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วันท่ี 19 - 20 พฤศจิกายน 2565

ต้ังแต่เวลา 09:00 - 17:00 น.

เรียนสดออนไลน์ผ่าน

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร: 7,900 บาท
กรุณาชําระค่าลงทะเบียน 5,243 บาท (รวมภาษี 7%) มาที่ชื่อบัญชี: บริษัท แพน โฟ จํากัด

หลังจากชําระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ info@panpho.com หรือ LINE:@PANPHO

ภาพรวมการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทฤษฎีเพ่ือสร้างความเข้าใจและลงมือทํา
กิจกรรม (Workshop) ในการจัดทํากลยุทธ์การตลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้ฝ่ายการตลาดภายในองค์กรซ่ึง
นําไปสู่ยอดขายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ท่ีคุณจะได้รับ
ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการและข้ันตอนในการตลาด ท้ังในเชิงทฤษฎี
และเชิงปฎิบัติการ เพ่ือนําไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ผู้เรียนสามารถเข้าใจองค์ประกอบการวางแผนการตลาด ลงมือ
ปฎิบัติใช้จริง และประเมินผลการดําเนินการทางการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคทางการตลาดในการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
แผนกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนสามารถจัดทําแผนการตลาดให้ตรงกับวัตุประสงค์และ
สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงสร้างเพ่ือการทําแผนการตลาดท่ีถูกต้อง
สามารถสร้างแผนการตลาด (Marketing Plan) ท่ีมีประสิทธิภาพ
ไอเดียในการเข้าถึงลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพและมีกําลังซ้ือ
หลักการวางแผนการตลาดโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์
แนวทางการทําวิจัยการตลาดแบบรวบรัดท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง
กลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างมีทิศทางและชัดเจน
สามารถสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือต่อยอดสู่การทําแผนการตลาด
ท่ีอิงไปตามหลักการตลาดและสามารถนําไปพัฒนาสู่การสร้างแบรนด์
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วิทยากรในหลักสูตร

รับใบประกาศนียบัตรจากมหิดล
ผู้อบรมจะต้องเข้าเรียน
ไม่น้อยกว่า 80% ของหลักสูตร

สมัครเรียนได้ท่ี: panpho.co/mpi

ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ
อาจารยป์ระจําภาควชิากลยทุธก์ารตลาด วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล
(MUIC) และทีป่รกึษาองคก์รชัน้นํา

คุณ ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ
Founder บรษิทั Solution Potential และผูอ้อกแบบกระบวน InsightistTM เทคนคิใน
การอา่นความตอ้งการของลกูคา้เพือ่ทําการตลาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ผศ.ดร.รวพิรรณ สภุาวรรณ คอืหนึง่ในวทิยากรดา้นการตลาดและการทํา
วจิยัการตลาด ทีม่ปีระสบการณใ์นการเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัองคก์รขนาดเลก็
จนถงึขนาดใหญใ่นการทําการวจิยัการตลาดอยา่งไรใหป้ระสบความสําเรจ็
รูล้กึ และเขา้ใจผูบ้รโิภคอยา่งแทจ้รงิ

คณุ ธรีานนท ์คอื หนึง่ในเจา้ของธรุกจิและนกัการตลาดทีม่ปีระสบการณใ์นการ
ทําแผนการตลาดเชงิปฎบิตักิารและเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัอตุสาหกรรมตา่งๆ
มากมาย ไมว่า่จะเปน็อาหาร อสงัหารมิทรพัย ์เทคโนโลย ียานยนต ์และการเงนิ
ดว้ยลกัษณะการสอนทีย่ืดิหยุน่และพรอ้มใหค้ําแนะนํากบั

https://finn.ac/professors/%E0%B8%9C%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93/
https://finn.ac/professors/%E0%B8%9C%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93/
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รายละเอียดเพ��มเติม www.panpho.co/mpi 

หลกัสตูร Marketing Plan Intensive 

วันเสาร� 19 - วันอาทิตย�ท่ี 20 พฤศจ�กายน 2565 เวลา 9.00 - 17.30 น. 
1. Course Description | รายละเอยีดหลกัสตูร 
สัมมนา Marketing Plan Intensive คือ สัมมนาเข�มข�น 2 วันในการให�ความรู�ผู�เร�ยนเพ�่อสร�างสรรค�กลยุทธ�และวางแผนการตลาดเพ�่อการเติบโต 
อย�างม่ันคง ผ�านการปูพ�้นฐานความเข�าใจในการวางแผนเชิงบูรณาการ การสื่อสารระหว�างผู�ร�วมทํางาน การลงมือทํา ข�อควรระมัดระวัง และกรณี 
ศึกษาต�างๆ เพ�่อเป�าหมายในการบูรณาการผู�เร�ยนเพ�่อนําไปใช�สร�างผลลัพธ�ทางธุรกิจ 
 

