กิจกรรม KM ของ กคช. ปี 2559
กลุ่ม 6 - E-Marketing
CoP ครั้งที่ 1
เรื่อง

ปัญหาที่พบและการเตรียมความพร้อมเพื่อนาไปสู่การทา E-Marketing ที่พร้อมใช้งาน

วัตถุประสงค์

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สาหรับการทา E-Marketing

ผลผลิต(Output) ที่ต้องการ

แนวทางการเตรียมข้อมูล/รูปแบบ ข้อมูลที่ใช้ในการทา E-Marketing

ประเด็นวาระ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1. เตรียมความพร้อมฐานข้อมูลโครงการ
2. เตรียมความพร้อมฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ update
3. เตรียมความพร้อมฐานข้อมูลการจองโครงการ
4. ข้อมูลโครงการที่จาเป็นในการทา E-marketing
5. รูปแบบข้อมูลให้สอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการ
6. ปัญหาข้อมูลจานวนอาคารว่างพร้อมขายไม่ update
7. ปัญหาอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล สมาชิก (Knowledge member) ที่จะเชิญเข้าร่วม
1. คุณเอกพล สีสัน
2. คุณวสันต์ เกษรกุล
3. คุณประภาพรรณ สถานดี
4. คุณเพชรัตน์ รัตนวงศ์
5. KM -Team
Facilitator และ Historian
คุณจรินทร อย่างธารา : Facilitator
คุณศรัณย์ แพทย์โอสถ : Historian
วัน-เวลา ที่จะนัดทา CoP
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม วช.1 ชั้น 4 อาคาร 2

กิจกรรม KM ของ กคช. ปี 2559
กลุ่ม 6 - E-Marketing
CoP ครั้งที่ 2
เรื่อง

ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมการตลาดและการ update ข้อมูล

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมและคัดกรองข้อมูลสาคัญสาหรับใช้ในการทา E-marketing

ผลผลิต(Output) ที่ต้องการ รูปแบบ ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อส่งเสริมการตลาด / แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์
ประเด็นวาระ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1. ปัญหาที่ทาให้การให้ข้อมูลแตกต่างกัน
2. มีหน่วยงานใดบ้างที่ update ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์อะไรที่แต่ละหน่วยงาน Update
4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่ที่ไหนบ้าง ที่นามาตอบลูกค้า
5. ใครควรเป็นเจ้าภาพหลัก update ข้อมูลผลิตภัณฑ์
6. ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ E - marketing
7. ควรมีข้อมูลใหม่ๆ อะไรเพื่อให้ทางเลือกแก้ลูกค้า
ชื่อ-นามสกุล สมาชิก (Knowledge member) ที่จะเชิญเข้าร่วม
1. นางพัลลภา ช้างทอง
พ.ประชาสัมพันธ์ 7 สป.ปส.
2. นายวสันต์ เกสรกุล
พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 พน.ทน.
3. นางประภาพรรณ สถานดี
พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 พน.ทน.
4. นายเอกพล สีสัน
พ.บริหารงานทั่วไป 6 ปค.ทน.
5. KM -Team
Facilitator และ Historian
คุณศรัณย์ แพทย์โอสถ : Facilitator
คุณคเชนทร์ ศุกรเวทย์ศิริ : Historian
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม วช.1 ชั้น 4 อาคาร 2

กิจกรรม KM ของ กคช. ปี 2559
กลุ่ม 6 - E-Marketing
CoP ครั้งที่ 3
เรื่อง

Software Social Monitoring

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง Social Monitoring

ผลผลิต(Output) ที่ต้องการ แนวทางการใช้ Software Social Monitoring
ประเด็นวาระ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1. Software Social Monitoring คืออะไร
2. ความสาคัญของ Software Social Monitoring กับ E-Marketing
3. มีอะไรบ้างที่จาเป็นต้อง Monitoring บน Social
4. ผลิตภัณฑ์ด้าน Software Social Monitoring ในตลาดปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล สมาชิก (Knowledge member) ที่จะเชิญเข้าร่วม
1. นายวสันต์ เกสรกุล
พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 พน.ทน.
2. นางประภาพรรณ สถานดี พ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 พน.ทน.
3. นายเอกพล สีสัน
พ.บริหารงานทั่วไป 6 ปค.ทน.
5. KM -Team
Facilitator และ Historian
คุณอัมพร สุขศิริวงษ์
: Facilitator
คุณศรัณย์ แพทย์โอสถ : Historian
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม วช.1 ชั้น 4 อาคาร 2

กิจกรรม KM ของ กคช. ปี 2559
กลุ่ม 6 - E-Marketing
CoP ครั้งที่ 4
เรื่อง

การนา E-Marketing มาส่งเสริมการขาย

วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การนา E-Marketing มาส่งเสริมการขาย

ผลผลิต(Output) ที่ต้องการ แนวทางการใช้ E-Marketing ส่งเสริมการขายของการเคหะแห่งชาติ
ประเด็นวาระ ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1. E-Marketing คืออะไร มีความสาคัญอย่างไร
2. E-Marketing จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างไร
3. ทา E-marketing อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
4. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการทา E-marketing
5. ตลาดการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีกลยุทธ์ อะไรบ้าง
6. กลยุทธ์ใดเหมาะสม และสอดคล้องกับการเคหะ
7. ขั้นตอนการทา E-Marketing
8. การใช้ E-Marketing มาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และพันธกิจเพื่อสังคมได้อย่างไร ?
ชื่อ-นามสกุล สมาชิก (Knowledge member) ที่จะเชิญเข้าร่วม
1. คุณไพโรจน์ ลุนราศรี
Modern Home Products Co.,Ltd.
2. คุณเอกพล สีสัน
พ.บริหารงานทั่วไป 6 ปค.ทน.
4. KM -Team
Facilitator และ Historian
คุณ.จรินทร อย่างธารา : Facilitator
คุณศรัณย์ แพทย์โอสถ : Historian
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม วช. ชั้น 4 อาคาร 2

