
      

 



 
 

ค ำน ำ 
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  ดังนั้น ส านักการศึกษาต่อเนื่องจึงก าหนดให้มีการจัดฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติ”  ตลอดจนไดร้วบรวมกิจกรรมและจัดท าเอกสารด้านการตลาดไว้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมของส านักต่อไป  
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สรุปรำยงำนผลกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกลยุทธ์กำรตลำดด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงปฏิบัติ (ช่วงที่ 1) 

วันที่ 27 ตุลำคม 2557 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำคำรตรีศร 

 

พิธีเปิด โดยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 
 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรกำรฝึกอบรม  โดยอำจำรย์ ดร.วัฒนำ  ล่วงลือ 
  การตลาดจะแตกต่างกับการตลาดโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เชิงปฏิบัติ (ช่วงที่ 1) จะต้องมีการจัดท าแผนการตลาด โดย HR (Human Resource : HR)  ส านัก
การศึกษาต่อเนื่องจะต้องคิดว่าจะท าอย่างไรให้สินค้าของตนเองน่าสนใจจับต้อง เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์
ทางการตลาดกับศาสตร์ทาง HR ดังนั้น การสื่อสารงาน HR จึงต้องค านึงถึงหลักการตลาดด้วยเช่นเดียวกัน นั่นก็
คือ สินค้า ต้องดูน่าสนใจ และทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกันอย่างจริงจัง แผนงาน HR จึงเป็น
กรอบหรือทิศทาง  การด าเนินงานที่ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ การปฏิบัติตาม 
ซึ่งแผนการสื่อสารที่ดี จะต้องเป็นแผนงานที่เน้นการท างานเชิงรุก สามารถปรับภาพลักษณ์ของงาน HR ได้ รวมถึง
เป็นแผนงานที่เน้นการน าหลักการตลาดมาใช้เพ่ือปรับระบบงาน HR    
  นัก HR ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็น HR แบบคิดแตกต่าง เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
ปัจจุบัน  แตกต่างกับในอดีต เพราะปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น ผู้บริหาร โครงสร้างการ
บริหาร   ตลอดจนตัวบุคลากรภายในองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัจจัยภายนอกก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นกัน
ทั้งสภาพการ  แข่งขันทางธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้งานของทุกฝ่ายในองค์กรหลีกเลี่ยงการ
เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้   นัก HR จึงต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดใหม่   
  ในปี 2558 ส านักการศึกษาต่อเนื่องตัวชี้วัดก็คือ รายได้ 9.8 ล้านบาท ซึ่งกล่าวถึงเฉพาะรายได้ยังไม่รวม
ก าไร และอ่ืน ๆ  โดยมีแหล่งงานหลักมาจากการจัดฝึกอบรมและตั้งเป้าหมายในการจัดท าแผนการตลาด ดังนี้   
  1. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  เป้าหมาย 3.3 ล้านบาท   
 2. ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม เป้าหมาย 3.3 ล้านบาท   
 3. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  เป้าหมาย 3.2 ล้านบาท     
   ผู้น าเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม (Training Cost Presentation) จะต้องทราบว่ากลุ่มผู้มุ่งหวัง
(Prospects) หรอืหน่วยงานที่ไปติดต่อนั้น ๆ มีการจัดอบรมหลักสูตรใดอยู่แล้วบ้าง และจะน าสื่อใดไปเสนอด้วย 
ซึ่งการไปพบลูกค้าตามหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการด าเนินการตลาดเชิงรุกทางหนึ่ง  เพ่ือส านักจะได้ด าเนินงานตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ช่องทำงกำรตลำด ประกอบด้วย 
  1. รายการโทรทัศน์ 
  2. เว็บไซต์ส านัก 
  3. Facebook 
  4. Line 
  5. จัดงานขายหลักสูตร 
  6. แผ่นพับหลักสูตร 
  7. การน าเสนอขายโดยตรง 
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กำรค้นหำและกำรวิเครำะห์กลุ่มผู้มุ่งหวัง  โดยอำจำรย์ ดร.วัฒนำ ล่วงลือ    
       การด าเนินการตลาดจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า ว่าท าไมลูกค้าจึงได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของเรา ราคาที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือยัง  แผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ แผนงานทางการตลาดจะช่วยให้มองเห็น
แนวทางท่ีถูกต้องและขั้นตอนการลงมือท างานต่าง ๆ ซ่ึงแผนการตลาดสามารถช่วยในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้ การวางแผนทางการตลาดจะต้องวิเคราะห์ทั้งผลิตภัณฑ์และคู่แข่งให้ได้  โดยอาจจะประชุมแบ่งทีม
การตลาดที่จะออกไปหาลูกค้าเพ่ือขายผลิตภัณฑ์ จัดท าเป็นแผนเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และน ามา
ประชุมสรุปกันในทีมอีกครั้งการจัดท าแผนการตลาดจะต้องค านึงถึงส่วนส าคัญทางการตลาด ตามองค์ประกอบ 4P 
ดังนี้ 
  1. สินคา้ (product)  สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับตลาด 
  2. ราคา (price)  การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณท่ีท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้สึกพอใจ 
  3. การส่งเสริมการขาย (promotion)  การสร้างมุมมองที่เหมาะสมส าหรับช่องทางต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ 
(จดหมาย ใบปลิว โบรชัวร์)  โฆษณาทางทีวีหรือวิทยุ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ โฆษณาออนไลน์และอ่ืน ๆ    
  4. สถานที่ (place)  ช่องทางการส่งสินค้าไปยังจุดที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถหาซื้อได้ 
 
กำรออกแบบแผนกำรตลำด  
  แผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นเอกสารที่อธิบายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด 
และโปรแกรมการตลาด  
 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำด   
  เป็นการน าเสนอข้อมูลภูมิหลังของตลาด ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน การจัดจ าหน่าย และสิ่งแวดล้อม  
มีรายละเอียดดังนี้  
  - สถานการณ์ด้านตลาด เป็นการน าเสนอข้อมูลของตลาดเป้าหมาย ขนาด และความเติบโตของตลาด มี
การแสดงให้เห็นตัวเลขหลายปีที่ผ่านมา และยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า การรับรู้ และแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อ  
  - สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นการน าเสนอยอดขายสินค้า (ในรูปจ านวนหน่วยและจ านวนเงิน)  
ในหลายปีที่ผ่านมา ราคา ก าไรขั้นต้น และก าไรสุทธิ  
  - สถานการณ์ด้านการแข่งขัน เป็นการระบุคู่แข่งขันรายส าคัญ (คู่แข่งขันทางตรง คู่แข่งขันทางอ้อม) 
ขนาดคู่แข่งขัน เป้าหมาย ส่วนครองตลาด จุดแข็ง จุดอ่อน คุณภาพผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด  
และพฤติกรรมของคู่แข่งขัน  
  - สถานการณ์ด้านการจัดจ าหน่าย เป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขนาด และความส าคัญของช่องทาง 
จ าหน่ายแต่ละช่องทาง  
  - สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการอธิบายแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมอย่างกว้าง ๆ เช่น ประชากรศาสตร์ 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสและอุปสรรค
ต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
  
