
 

โดย     
คณะเทคโนโลยีการจดัการ 

โครงการ   
“บัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน” 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

โครงการบัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน ปีที่ 2 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

โครงการบัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน ปีที่ 2 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

โครงการบัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน ปีที่ 2 

80 ปี  ไสใหญ่ 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

แอบส่อง : ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

นักปฏิบัติ  

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 



KM : โครงการบัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน ปีที่ 2  

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ความเป็นมา 

ปัจจุบันเป็นยุคที่
โลกมีความ
เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว 

สถานศึกษามีการ
เตรียมพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้   

ผลิตบัณฑิต      
นักปฏิบัติ 

“บัณฑิตนักการ
ตลาดสร้าง
ชุมชน”  



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

เป้าประสงค์ 

 
1 นักศึกษาเกิดทักษะด้านชีวิตและการท างาน  

2 นักศึกษาเกิดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

3 นักศึกษาเกิดทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 

 
4 นักศึกษาเกิดจิตห้าลักษณะ 



บณัฑิตนักปฏิบติั 

แผนการตลาด 

เรียนรู้กลยทุธ ์

PROJECT  BASE 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ก าหนดกลุ่มนักศึกษาร่วมโครงการ 

ประสานงาน 

-ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP  

- ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับ แผนการตลาด 

พัฒนาการเป็นนักปฏิบัติที่ดี 

ประกวดการน าเสนอ 
แผนการตลาด 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

หลักสูตรสาขาวิชา  การตลาด      
ชั้นปทีี่       ๓ 
กลุ่มละ    ๘      คน        
จ านวน    ๖   กลุ่ม     
รวมนักศึกษา     ๕๔    คน 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

ชื่อผลงานนักศึกษา   แผนการตลาดสร้างชุมชน 
 
การน าไปใช้ประโยชน์  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP สามารถน าแผนการตลาดไปประยุกต์ใช้กับกิจการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตจากการเรียนรู้ 



• เป้าหมายหลกั นักศึกษาได้รบัการพฒันาสู่การเป็นบณัฑิตนักปฏิบติั 

• เป้าหมายรอง นักศึกษาสามารถเขียนแผนการตลาดได้ 

• แผนงาน 
พฒันานักศึกษาให้มีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี  21 

• กลยทุธ ์ พฒันา 2 ด้าน 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  



กลยทุธ ์1  
พฒันาความรู้ เก่ียวกบั แผนการตลาด 

กลยทุธ ์2  
พฒันาการเป็นนักปฏิบติัท่ีดี 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

กลยทุธ ์1  ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตห้าลกัษณะ 

ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม   จติรูส้งัเคราะห ์

การด าเนินงาน 

กลยทุธ ์1  

พฒันาความรู้ เก่ียวกบั แผนการตลาด 

กิจกรรมที่ 1   
การฝึกอบรม  การเขียนแผนการตลาด 



กิจกรรมที่ 1   
การฝึกอบรม  การเขียน
แผนการตลาด 

บรรยากาศการการฝึกอบรม  การเขียนแผนการตลาด 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

กลยทุธ ์2  ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จิตห้าลกัษณะ 

2.1 ลงพืน้ทีศ่กึษาดงูาน ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละ
นวตักรรม 

จติรูเ้คารพ 

2.2 ด าเนินการเขยีนแผนการตลาด -ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ 
และเทคโนโลย ี
-ทกัษะดา้นชวีติและการ
ท างาน 

จติสรา้งสรรค ์

2.3 ประกวดการน าเสนอแผนการ
ตลาด   
-ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั   
-ผูป้ระกอบการผลติภณัฑ ์  

-ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละ
นวตักรรม 
  

จติรูจ้รยิธรรม 

การด าเนินงาน 

กลยทุธ ์2  

พฒันาการเป็นนักปฏิบติัท่ีดี 



การประสานงานในการลงพื้นที่ 

ส านักงานพัฒนาชุมชน      
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ส านักงานพัฒนาชุมชน           
อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการลงพืน้ท่ี -น ้าตาลจาก ต.ขนาบนาก  

