
 
 

 
ช่ือโครงการ J-MAT Next Gen ภายใต้แนวคดิ “ Let’s play & learn  together” 

Play  สนกุไปกบัเพ่ือนๆจากหลากหลายสถาบนั เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรม ในระดบัประประเทศ
ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

Learn เรียนรู้แบบ  “ Learning by doing” กับบรรดานักการตลาด ภายใต้การดูแลจาก 
สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 

 
รายละเอียดโครงการฯ 
 ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Smart J-MAT) เปิดรับสมคัรคณะท างานโครงการ 
“ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รุ่นท่ี 32 หรือ Smart J-MAT 32” โดยเป็นนิสิต นกัศึกษาท่ีก าลัง
ศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ท่ีเลือกศกึษาวิชาการตลาดเป็นวิชาเอก หรือวิชาโท ท่ีมีความสนใจใฝ่หาความรู้ทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือเป็นตวัแทนจากสถาบนัในการท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ให้กับนิสิต/
นกัศกึษา ทัว่ประเทศตลอดปีการศกึษา 2559-2560 
 
หลักการและเหตุผล 

เ น่ืองด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหลีกเล่ียงไม่ได้กับ  
การแข่งขนัทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม และรวมถึงทางด้านการศกึษาซึ่งเป็นส่วนส าคญัใน
การพฒันาส่วนต่างๆ เยาวชนนบัได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็น
สากลมากกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่มิได้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงในทุกภาคส่วน อีกทัง้ยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทนุทรัพย์เพ่ือใช้ในการพฒันาการศกึษา ท่ีจะมีส่วนช่วยให้เกิดการพฒันาอย่างมั่นคงยัง่ยืนทัง้
ในปัจจบุนัและอนาคตตอ่ไป  

ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การพัฒนาและสร้างนักการตลาดท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ตัง้แต่กลุ่มนิสิต/
นกัศึกษา ซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงท าให้เกิดจุดเร่ิมต้นของ“ ชมรม 
ยวุสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรือ Smart J-MAT ขึน้ในปี 2528 โดยภายในโครงการฯ ประกอบ 
ไปด้วย 1) โครงการสมัมนาสู่เส้นทางการตลาด 2) โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT  ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 3) โครงการอบรมพิเศษนกัการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing 
Trainee และ 4) โครงการ J-MAT Next Gen ซึ่งเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานจริง การให้ค าแนะน า 
จากรุ่นพ่ีนกัการตลาดและนกัสร้างแบรนด์ท่ีมีประสบการณ์ การเช่ือมความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนนกัศกึษาตา่งสถาบนั 
รวมถึงรุ่นพ่ีในโครงการฯ และทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ยังได้มีการจัดหลักสูตรอบรมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการท างานในอนาคตตอ่ไป 



 
 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นิสิต/นกัศกึษา ได้มีโอกาสบรูณาการทกัษะความรู้กบัการท างานจริง ร่วมกบัหนว่ยงานตา่งๆ 
2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทกัษะการท างานจริงในด้านการบริหารโครงการฯ และเพิ่มทกัษะการแก้ไขปัญหา 
3. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นกัศกึษา จากสถาบนัตา่งๆ ในการท ากิจกรรม 

ท่ีมีสว่นส าคญัในการพฒันาบคุลากรในสายการตลาดระดบัเยาวชน 
4. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชน และนักการตลาดในระดับมืออาชีพให้มี 

ความแข็งแกร่ง มัน่คงในระดบัสากล 
5. เพ่ือสร้างความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้จากการท างานจริง  อนัเป็นพืน้ฐานส าคญัทางด้านการตลาด

แกย่วุสมาชิกฯ ซึง่จะน าไปสูก่ารเป็นนกัการตลาดในระดบัมืออาชีพในอนาคต 
6. เพ่ือสร้างเสริมนักการตลาดระดบัเยาวชนให้มีความพร้อมตลอดจนความมัน่ใจ ก่อนเข้าสู่โลกของการ