 
 



 
 

3 
กำรวิเครำะห์ SWOT    
  เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์  
  - จุดแข็ง (Strengths) เป็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม
การตลาด การเงิน การผลิต บุคลากร การบริหารงาน และการจัดองค์กร  
  - จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจะต้องหา
วิธีการแก้ปัญหา 
 
กำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด  
  - การแบ่งส่วนตลาดจะต้องพิจารณารูปแบบการแบ่งส่วนตลาด  และเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด  
  - การก าหนดตลาดเป้าหมาย 
  - การวางต าแหน่ง  
  - การก าหนดตราสินค้า ค าขวัญ โลโก ้บรรจุภัณฑ์  
  - การก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การตั้งราคา 
  - การจัดจ าหน่าย การก าหนดช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  - การส่งเสริมการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
 
   โดยภาพรวมส านักได้กลุ่มผู้มุ่งหวังหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้  (prospects) และหลักสูตร (product)   
โดยการหากลุ่มผู้มุ่งหวังหรือลูกค้า ทีมการตลาดจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการออกไปพบกับลูกค้า ดังนั้น  
จึงได้แบ่งกลุ่มในการด าเนินงานจัดท าแผนการตลาดเพ่ือจัดทีมในการออกตลาดหาลูกค้า โดยให้ระบุวันที่ สถานที่ 
ที่จะออกไปพบกับลูกค้าลงในตารางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งตารางที่จัดแล้วสามารถปรับเปลี่ยนได้ ทีมที่จะออกตลาด 
หาลูกค้าให้จัดทีมละ 2 คน และเมื่อสิ้นสุดการออกตลาดแล้วจะต้องน าข้อมูลมาลงในแบบรายงานผลการน าเสนอ 
โดยจะเน้น 3 ฝ่ายฝึกอบรมที่หารายได้ คือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม   ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ   
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม   
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สรุปรำยงำนผลกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกลยุทธ์กำรตลำดด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เชิงปฏิบัติ (ช่วงที่ 2)    

วันที่ 19 ธันวำคม 2557  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำคำรตรีศร 

 

ภำคเช้ำ 
พิธีเปิด โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำต่อเนื่อง 

กำรวำงแผนกำรตลำด และกลยุทธ์ใหม่เจำะใจลูกค้ำสู่เป้ำหมำย : โดยอำจำรย์ ดร.วัฒนำ  ล่วงลือ  
และอำจำรย์ ดร.ชิน  จินตประยูร  

  กำรตลำด คือ การกระท ากิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจที่ท าให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต ไปสู่
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้นๆ โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ   
 
ควำมส ำคัญของกำรตลำดต่อหน่วยงำนภำครัฐ    
  หน่วยงานภาครัฐ (หมายความรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  เช่น 
สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเพ่ือสาธารณกุศลต่าง ๆ สามารถน าการตลาดมาเป็นเครื่องมือเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้  
 
ควำมส ำคัญของกำรตลำดต่อผู้บริโภค  
  ผู้บริโภคจะสามารถเลือกสรรสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกมากยิ่งข้ึน การตลาดท าให้สินค้าหรือ
บริการมีราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับคุณภาพและความพอใจที่ได้รับ ช่วยให้เกิดการกระจายสินค้าหรือบริการไปสู่
ตลาดได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้องค์กรธุรกิจสามารถบริหารกระบวนการการผลิตและการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ  
ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ 
 
กระบวนกำรจัดกำรกำรตลำด  
   1. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรตลำด   
       1. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน ภายนอก  รวมทั้งการวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน ส่วนแบ่งตลาด    
       2. การวิเคราะห์ส่วนตลาด ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการก าหนดจุดยืนทางการตลาด การก าหนด 
เป้าหมายทางการตลาด    
      3. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด    
       4. จัดท าแผนปฏิบัติการการตลาด 
      5. การตรวจสอบติดตามและประเมินผล   
       6. การแก้ไขปรับปรุง  
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กลยุทธ์ใหม่เจำะใจลูกค้ำสู่เป้ำหมำย 
  แบรนด์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะท าให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้าและบริการ เมือ่ได้ความไว้วางใจจากผู้บริโภคแล้ว 
ยอดขายจะมีมากขึ้น ท าให้ธุรกิจมีความมั่นคงแข็งแกร่ง แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสร้างแบรนด์ โดยมักท าการตลาด
และมุ่งเน้นแต่การขายเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับยอดขายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
อาจน าไปสู่ปัญหาได้ในที่สุด  
 
   ดังนั้น ส านักจึงควรสร้างแบรนด์และหลักสูตรที่ตลาดต้องการขึ้นมา เพื่อให้กลุ่มผู้มุ่งหวังต่าง ๆ สามารถ
จดจ าได้ง่าย และเมื่อนึกถึงการฝึกอบรมเมื่อใด ก็จะสามารถจ าแบรนด์และหลักสูตรการฝึกอบรมของส านัก
การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เสมอ 
 
ภำคบ่ำย  
แบ่งกลุ่มน ำเสนอแผนกำรตลำด   
  1. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม  (    กลุ่มลูกค้าองค์การธุรกิจเอกชน)  น าเสนอแผนการตลาดตามภาคผนวก 
 2. ฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรม (  กลุ่มลูกค้าองค์การภาครัฐ) น าเสนอแผนการตลาดตาม

     ภาคผนวก 
 3. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  (   กลุ่มลูกค้าองค์การลักษณะพิเศษ) น าเสนอ

    แผนการตลาดตามภาคผนวก 
 
ข้อเสนอแนะของวิทยำกร 
  1. ได้มีการท าการตลาดกันไปพอสมควร ยังเป็นการมองที่ยังไม่เป็นระยะยาวมากนัก แต่ประเดน็ที่
น าเสนอดีแล้ว 
  2. การน าเสนอขายควรท าการสนทนากลุ่ม (focus group) เสมือนท าธุรกิจ โดยท าให้ลูกค้าเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกับเรา 
  3. การท าสื่อควรท าให้เป็นสื่อที่มีสีสรรค์ประทับใจ 
  4. หลักสูตรต้องโดน ตั้งชื่อหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ 
  5. วิธีการฝึกอบรมที่น าเสนอต้องเป็นรูปแบบของ มสธ. 
  6. การตั้งท่ีปรึกษาประจ าส านัก จะเป็นประโยชน์และได้รับการแนะน าจากที่ปรึกษาเป็นอย่างมาก 
  7. การท างานในส านักควรจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้น เอาราคาเป็นตัวตั้งโดยเอาจุดแข็งมาใช้ 
ระยะยาว จะใช้เวลาพอสมควร ส านักจะท าอย่างไรให้คนรู้จัก มสธ.มากขึ้น การตอบโจทย์ตัวชี้วัดต้องรู้ตัวชี้วัดของ
หน่วยงานที่ไปติดต่อด้วยก็จะเป็นการดี 
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แผนกำรตลำด ฝ่ำยบริหำรกำรฝึกอบรม 