พี่กวี จันทรังษี 

ป้าระพีร ์

กิจกรรมที่ 2   
การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการลงพืน้ท่ี -น ้าตาลจาก ต.ขนาบนาก  



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการลงพืน้ท่ี – แกงไตปลาป้าด า  อ.เมือง 

ป้าด า 
พี่จุ๋ม 

คณุสมใจ  พรมชมพ ู 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการลงพืน้ท่ี – แกงไตปลาป้าด า  อ.เมือง 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการลงพืน้ท่ี – ข้าวไข่มดร้ิน อ.หวัไทร 

ปราชญ์ท้องถิ่น อดีตผู้ใหญ่จ าเนียร พรหมเรือง 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการลงพืน้ท่ี – ข้าวไข่มดร้ิน อ.หวัไทร 



กิจกรรมท่ี 3   
ด าเนินการเขียนแผนการตลาด 

บรรยากาศการท างาน 

: ศตวรรษ ราชมงคลศรีวิชยั 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการท างาน 



บรรยากาศการประกวดแผนการตลาด 

กิจกรรมท่ี 4   ประกวดการน าเสนอแผนการตลาด   
-ส านักงานพฒันาชมุชนจงัหวดั                 (กรรมการตดัสิน)  
-ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑไ์ตปลาป้าด า     (กรรมการตดัสิน)   

ณ หอประชมุใหญ่  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการประกวดแผนการตลาด 

กลุ่มท่ี 1 น ้าตาลจาก 

กลุ่มท่ี 2  ข้าวไข่มดร้ิน 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการประกวดแผนการตลาด 

กลุ่มท่ี 3 ข้าวไข่มดร้ิน 

กลุ่มท่ี 4 แกงไตปลา 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการประกวดแผนการตลาด 

กลุ่มท่ี 5 แกงไตปลา 

กลุ่มท่ี 6 น ้าตาลจาก 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

บรรยากาศการประกวดแผนการตลาด 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

แผนการด าเนินการ       ระยะเวลา 4 เดือน 

รายละเอียดกิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ม.ค ก.พ มี.ค   เม.ย 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑.  วางแผนด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ                         

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                         

๓. จัดเตรียมเอกสาร                         

๔. ด าเนินการฝึกอบรมจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์                         

๕. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ                         

๖. ด าเนินการเขียนแผนการตลาด                         

๗. ด าเนินการประกวดการน าเสนอแผนการตลาด                         

๘. สรุปและประเมินผลโครงการ                         

งบประมาณ 58,000 บาท 



บณัฑิตนักปฏิบติั / น าไปสู่การแข่งขนั 



จิตเช่ียวชาญ 

จิตรู้สงัเคราะห ์

จิตสร้างสรรค ์จิตรู้เคารพ 

จิตรู้จริยธรรม 

การพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  



ปัจจยัแห่งความส าเรจ็  

โครงการบัณฑิตนักการตลาดสร้างชุมชน 

ชุมชน 

นักศึกษา 

เครือข่าย
หน่วยงาน
ภายนอก 

โครงการใน
ปีงบประมาณ 2559 



แผน 

การตลาด 

คลินิค
การ
ลงทนุ 

MT IT คลินิค 

แผน
ธรุกิจ 

นักบญัชีรกั
บา้นเกิด 

แผนปฏิบติังานพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

คลินิคพัฒนาธุรกิจชุมชน 

การด าเนินการ        

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
 

 
 
 



ขอขอบคณุ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

http://mt.rmutsv.ac.th 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jKe5WZ0RsdkYNM&tbnid=-hDvCAwoJ5c_pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dokyawhai.blogspot.com/2010/08/blog-post_18.html&ei=hJSxUp_QLIXziAe19YDwCg&bvm=bv.58187178,d.dGI&psig=AFQjCNFZBrD8tkAelDxYa-6eH1IAgYPRlw&ust=1387455999029962