2. Intended Learning Outcomes (ILOs) | ผลลพัธ�มุ�งหวงัของหลกัสตูร 
สําหรับสัมมนา Marketing Plan Intensive น้ี ทางบร�ษัท แพน โฟ จํากัด ได�จัดทําหลักสูตรน้ีข�้นเพ�่อสนับสนุนให�บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจใน 
การวางแผนการตลาดได�ศึกษาข�อมูล และเม่ือผ�านการเข�าร�วมสัมมนา ผู�เร�ยนจะสามารถ: 

2.1) ผู�เร�ยนจะสามารถเข�าใจกระบวนการวางแผนการตลาด ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ 

 2.2) ผู�เร�ยนจะสามารถมองเห็นข้ันตอนการวางแผนการตลาดเชิงบูรณาการ และบร�หารจัดการทรัพยากร 

        เพ�่อผลักดันให�การทําการตลาดประสบความสําเร็จด�วยความรู� เคร�่องมือ และคําแนะนําท่ีถูกต�อง 

 2.3) ผู�เร�ยนจะสามารถลงมือทําแผนการตลาดเบ้ืองต�นได�อย�างมีทิศทางและเหมาะสมกับธุรกิจตัวเอง 

 2.4) ผู�เร�ยนจะสามารถสร�างแผนลงมือทําขององค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ 

 

3. Topics and Sub-Topics | หวัข�อหลกัและหวัข�อย�อย 

ช่ือหัวข�อ ช่ือหัวข�อย�อย 

Understand Your 
Core Marketing 
เข�าใจแก�นการตลาดของคุณ 

Product’s Marketing Function | การเข�าใจสินค�าสู�การจัดองค�ประกอบทางการตลาด 
Segmentation, Target, Positioning | องค�ประกอบสู�การวางแผนการตลาดท่ีม่ันคง 
Marketing Mix | เข�าใจองค�ประกอบการตลาดด�วย 4P 
Value Proposition | การเข�าใจจ�ดแข็งท่ีสามารถนําไปใช�ในการทําการตลาดได� 

Customer Analysis 
การว�เคราะห�กลุ�มเป�าหมาย 

Customer Avatar | รู�จักตัวตนและความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย 
Demographic | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยหลักประชากรศาสตร� 
Psychographics | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยหลักจ�ตว�ทยา 
Decision Making | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยการตัดสินใจ 
Pain Point | หลักการกําหนดกลุ�มเป�าหมายด�วยป�ญหาท่ีกลุ�มเป�าหมายมี 

3 Plans to Grow 
your Business 
3 แผนการท่ีทําให�ธุรกิจคุณโต 

Customer Acquisition Plan | แผนการตลาดสําหรับหาลูกค�าใหม� 
Price & Promotion Plan | แผนการตลาดสาํหรับราคาและโปรโมช่ัน 
Retention Plan | แผนการตลาดสําหรับรักษาลูกค�าเก�า 

Marketing Research 
In Action 
หลกัการการลงมือว�จัย
การตลาด 

Type of Marketing Research | ประเภทของการทําว�จัยตลาดและลักษณะการว�จัย 
Survey Design for Marketing Research | ขั้นตอนการต้ังคาํถามในการทําว�จัยการตลาด 
Steps to Practical Marketing Research | ขั้นตอนการทําการว�จยัการตลาดแบบใช�ได�จร�ง 
How to Understand Insight | เปลี่ยนข�อมูลว�จัยเป�นอินไซส� 

Budget Planning 
แผนการสําหรับควบคุม
งบประมาณ 

What is Marketing Budget Management? | อะไรคอืการบร�หารจัดการงบประมาณ 
Cost and Result Plan | แผนการบร�หารค�าใช�จ�าย VS แผนการสร�างผลลัพธ� 
Resource Management (Money & Time) | การบร�หารจัดการทรัพยากร (เง�นและเวลา) 

Channel Planning 
แผนการบร�หารจัดการ
ช�องทาง 

 

Understand the Journey | การเข�าใจเส�นทางของลูกค�าเบ้ืองต�น 
Types of Channels | ประเภทของช�องทาง 
Channel Planning | แผนการเข�าถึงกลุ�มเป�าหมายด�วยช�องทางต�างๆ 
Setting Benchmark | เกณฑ�การประเมินความสําเร็จของช�องทางการตลาด 
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Tracking and 
Improvement 
การติดตามผลและพัฒนา 

Funnel Tracking Model | การวัดผลด�วยว�ธีการ Funnel Tracking 
When Cost beyond Result | ว�ธีการแก�ไขเม่ือค�าใช�จ�ายสูงกว�าเป�าหมายท่ีกําหนดไว� 
From Marketing Plan to Implementation |  