1. ค าบรรยายผลิตภัณฑ์ : องค์การภาคธุรกิจเอกชน 
 ผลิตภัณฑ์หมายถึง การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของ
ผู้สนใจทั่วไป และรับด าเนินการให้กับองค์การภาคธุรกิจเอกชนที่เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด   

1.1 การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public Training)  
การจัดท าหลักสูตรมีการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของหน่วยงานราชการ เอกชน 2 ปีต่อครั้ง  

                โดยใช้แบบสอบถามและการจัดท าหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1.2 การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานที่จ้าง (In-house Training) 
การจัดท าหลักสูตรจะท าตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน 
1.3 การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร e-Training ให้กับผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงาน  

     การจัดท าหลักสูตรจะร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและท าตามความต้องการของหน่วยงานที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมาก 
 
2. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม : ธุรกิจ คู่แข่ง 
1. การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป 
    (Public Training) 

1.1 การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 
1.2 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
1.3 ศิลปะการพูดในงานบริการ 
1.4 การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 
1.5 Innovative Leader 
1.6 ศิลปะการพูดในงานฝึกอบรม 
1.7 การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทาง
สถิติส าหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
1.8 PMQA : เครื่องมือการบริหารคุณภาพ
มาตรฐานสากล 
1.9 นักฝึกอบรมมืออาชีพ 
1.10 วิทยากรมืออาชีพ 

1. การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้สนใจทั่วไป 
   1.1 professional Selling Skill 
   1.2 สูตรส าเร็จการขจัดข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรอง 
        ในงานขาย 
   1.3 ยุทธวิธีการสร้างยอดขายอย่างเป็นระบบ 
   1.4 ศาสตร์และศิลป์การน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้
ลูกค้าประทับใจ 
   1.5 พนักงานขายหน้าร้าน PC มืออาชีพ 
   1.6 นักขายสไตล์ที่ปรึกษาที่ลูกค้าต้องถามหา 
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ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม : ธุรกิจ คู่แข่ง 

2. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการให้กับ
หน่วยงานภายนอก (In-house)    
   2.1 วิทยากรมืออาชีพ 
   2.2 นักฝึกอบรมมืออาชีพ 
   2.3 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้น ายุคใหม่ 
   2.4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ HPO 
   2.5 พัฒนาองค์การด้วยกิจกรรม Walk Rally 
   2.6 การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ 
        ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
   2.7 เทคนิคการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
   2.8 กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทุนมนุษย์ 
   2.9 เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   2.10 นักบริหาร 8 มิติ 
   2.11 หัวหน้างานมืออาชีพ 
   2.12 การบริการเหนือความคาดหวังส าหรับ
หน่วยงาน 

2. ให้บริการจัดฝึกอบรมตามความต้องการของลูกค้า 
   2.1 Walk Rally 
   2.2 การสร้างตามสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน 
   2.3 Professional Selling 
 
 

3. การบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตร e-Training 
   3.1 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก 

- Onlinetraining.in.th 
- หลักสูตรด้าน ไอ.ที. โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มซอฟต์แวร์
ส านักงาน 
  (Microsoft Windows และ Office) เป็นหลัก 

 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง 

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ส านัก คู่แข่ง 1 คู่แข่ง 2 คูแ่ข่ง 3 
- คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 
หลักสูตรส่วนใหญ่ 
ยังไม่ตอบโจทย์
ของภาคธุรกิจ 
 

Walk Rally บริษัท โกลเด้นท์เชน 
ดีเวลล๊อปเม้นท์ 
แอนด์ 
เอ็กซ์พลอเรอร์ 

บริษัท ไฮโพเทรนนิ่ง 
แอนด์ คอนเซ้าท์
แทนซี 
จ ากัด 

A.T. Training + 
Organizer Group 

- ราคา 
  ใกล้เคียงกัน 

4,500 ราคาต่อรองได้ ราคาต่อรองได้ ราคาต่อรองได้ 

- ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 
เท่ากัน 

 
3 วัน 

ตามความต้องการ
ลูกค้า 
 

ตามความต้องการ
ลูกค้า 

ตามความต้องการ
ลูกค้า 
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คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ส านัก คู่แข่ง 1 คู่แข่ง 2 คู่แข่ง 3 
- ประโยชน ์
 

- ราคา 
- คุณภาพ 
- จ านวนวัน 
- เนื้อหา
ครอบคลุม 

ภาคเอกชน 
ตามข้อตกลงกับ

ลูกค้า 

ภาคเอกชน 
ตามข้อตกลงกับ

ลูกค้า 

ภาคเอกชน 
ตามข้อตกลงกับ

ลูกค้า 

 
3. พ้ืนที่วางตลาด 
 ภาคธรุกิจการให้บริการจัดฝึกอบรมยังเข้าไม่ถึงพ้ืนที่วางทางการตลาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยังขาด
หลักสูตรเฉพาะด้านของเอกชน  ดังนั้นการขยายการให้บริการเข้าสู่ภาคธุรกิจจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของภาคธุรกิจ พื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
4. ลูกค้าหลัก 
  บริษัท ประกันภัย จ ำกัด 
  1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
  2. บริษัท เทเวศน์ประกันภัย 
  3. บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย 
  4. บริษัท สยามซิตี้อินชัวร์รันส์ 
  5. บริษัท ไทยประกันชีวิต 
  6. บมจ. สหประกันชีวิต 
  7. บริษัท ทิพยประกันภัย 
  บริษัท รถยนต์ จ ำกัด 
  1. บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอดส์ 
  2. บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ (ปท.จก.) 
  3. บริษัท สยามนิสสันออโตโมบิล จ ากัด 
  4. บริษัท ไทยดีคัล จ ากัด 
  5. บจก.ออโต้อาร์เมอร์ (ปท.จก.) 
  บริษัทจ ำกัด 
  1. บริษัท แองโกล-ไทย จ ากัด 
  2. บริษัท สีไอซีไอ (ปท.จก.) 
  3. บริษัท นครหลวงแฟคตอริ่ง 
  4. บริษัท ดาราเหนือ จ ากัด 
  5. บริษัท อินซ์เคปไทย จ ากัด 
  6. บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
  7. บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเจอร์ริ่ง จก. 
  8. บริษัท เจวีซีแมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ปท.จก.) 
  9. บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์มินอล จก. 
  10.บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จก. 
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  11.บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา สาขาแจ้งวัฒนะ 
  12.บริษัท ส านักงานเอส เจ แอนด์เอ็มอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
  13. บริษัท เดอะแพลททินัมกรุ๊ฟ จ ากัด 
  14. บมจ.ฮ๊อทพอท 
  15.บจก.วีรสุรีเทล สาขาแจ้งวัฒนะ 
  16.บจก.โมเดิร์น บิสซิเนสแอดบิสเตธชั่น  (ไทยแลนด์) 
  17.บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จก. (มหาชน) 
  18.บริษัท ท็อปส์ 
  19.บริษัท ปตท. 
  20.บริษัท บางจากปิโตเลียม 
  21.บริษัท บ้านปู 
  22.บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
  23.บริษัท ผาแดงอินดัสทรี 
  โรงพยำบำล 
  1. โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ 
  2. โรงพยาบาลนนทเวช 
  3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  
       - ประชาชื่น 
       - รัตนาธิเบศร์ 
  4. โรงพยาบาลกรุงไทย 
  5. โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส 
  6. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล 
  7. โรงพยาบาลยันฮี 
  8. โรงพยาบาลพญาไท 2 
  9. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ 
  10.โรงพยาบาลวิภาวดี 
  โรงแรม 
  1. โรงแรมพี.เค 
  2. โรงแรมริชมอน 
  3. โรงแรมตะวันนา 
  4. โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
  5. โรงแรมมิราเคิล 
  6. โรงแรมโนโวเทล 
  7. โรงแรมคอนวีเนียนต์ แกรนด์ สุวรรณภูมิ 
  8. โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 
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5. ความต้องการโดยรวม 
 ส ารวจหากลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าโดยใช้วิธี Cold call จดหมาย แบบส ารวจ การน าเสนอด้วยตนเอง 
 
