Really Simple Syndication) หรอืเพิ]มยอดผูต้ดิตามทางการตลาด 
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6. การสรา้งและผลติสื]อพอตแคสต ์
7. การปรับแตง่พอตแคสตข์องคณุใหต้รงกบักลุม่เป้าหมายทางการตลาดหรอืองคก์ร 
8. การเผยแพร่ขอ้มลูแบบ Broad Catching  
9. การเลอืกใชโ้ฮสติeงสาํหรับใชง้านพอตแคสต ์
10. การโปรโมทสื]อพอตแคสตร่์วมกับการใชง้านโซเชยีลมเีดยีชนดิอื]นๆ 

    
หวัขอ้การอบรม 

1. พอตแคสตก์ับวธิสีรา้งโอกาสทางการตลาดคอือะไร และประโยชนท์ี]ไดร้ับจากการใชส้ื]อนีe 
2. การปรับแตง่พอตแคสตต์ามสไตลค์วามตอ้งการของกลุม่เป้าหมายทางการตลาด 
3. การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมกับการใชง้านพอตแคสต ์
4. การสรา้งปฏทินิหรอืตารางเวลาในการสรา้งเนืeอหาพอตแคสต ์
5. การวเิคราะหค์ูแ่ขง่ทางการตลาดผา่นพอตแคสต ์
6. การจัดทํางบประมาณของสรา้งพอตแคสต ์
7. การตั eงคา่สตูดโิอสําหรับพอตแคสต ์
8. การสรา้งชิeนงานเสยีง และวดิโีอดว้ยเทคนคิพอตแคสต ์
9. การแกไ้ขพอตแคสตด์ว้ยซอฟตแ์วร ์Commercial และ Freeware 
10. การบบีอัดขอ้มลูไฟลพ์อตแคสตก์อ่นนําขอ้มูลเพื]อเผยแพร ่
11. การเลอืกใชโ้ฮสติeงสําหรับพอตแคสต ์
12. การเพิ]มยอดผูต้ดิตามผ่าน RSS 
13. การโปรโมทสื]อพอตแคสตร์่วมกับโซเชยีลมเีดยีชนดิอื]นๆ  
14. เก็บตกตอ่ยอดไอเดยีการใชง้านทางการตลาด 

 
กลุม่เป้าหมายผูเ้ขา้รบัการอบรม 

1. ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดยอ่ม SME, ธรุกจิ 
2. บคุลากร-เจา้หนา้ที]งานขายและการตลาด (ครอบคลมุทกุสายอาชพี) 
3. ผูส้นใจทั]วไปที]ตอ้งการศกึษาวธิกีารบรหิารจัดทําสื]อพอตแคสตเ์พื]อเพิ]มชอ่งทางการตลาด 

 
 
ระดบัการเรยีนรู:้ ระดบัข ั$นตน้ - ระดบัข ั$นกลาง 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 20 มถินุายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 5 มถินุายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีe 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที] 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที] 014-2-63503-8 

          ชื]อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั   
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          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที] 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื]อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื]อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั]งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที]จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที]ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ]ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี] จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ขาย, ตลาด, พลกิวธิคีดิ, พชิติ, ยอดขาย, selling, thinking, เป้าหมาย, ยอดขาย, ทัศนคต ิ