 
4. Speakers | ว�ทยากร: 
สําหรับสัมมนา Marketing Plan Intensive น้ี จะถูกจัดข�้นในวันเสาร� 29 - วันอาทิตย�ท่ี 30 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 - 17.30 น. ดําเนินการสอนโดย: 

1. ผศ.ดร.รว�พรรณ สุภาวรรณ� – อาจารย�ประจําภาคว�ชาการตลาด ว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล 

2. คุณ ธีรานนท� ศิร�กุลพ�ร�ยะ – ผู�ก�อตั้งบร�ษัท Solution Potential บร�ษัทด�านกลยุทธ�การตลาดออนไลน� มีประสบการณ�ในการให�คําปร�กษาบร�ษัท

ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยป�จจ�บันเป�นผู�สร�างว�ธีการ “Insightist” ว�ธีการในการว�เคราะห�กลุ�มเป�าหมายและความต�องการของลูกค�าท่ีมีความ

แม�นยําและนําไปใช�ต�อยอดธุรกิจได�จร�ง 

 

5. Learning Format | รปูแบบการเร�ยนรู�: 
Marketing Plan Intensive จะถูกจัดในรูปแบบการสอนผ�านทางออนไลน�แบบ Virtual Interactive ท่ีผู�เร�ยนสามารถเร�ยนได�จากทุกท่ีท่ัวประเทศไทย และ
สามารถสื่อสารกันได�แบบ Real-Time โดยท้ังน้ี การดําเนินการสอนในรูปแบบ Lecture Based (การเร�ยนผ�านทางเลคเชอร�) และ Workshop Based (การทํา
กิจกรรมเว�ร�คช็อป) ตลอดท้ังหลักสูตร 
 

6. Certificate of Completion | การได�รบัประกาศนยีบัตร: 
ผู�เข�าร�วมหลกัสูตรจะได�รับใบประกาศนียบัตรออกโดย บร�ษัท แพน โฟ จํากัด และว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล โดยจะมีเกณฑ�ดังต�อไปน้ี: 

เกณฑ�ในการรับใบประกาศนียบัตร การผ�านเกณฑ� 

การเข�าเร�ยน 80% ของเวลาเร�ยนท้ังหมด 

โดยผู�เร�ยนจะได�รับใบประกาศนียบัตรเป�นไฟล� downloadable .PDF ผ�านทางอีเมลพร�อมกับคะแนนที่ได�รับทั้งหมด 

 

7. Registration Fees | ค�าสมคัรอบรม: 
Marketing Plan Intensive เป�ดให�ลงทะเบียนแก�ผู�ท่ีสนใจในการทําแผนการตลาด โดยมีค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมอบรมท้ังสิ�น 7,900 บาท (ราคาน้ีไม�รวม

ภาษีมูลค�าเพ��ม 7%) โดยผู�ท่ีสนใจสามารถกรอกรายละเอียดได�ในฟอร�มท่ีแนบมาไว�ในเอกสารฉบับน้ี หร�อผ�านทางเว็บไซต� https://panpho.co/mpi ป�ด

ลงทะเบียนวันท่ี 15 พฤศจ�กายน 2565 จํากัดเพ�ยง 30 ท่ีน่ังเท�าน้ัน 

 

ท้ังน้ี หากบร�ษัทมีความประสงค�ในการรับใบแจ�งหน้ีสําหรับชําระค�าอบรมหลักสูตร สามารถกรอกรายละเอียดได�ท่ี https://panpho.com/quotation หร�อ 

LINE:@PANPHO เพ�่อทําการติดต�อกับทีมงานท่ีดูแลหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://panpho.co/mpi%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://panpho.co/mpi%20%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://panpho.com/quotation%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ใบสมคัรหลักสตูร Marketing Plan Intensive 

 

 
หมายเหตุ 

1. สําหรับบร�ษัทท่ีต�องการส�งพนักงานมาเร�ยนมากกว�า 1 ท�านสามารถติดต�อทีมงานเพ�่ออํานวย
ความสะดวกในการลงทะเบียน 

2. กรณีหลกัสูตรยืนยนัจดัอบรมแล�ว บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเง�นทุกกรณี 
3. สําหรับการวัดผลการอบรม ทางบร�ษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการส�งใบประกาศนียบัตรให�กับผู�ท่ีไม�

ผ�านเกณฑ�การประเมินท่ีหลักสูตรได�กําหนดไว� 

 

 

สนใจสํารองท่ีน่ังได�ท่ี info@panpho.com โทรศัพท� 094-242-4197 อัตราค�าฝ�กอบรมรวมเอกสารประกอบการอบรมและค�าจัดส�งแล�ว 
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