6. การพยากรณ์ยอดขาย 
 1) การพยากรณ์ยอดขายรายวัน 
หน่วยนับของหลักสูตร Public 

รำยกำร รำคำ 
(บำท) 

จันทร์ 
(จ ำนวน) 

อังคำร 
(จ ำนวน) 

พุธ 
(จ ำนวน) 

พฤหัสบดี 
(จ ำนวน) 

ศุกร์ 
(จ ำนวน) 

รวม 
(คน) 

ยอดขำย 
(บำท) 

ขำย 
1. หลักสูตรการวิจยัและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 

3,500 1 2 2 1 1 7 24,500 

2. หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows  
    ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

3,500 1 2 2 1 1 7 24,500 

3. ศิลปะการพดูในงานบริการ 2,000 1 2 2 1 1 7 14,000 
4. การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3,000 1 2 2 1 1 7 21,000 
5. Innovative Leader 4,500 1 2 2 1 1 7 31,500 
6. ศิลปะการพดูในงานฝึกอบรม 2,000 1 2 2 1 1 7 14,000 
7. การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิตสิ าหรับการวิจัย 
   ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5,500 1 2 2 1 1 7 38,500 

8. PMQA : เครื่องมือการบรหิารคณุภาพมาตรฐานสากล 4,500 1 2 2 1 1 7 31,500 
9. นักฝึกอบรมมืออาชีพ 5,000 1 2 2 1 1 7 50,000 
10. วิทยากรมืออาชีพ 4,500 1 2 2 1 1 7 31,500 

ยอดรวม        281,000 
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หน่วยนับของหลักสูตร In-house 

รำยกำร 
รำคำ 
(บำท) 

จันทร์ 
(คร้ัง) 

อังคำร 
(คร้ัง) 

พุธ 
(คร้ัง) 

พฤหัสบดี 
(คร้ัง) 

ศุกร์ 
(คร้ัง) 

รวม  
(คน) 

ยอดขำย 
(บำท) 

ขำย 
1. วิทยากรมืออาชีพ 

 
4,500 

 
 
1 

1 
     

2. นักฝึกอบรมมืออาชีพ 5,000  1     
3. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้น ายุคใหม่ 4,500   1 1   
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ HPO 4,500       
5. พัฒาองค์การด้วยกิจกรรม Walk Rally 4,500  

 
1 

      
6. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 
   อย่างยั่งยืน 

4,500 1 
 

     

7. เทคนิคการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 4,500  1     
8. กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทนุมนุษย์ 4,500   1    
9. เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4,500  

1 

1   1   
10. นักบริหาร 8 มิต ิ 4,500  1     
11. หัวหน้างานมืออาชีพ 4,500   1    
12. การบริการเหนือความคาดหวงัส าหรับหน่วยงาน 4,500    1   

ยอดรวม         
 
หน่วยนับของหลักสูตร e-Training 

รำยกำร 
รำคำ 
(บำท) 

จันทร์ 
(จ ำนวน) 

อังคำร 
(จ ำนวน) 

พุธ 
(จ ำนวน) 

พฤหัสบดี 
(จ ำนวน) 

ศุกร์ 
(จ ำนวน) 

รวม  
(คน) 

ยอดขำย 
(บำท) 

ขำย 
หลักสตูรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก 

 
500  

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 
5,000 

ยอดรวม         
หลักสตูรตามความต้องการของหน่วยงาน 200,000 - - - - - - - 

ยอดรวม         
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 2) การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ 
หน่วยนับของหลักสูตร Public 

รำยกำร 
รำคำ 
(บำท) 

สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 
ยอดขำย 
(บำท) 

ขำย 
1. หลักสูตรการวิจยัและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 

3,500 24,500 24,500 31,500 24,500 105,000x2 

2. หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows  
    ในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

3,500 24,500 24,500 31,500 24,500 105,000x3 

3. ศิลปะการพดูในงานบริการ 2,000 14,000 14,000 18,000 14,000 60,000x2 
4. การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3,000 21,000 21,000 27,000 21,000 90,000 
5. Innovative Leader 4,500 31,000 31,000 40,500 31,500 135,000 
6. ศิลปะการพดูในงานฝึกอบรม 2,000 14,000 14,000 18,000 14,000 60,000 
7. การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิตสิ าหรับการวิจัย 
   ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร ์

5,500 38,500 38,500 49,500 38,500 165,000x3 

8. PMQA : เครื่องมือการบรหิารคณุภาพมาตรฐานสากล 4,500 31,500 31,500 40,500 50,000 135,000 
9. นักฝึกอบรมมืออาชีพ 5,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 
10. วิทยากรมืออาชีพ 4,500 31,500 31,500 40,500 31,500 135,000 

ยอดรวม  281,000 281,000 347,000 281,000 1,895,000 
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หน่วยนับของหลักสูตร In-house 

 
 
 
 
 
 

หน่วยนับของหลักสูตร e-Training 

รำยกำร 
รำคำ 
(บำท) 

สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 
ยอดขำย 
(บำท) 

ขำย 
หลักสตูรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก ครั้งท่ี 1 

 
500 

 
(500x10) 

5,000 

 
(500x20) 
10,000 

 
(500x20) 
10,000 

 
(500x20) 
10,000 

 
35,000 

หลักสตูรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก ครั้งท่ี 2 
 

500 
 

(500x10) 
5,000 

 
(500x20) 
10,000 

 
(500x20) 
10,000 

 
(500x20) 
10,000 

 
35,000 

ยอดรวม 500 5,000 10,000 20,000 20,000 70,000 
หลักสตูรตามความต้องการของหน่วยงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

ยอดรวม 500 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 

รำยกำร 
รำคำ 
(บำท) 

สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 
ยอดขำย 
(บำท) 

ขำย 
1. วิทยากรมืออาชีพ 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 
- 
 

 
 

135,000 
(4,500x30) 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 

135,000 
 
 
 

2. นักฝึกอบรมมืออาชีพ 
3. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้น ายุคใหม่ 
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ HPO 
5. พัฒาองค์การด้วยกิจกรรม Walk Rally 
6. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 
   อย่างยั่งยืน 
7. เทคนิคการน าเสนอที่มีประสิทธิภาพ 
8. กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทนุมนุษย์ 
9. เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
10. นักบริหาร 8 มิต ิ
11. หัวหน้างานมืออาชีพ 
12. การบริการเหนือความคาดหวงัส าหรับหน่วยงาน 

ยอดรวม - - - 135,000 - 135,000 
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3) การพยากรณ์ยอดขายรายเดือน 

หน่วยนับของหลักสูตร Public 
รำยกำร 

เดือน                            
(หลักสูตร) รำคำขำย ยอดขำย หมำยเหตุ 

ตุลาคม ขำย 
1. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 

 
105,000 

 
105,000 

 

พฤศจิกายน 1. หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows  
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

105,000  
270,000 

 

2. การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติส าหรับการวิจัย 
   ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคม 

165,000 

ธันวาคม - - -  
มกราคม - - -  
กุมภาพันธ์ 3. ศิลปะการพูดในงานบริการ 60,000 60,000  
มีนาคม 4. การสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 90,000 90,000  
เมษายน 5. Innovative Leader 135,000 135,000  
พฤษภาคม 1. หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows  

    ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
105,000  

 
465,000 

 

2. ศิลปะการพูดในงานบริการ 60,000 
3. การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติส าหรับการวิจัย 
   ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

165,000 

4. PMQA : เครื่องมือการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล 135,000 
มิถุนายน 1. หลักสูตรการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D) 105,000 365,000  
 2. ศิลปะการพูดในงานฝึกอบรม 60,000 
 3. นักฝึกอบรมมืออาชีพ 200,000 
กรกฎาคม 1. หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows  

    ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
105,000 270,000  

2. การใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติส าหรับการวิจัย 
   ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคม 

165,000 

สิงหาคม 1. วิทยากรมืออาชีพ 135,000 135,000  
กันยายน - - -  

รวมตลอดปี 10 หลักสูตร 1,895,000 1,895,000  
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หน่วยนับของหลักสูตร In-house 

 
รำยกำร                     
              เดือน 

(หลักสูตร) รำคำขำย ยอดขำย หมำยเหตุ 

มกราคม ขำย 
1. วิทยากรมืออาชีพ 

 
 

605,000 
  (135,000x3+200,000) 

 
 
 
 
 
 
 

1,685, 000 

 

กุมภาพันธ ์ 2. นักฝึกอบรมมืออาชีพ 
มีนาคม 3. วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ผู้น ายุคใหม่ 
เมษายน 4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ HPO 
พฤษภาคม 5. พัฒาองค์การด้วยกิจกรรม Walk Rally  

 
540,000 

(135,000x4) 

 
มิถุนายน 6. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 

   อย่างยั่งยืน 
กรกฎาคม 7. เทคนิคการน าเสนอทีม่ีประสิทธิภาพ 
สิงหาคม 8. กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารทนุมนุษย์ 
กันยายน 9. เทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

540,000 
(135,000x4) 

 
ตุลาคม 10. นักบริหาร 8 มิต ิ
พฤศจิกายน 11. หัวหน้างานมืออาชีพ 
ธันวาคม 12. การบริการเหนือความคาดหวงัส าหรับหน่วยงาน 

รวมตลอดป ี  1,685,000 1,685,000  
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 หน่วยนับของหลักสูตร e-Training 

 
 
 
 
 

 
** ผลิตภัณฑ์ ในที่นี้หมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร      
              เดือน                

(หลักสูตร) รำคำขำย ยอดขำย หมำยเหตุ 

ตุลาคม 
 
 

     หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน 

 
 
 

100,000 

 
 
 
 

270,000 
 
 

         

 
พฤศจิกายน  
ธันวาคม  
มกราคม  
กุมภาพันธ ์  
มีนาคม  
เมษายน      หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ใหเ้ด็ก 35,000  
พฤษภาคม      หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน 50,000  
มิถุนายน  
กรกฎาคม      หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์ 35,000  
สิงหาคม      หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน 50,000  
กันยายน  
รวมตลอดป ี  270,000 270,000  
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11. ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณทางการตลาด 
 

รายการ 
เดือน 

รวม 1 ปี 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยอดขาย              
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด :               
- การขายหลักสูตร 
  ค่าส่งเอกสาร (ระบุ) 
  - Public 
  - In-house 
  - e-Training 

 
 

1,500 

 
 

3,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,500 

 
 

1,500 

 
 

1,500 

 
 

3,000 

 
 

2,500 

 
 

2,000 

 
 

1,500 

 
 
- 

 
 

18,000 

- โฆษณา (ระบุ) 
  - ผลิตสิ่งพิมพ์ Public/In-house/e-Training 
  - ป้ายไวนิล 

 
3,000 
700 

 
4,000 
1,400 

 
- 
 

 
- 

 
3,000 
700 

 
3,000 
700 

 
3,000 
700 

 
4,000 
2,100 

 
5,000 
2,100 

 
3,000 
1,400 

 
3,000 
700 

 
- 

 
31,000 
11,200 

- ส่งเสริมการขาย (ระบุ) 
  - ร่มกันฝน/เสื้อ 100 ชิ้น 

           - 15,000 

- กระจายสินค้า (ระบุ) 
  - การจัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 1 ครั้ง 
  - ออกพบลูกค้า 
    - ค่าน้ ามัน 
    - ค่าผ่านทางพิเศษ 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
30,000 
 
1,000 
200 

 
- 
 

1,000 
200 

 
- 
 
- 

 
30,000 
 
9,000 
1,800 

อ่ืน ๆ              
รวมค่าใช้จ่ายทางการตลาด             116,000 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อยอดขาย             - 
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7. ช่องทางการกระจายสินค้า 
 7.1 การประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์  STOU 
 7.2 อินเทอร์เน็ต 
 7.3 โทรศัพท์/โทรสาร 
 7.4 เอกสารแผ่นพับ แผ่นปลิว 
 7.5 Sale Presentation 
 
8. การส่งเสริมการตลาด 
 8.1 ส่วนลดของราคาค่าลงทะเบียน 
 8.2 การแถม 
 8.3 การจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 
 
9. กลยุทธ์ทางการตลาด 
 9.1 หลักสูตรตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 9.2 วิทยากรดี 
 9.3 ราคา 
 
10. งบประมาณการ  แสวงหารายได้ฝ่ายบริการการฝึกอบรม (ฝบอ.1) องค์กรธุรกิจเอกชน 3.3 ล้านบาท 
 

ปี 2558 จ านวน (บาท) 
1. หลักสูตรผู้สนใจทั่วไป (Public)                   1,346,939 
2. หลักสูตรตามโครงการความร่วมมือ (In-house) 1,683,673 
3. หลักสูตร e-Training   269,388 
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แผนกำรตลำด ฝ่ำยพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรฝึกอบรม 

1. ค าบรรยายผลิตภัณฑ์ : องค์การภาครัฐ  
  ส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการ
วิชาการท่ีส านักมีความเชี่ยวชาญคือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาแก่ผู้สนใจทั่วไปและ
รับจัดฝึกอบรมให้กับองค์การบริหารราชการส่วนกลาง  องค์การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  และองค์การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

2. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีหลักสูตรหลายด้าน ค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรคิดตามจุดคุ้มทุน 

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง 

         คุณลักษณะ      ผลิตภัณฑ์ส านัก         คู่แข่ง 1        คู่แข่ง 2         คู่แข่ง 3 
-คุณภาพผลิตภัณฑ์ 1.การพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากรสู่ HPO 
2. การสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ใน
การท างาน 
3. การประเมินผลงาน 
360 องศา 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

  

-ราคา 1. 4,500 บาท 
2. 3,500 บาท 
3. 4,500 บาท 

5,000 – 50,000   

-ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

1. 3 วัน 
2. 2 วัน 
3. 3 วัน 

ระยะเวลา 13 วัน   

-ประโยชน์     
 

3. พื้นทีว่ำงตลำด 
 พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  และจังหวัดใกล้เคียง 
4. ลูกค้ำ 
 4.1 ลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บริการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง เช่น กรมราชองค์รักษ์ , 
กรมธนารักษ์ , กรมบัญชีกลาง , กรมสรรพากร , กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , กรมวิชาการเกษตร , 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  
   4.2 ลูกค้ามุ่งหวัง ได้แก่หน่วยงานราชการซึ่งสามารถแบ่งแยกได้ดังนี้ 
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  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรมประชาสัมพันธ์  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  ส านักงบประมาณ 

  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 

  พลเรือน  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  กระทรวงกลำโหม 

  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ 

  กรมราชองครักษ์ 

  กระทรวงกำรคลัง 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  กรมบัญชีกลาง  กรมศุลกากร 

  กรมสรรพสามิต  กรมสรรพากร  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส านักงานบริหารหนี้ 

  สาธารณะ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ  กรมการกงสุล  กรมพิธีการฑูต  กรมยุโรป 

  กรมวิเทศสหการ  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กรมสารนิเทศ 

  กรมองค์การระหว่างประเทศ  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  กรมอาเซียน  กรมเอเซียตะวันออก 

  กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ส านักงานกิจการสตรีและ 

  สถาบันครอบครัว  ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง  กรมชลประทาน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมประมง 
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  กรมปศุสัตว์  กรมป่าไม้  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ส านักงานมาตรฐาน 

  สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง  ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

  กระทรวงคมนำคม 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 

  กรมการขนส่งทางบก  กรมการขนส่งทางอากาศ  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท 

  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 

5. ควำมต้องกำรโดยรวม 

 ต้องมีการหาความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) ของลูกค้าและน าเสนอหลักสูตรที่คาดว่า
ตรงกับความต้องการของลูกค้าแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ 

6. กำรพยำกรณ์ยอดขำย 

 1) การพยากรณ์ยอดขายรายวัน 

หน่วยนับของหลักสูตร  

รำยกำร อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสำร์ รวม 
ชื่อหลักสูตร 
การพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรสู่ HPO 

  
1 

   
1 

 
1 

  

ชื่อหลักสูตร  
การสร้างเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ในการท างาน 

  
 

 
1 

  
 

 
1 

  

ชื่อหลักสูตร 
การประเมินผลงาน 360 
องศา 

    
1 

 
1 

 
1 
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 2) การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ 

รำยกำร สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำหท์ี ่2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 รวมตลอดเดือน 
1.ชื่อหลักสูตร 
การพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากรสู่ HPO 

3 วัน 
180,000 

(4500*40) 

  3 วัน 
180,000 

(4500*40) 

 
360,000 

2.ชื่อหลักสูตร  
การสร้างเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ในการท างาน 

 2 วัน 
140,000 

(3500*40) 

  
140,000 

(3500*40) 

 
280,000 

3.ชื่อหลักสูตร 
การประเมินผลงาน 360 
องศา 

  
 

3 วัน 
180,000 

(4500*40) 

 180,000 

 3) การพยากรณ์ยอดขายรายเดือน 

รำยกำร 
เดือน 

ขำย(หลกัสูตร) รำคำขำย 
(หลักสูตร) 

ยอดขำย 
(หลักสูตร) 

หมำยเหตุ 

มกราคม หลักสตูรที่ 1 180,000 180,000  
กุมภาพันธ ์ หลักสตูรที่ 1 180,000 180,000  
มีนาคม หลักสตูรที่ 2 140,000 140,000  
เมษายน หลักสตูรที่ 2 140,000 140,000  
พฤษภาคม หลักสตูรที่ 3 180,000 180,000  
มิถุนายน หลักสตูรที่ 3 180,000 180,000  
กรกฎาคม หลักสตูรที่ 1-2 180,000+140,000 320,000  
สิงหาคม หลักสตูรที่ 3 180,000 180,000  
กันยายน หลักสตูรที่ 1-2 180,000+140,000 320,000  
ตุลาคม หลักสตูรที่ 2-3 140,000+180,000 320,000  
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
รวมตลอดป ี   2,140,000  

 

** ผลิตภัณฑ์ ในที่นี้หมำยถึง หลักสูตรกำรฝึกอบรม 

7. ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำ 

 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

 - ออกไปพบลูกค้าโดยตรง ณ หน่วยงานเป้าหมาย 
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8. กำรส่งเสริมกำรตลำด 

 - แจ้งข่าวสาร (to inform) หลักสูตรไปยังกลุ่มลูกค้าผ่านทาง Email Facebook Website ของส านัก 

 - น าเสนอขายโดยทีมฝึกอบรม 2 

 - จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

9. กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

 - กลยุทธ์การใช้พนักงานขายและกลยุทธ์การให้ข่าวสาร  

10. งบประมำณ 

ปี จ ำนวน (บำท) 
1.  2558 56,000 
2.  
3.   
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11. ตำรำงแสดงรำยละเอียดงบประมำณทำงกำรตลำด 

รำยกำร เดือน รวม 1 ปี 
ยอดขำย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด : 
 

             

 - การขายหลักสูตร (ระบุ) 
 

             

 - โฆษณา (ระบุ)  
 

2000  1000  1000  1000       

 - ส่งเสริมการขาย (ระบุ) 
   จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

15000             

 - การกระจายสินค้า (ระบุ) 
 

             

อ่ืน ๆ  
การจัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
ค่าน้ ามัน 
ค่าทางดว่น 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
30000 

       

รวมค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
 

            56,000 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อ
ยอดขาย 
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แผนกำรตลำด ฝ่ำยวิเครำะห์โครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรม 

1. ค าบรรยายผลิตภัณฑ์ : องค์การลักษณะพิเศษ 
   ส านักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการ
วิชาการท่ีส านักมีความเชี่ยวชาญคือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาแก่ผู้สนใจทั่วไปและ
รับจัดฝึกอบรมให้กับองค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การในก ากับของรัฐ องค์การอิสระและองค์การ 
ตามรัฐธรรมนูญ  องค์การภาคประชาสังคม และองค์การภาคประชาชน 
2. เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 
   ส านักการศึกษาต่อเนื่อง มีหลักสูตรหลายด้าน ค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรคิดตามจุดคุ้มทุน 

ตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง 

คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ส านัก คู่แข่ง 1 คู่แข่ง 2 คู่แข่ง 3 
-คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ 

1.การพัฒนา
สมรรถนะ บุคลากรสู่ 
HPO 
2. การสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ในการท างาน 
3. การประเมินผลงาน 
360 องศา 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
 

  

 -ราคา 1. 4,500 บาท 
2. 3,500 บาท 
3. 4,500 บาท 

5,000 – 50,000   

-ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

1. 3 วัน 
2. 2 วัน 
3. 3 วัน 

ระยะเวลา 13 วัน   

-ประโยชน์     
 

3. พื้นที่วำงตลำด 
   พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี  และจังหวัดใกล้เคียง 
4. ลูกค้ำ 
  4.1 ลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีเคยใช้บริการของส านักการศึกษาต่อเนื่อง เช่น กรมราชองค์รักษ์ , 
กรมธนารักษ์ , กรมบัญชีกลาง , กรมสรรพากร , กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ , กรมวิชาการเกษตร , 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  
  4.2  ลูกค้ามุ่งหวัง ได้แก่หน่วยงานราชการซ่ึงสามารถแบ่งแยกได้ดังนี้ 
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  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  

  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  กรมประชาสัมพันธ์  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

  ส านักงบประมาณ  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาติ 

  กระทรวงกลำโหม 

  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ 

  กรมราชองครักษ์ 

  กระทรวงกำรคลัง 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  กรมธนารักษ์  กรมบัญชีกลาง  กรมศุลกากร 

  กรมสรรพสามิต  กรมสรรพากร  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  กรมการกงสุล  กรมพิธีการฑูต 

  กรมยุโรป  กรมวิเทศสหการ  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

  กรมสารนิเทศ  กรมองค์การระหว่างประเทศ  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  กรมอาเซียน 

  กรมเอเซียตะวันออก  กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง  กรมชลประทาน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมประมง 



 
 

28 

  กรมปศุสัตว์  กรมป่าไม้  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมวิชาการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวง  ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

  กระทรวงคมนำคม 

  ส านักงานรัฐมนตรี  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาว ี

  กรมการขนส่งทางบก  กรมการขนส่งทางอากาศ  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท 

  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 

5. ควำมต้องกำรโดยรวม 

 ต้องมีการหาความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) ของลูกค้าและน าเสนอหลักสูตรที่คาดว่า
ตรงกับความต้องการของลูกค้าแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ 

6. กำรพยำกรณ์ยอดขำย 

 1) การพยากรณ์ยอดขายรายวัน 
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หน่วยนับของหลักสูตร  

รำยกำร อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสำร์ รวม 
ชื่อหลักสูตร 
การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ HPO 

  
1 

   
1 

 
1 

  

ชื่อหลักสูตร  
การสร้างเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ในการ
ท างาน 

  
 

 
1 

  
 

 
1 

  

ชื่อหลักสูตร 
การประเมินผลงาน 360 องศา 

    
1 

 
1 

 
1 

  

 

 

 2) การพยากรณ์ยอดขายรายสัปดาห์ 

รำยกำร สัปดำห์ท่ี 1 สัปดำห์ท่ี 2 สัปดำห์ท่ี 3 สัปดำห์ท่ี 4 รวมตลอดเดือน 
1.ชื่อหลักสูตร 
การพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ HPO 

3 วัน 
180,000 

(4500*40) 

  3 วัน 
180,000 

(4500*40) 

 
360,000 

2.ชื่อหลักสูตร  
การสร้างเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ในการท างาน 

 2 วัน 
140,000 

(3500*40) 

  
140,000 

(3500*40) 

 
280,000 

3.ชื่อหลักสูตร 
การประเมินผลงาน 360 องศา 

  
 

3 วัน 
180,000 

(4500*40) 

 180,000 
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 3) การพยากรณ์ยอดขายรายเดือน 

รำยกำร 
เดือน 

ขำย(หลกัสูตร) 
รำคำขำย 
(หลักสูตร) 

ยอดขำย 
(หลักสูตร) 

หมำยเหตุ 

มกราคม หลักสตูรที่ 1 180,000 180,000  
กุมภาพันธ ์ หลักสตูรที่ 1 180,000 180,000  
มีนาคม หลักสตูรที่ 2 140,000 140,000  
เมษายน หลักสตูรที่ 2 140,000 140,000  
พฤษภาคม หลักสตูรที่ 3 180,000 180,000  
มิถุนายน หลักสตูรที่ 3 180,000 180,000  
กรกฎาคม หลักสตูรที่ 1-2 180,000+140,000 320,000  
สิงหาคม หลักสตูรที่ 3 180,000 180,000  
กันยายน หลักสตูรที่ 1-2 180,000+140,000 320,000  
ตุลาคม หลักสตูรที่ 2-3 140,000+180,000 320,000  
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
รวมตลอดป ี   2,140,000  

    ** ผลิตภัณฑ์ ในที่นี้หมำยถึง หลักสูตรกำรฝึกอบรม 

7. ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำ 

 - ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    - ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

 - ออกไปพบลูกค้าโดยตรง ณ หน่วยงานเป้าหมาย 

8. กำรส่งเสริมกำรตลำด 

 - แจ้งข่าวสาร (to inform) หลักสูตรไปยังกลุ่มลูกค้าผ่านทาง Email Facebook Website ของส านัก 

 - น าเสนอขายโดยทีมฝึกอบรม 2 

 - จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

9. กลยุทธ์ทำงกำรตลำด 

 - กลยุทธ์การใช้พนักงานขายและกลยุทธ์การให้ข่าวสาร  

10. งบประมำณ 

      ปี            จ ำนวน (บำท) 
1.  2558              56,000 
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11. ตำรำงแสดงรำยละเอียดงบประมำณทำงกำรตลำด 

 

รำยกำร เดือน รวม 1 ปี 
ยอดขำย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด : 
 

             

 - การขายหลักสูตร (ระบุ) 
 

             

 - โฆษณา (ระบุ)  
 

2000  1000  1000  1000       

 - ส่งเสริมการขาย (ระบุ) 
   จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

15000             

 - การกระจายสินค้า (ระบุ) 
 

             

อ่ืน ๆ  
การจัดกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
ค่าน้ ามัน 
ค่าทางด่วน 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
 

1000 
200 

 
30000 

       

รวมค่าใช้จ่ายทางการตลาด 
 

            56,000 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อ
ยอดขาย 
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แบบฟอร์มกำรขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี (สว.131) ฉบับแก้ไข ปี 2557 

1.  ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมเรื่อง กลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติ 
2.  ประเภทโครงการ  …………………………………………………………………………………………………………………... 

         โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

         โครงการส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

         โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 
3.  ชื่อและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

            ชื่อภาษาไทย นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์ 
            ชื่อภาษาอังกฤษ      MR.TUNDORN  THANAKOOLBORIPUNTA 
            วุฒิการศึกษา          1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

                              2.  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก 
            ต าแหน่ง ผู้บริหาร (หัวหน้าส านักงาน เลขานุการส านัก) สังกัด ส านักงานเลขานุการ ส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
            โทร. 7705 
            เข้ารับราชการที่ มสธ. เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2524  จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 
         * ขณะนี้ได้รับทุนอ่ืนๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม่   ไม่ได้รับ   รับ  ระบ)ุ …………….…………….. 

       * ขณะนี้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา / ลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลาหรือไม่  ไม่ได้ลา    ลา 
       โปรดระบุ…………….…………….. 
       * ขณะนี้ผู้ขอรับทุนมีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิต/ปรับปรุงประจ าภาคการศึกษาใน 
      ปีงบประมาณที่ขอรับทุน หรือไม่    ไม่มี     มี     
     (ถ้ามี) โปรดระบุชื่อและรหัสชุดวิชาที่รับผิดชอบ...........................................โดยท าหน้าที่ 
       ประธาน       บรรณาธิการ 
                     ผู้เขียน หน่วยที่ ................และจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี ............................. 

            * กรณีผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการหลายราย ให้ผู้ขอรับทุนทุกรายลงนาม พร้อมทั้งแนบประวัติของผู้ขอรับทุน 
            ทุกคนไว้ท้ายโครงการ  ทั้งนี้หากเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานซึ่งหน่วยงานเป็นผู้จัด ให้แนบรายชื่อ 
            และต าแหน่งของผู้ร่วมโครงการไว้ท้ายโครงการด้วย  

4. ความส าคัญของโครงการ 
  ในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการตลาดมีความจ าเป็นส าหรับธุรกิจเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตลาดจึงมีความส าคัญยิ่งในการด าเนินธุรกิจ การจัดท ากลยุทธ์การบริหารการตลาด จะช่วย 
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีกลยุทธ์หรือเทคนิคในการบริหารจัดการการตลาดได้ และยังสามารถแข่งขันได้ในสภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

สว.131 ปี 2558 
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 การพัฒนาการตลาดในภาพรวมจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการทางการตลาดของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
ดังนั้นทักษะในการด าเนินงานด้านการตลาดส าหรับการหาลูกค้า จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาดและ
ความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของระบบการตลาด และความเกี่ยวพันของหน่วยงาน เพ่ือมุ่งหวัง 
ให้การด าเนินการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมใดท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดที่ทุก ๆ ฝ่ายด าเนินการ ผลคือ 
ความส าเร็จของการพัฒนาการตลาดโดยรวม 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ     
    5.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น   
    5.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์และวางแผนการตลาดได้ 
    5.3 เพ่ือให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้ 
    5.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถหาลูกค้าและสร้างรายได้ในการฝึกอบรมได้  
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนจะน าความรู้และ  
    ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรม  2 ส่วน ดังนี้ 
    6.1  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
          1) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดมากขึ้น    

          2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการวางแผนการตลาด 
          3) ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ได้รู้จักภาพลักษณ์ของส านักการศึกษาต่อเนื่องได้ดีขึ้น 
          4) หน่วยงานได้แผนกลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
    6.2  ผู้ขอรับทุนจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบในเชิงรูปธรรม (ตามเอกสารแนบท้าย   
          ข้อ 13)  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
     วันที่ 27 ตุลาคม และวันที่ 19 ธันวาคม 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร 
8.  วิธีด าเนินการ 
    รูปแบบในการอบรม : การบรรยาย การระดมสมอง     
9.  งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด 

     หมวดค่ำตอบแทน                         10,500  บำท     

     1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายภายนอก  
        - 2 คน x 6 ชั่วโมง x 500 บาท (วทิยากรบรรยาย 1 คน วิทยากรฝึกปฏิบตัิ 1 คน) 6,000  บาท  
        - 1 คน x 6 ชั่วโมง x 500 บาท         3,000  บาท   
     2. ค่าพาหนะไป - กลับ วิทยากรภายนอก  
        - 2 คน x 1 วัน x 500 บาท          1,000  บาท   
        - 1 คน x 1 วัน x 500 บาท)             500 บาท    
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     หมวดค่ำใช้สอย                    15,680  บำท             
     1. ค่าอาหารกลางวัน (49 คน x 2 มื้อ x 80 บาท)        7,840 บาท    
     2. ค่าอาหารว่าง (49 คน x 4 มื้อ x 40 บาท)         7,840 บาท     
                            รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้น                      26,180  บำท   

10. เมื่อข้าพเจ้าและ/ หรือผู้ร่วมโครงการได้รับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี แล้ว ข้าพเจ้าและ/ หรือผู้ร่วมโครงการยินดี  
     ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน  
     มสธ. 12 ปี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน มสธ. 12 ปี และเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ า  
     สาขาวิชา/ มติที่ประชุมผู้บริหารส านัก สถาบันก าหนดโดยเคร่งครัด และข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการขอ  
     รับรองว่าจะส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปี  
     (Annual Report) (สว.136) ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะที่คณะกรรมการบริหาร 
     กองทุน มสธ. 12 ปี ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2558 
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

                                (ลงชื่อ)  …………………………………….……..  
                                  (นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์) 
                                        ผูข้อรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                          วันที่.............เดือน...................พ.ศ. 2557   

12. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
      เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานจริง และเป็นประโยชน์ 
      ต่อส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

     และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะติดตามรายงานผลฉบับสมบูรณ์ จากผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ และ  
     สรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี  ประจ าปี (Annual Report) (สว.136)  
     เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ป ี
     ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2558 หากหน่วยงานไม่สามารถส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์และสรุปผลการ  
     ด าเนินงานฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมการ 
     ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของกองทุน  มสธ. 12 ปี จ านวน 10,000 บาท   
13. โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่องแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 14/2557     
     เมื่อวันที่ 11  กันยายน  2557 

                                (ลงชื่อ)  …………………………………….…….. 
                             (รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต) 
                                                                           ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
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กิจกรรม/โครงการ 
ที่จะกลับมาด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  อัตราก าลัง*     จ านวนเงิน* วัสดุอุปกรณ์* 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมกลยุทธ์การบริหาร
การตลาด 
2. เสนอแต่งตั้งคณะท างานการตลาด 
3. ด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  
5. จัดท าแผนกลยุทธ์การตลาด 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    

           * กรณีทีผู้่ขอรับทุนมีควำมจ ำเป็นจะต้องขอรับกำรสนับสนุนเพ่ิมเติมจำกมหำวิทยำลัยในกำรจัดท ำผลงำนดังกล่ำวทีน่อกเหนือจำกอัตรำก ำลัง งบประมำณ และวัสดุอุปกรณ์ 
             ทีห่น่วยงำนมีอยู่ในปัจจุบนั

เอกสำรประกอบกำรขอรับทุน ข้อ 6.2 
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