ท างานจริง 
 
กลุ่มเป้าหมาย  
 นิสิต/นักศึกษา ในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความเก่ียวข้องกับสายงานตลาด อาทิ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
นิเทศศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ในระดบัชัน้ปี 3-4 ของแตล่ะสถาบนั  
 
การด าเนินการ 

1. นิสิต/นกัศกึษา สง่ใบสมคัรเข้ามายงัสมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย  
ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง  

1.1  ไปรษณีย์: สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 1168/21 ลุมพนีิ ทาวเวอร์ ชัน้ 14 ถนน พระราม 4  
                แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   โทร. 02-679-7360-3 

1.2  E-mail : jmat31.pr@gmail.com (กรุณาน าเอกสารฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์) 
2 นิสิต/นกัศึกษาจะต้องผ่านการสอบสมัภาษณ์ในวนัอาทิตย์ท่ี 13  กนัยายน 2559 ท่ีสมาคมการตลาดแห่ง

ประเทศไทย 
3 นิสิต/นกัศกึษา จะต้องเข้าร่วมโครงการตา่งๆ อาท ิ

3.1 J-MAT Sharing Together (โครงการอบรมเพ่ือเพิ่มทกัษะทางด้านตา่งๆ ให้กบัทีม J-MAT 
3.2 โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด (จดัหลกัสตูรอบรมพฒันาเยาวชนในด้านการตลาด) 
3.3 โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (โดยร่วมเป็นหนึ่งในคณะท างานจดักิจกรรมตา่งๆ กบัทาง
สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย) 
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3.4 โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee (ร่วมเป็นหนึ่งใน

คณะท างานจดัหลกัสูตรอบรมทางด้านการตลาดให้กับนิสิต นกัศึกษาชัน้ปี 4 ร่วมกับสมาคม
การตลาดแหง่ประเทศไทย) 

3.5  โครงการ J-MAT Next Gen ( ร่วมประชาสมัพนัธ์และคดัเลือกนิสิต/นกัศกึษา ชัน้ปีท่ี 3-4      
เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือท ากิจกรรมในปีตอ่ไป) 

4. นิสิต/นกัศกึษา จะต้องเข้าร่วมประชมุประจ าเดือนกับทีม Smart  J-MAT และทางสมาคมการตลาด
แหง่ประเทศไทย อยา่งน้อย 2 ครัง้/เดือน และมีบทบาทและสว่นร่วมในการบริหารโครงการตา่งๆ 
 

ระยะเวลาโครงการฯ 
1 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2560 (ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี) 

 
 
ความคาดหวังของโครงการฯ 

1. นิสิต/นกัศกึษา ได้มีทกัษะความรู้การท างาน ร่วมกบัหนว่ยงานตา่งๆ จากการด าเนินงานจริง 
2. นิสิต นกัศกึษามีทกัษะการท างานจริงในด้านการบริหารโครงการฯ และทกัษะ กระบวนการแก้ไขปัญหา 
3. นิสิต นกัศกึษาได้แลกเปล่ียนความคดิเห็นระหว่างนิสิต/นกัศกึษา จากสถาบนัตา่งๆ ในการท ากิจกรรมท่ีมี

สว่นส าคญัในการพฒันาบคุลากรในสายการตลาดระดบัเยาวชน 
4. เครือข่ายของนกัการตลาดระดบัเยาวชน และนกัการตลาดในระดบัมืออาชีพให้มีความแข็งแกร่ง มัน่คง 

ในระดบัสากล 
5. นิสิต นกัศกึษามีความรู้ การท างานจริง  และก้าวไปสูก่ารเป็นนกัการตลาดในระดบัมืออาชีพ  
6. นิสิต นกัศกึษามีความพร้อมตลอดจนความมัน่ใจ ในโลกของการท างานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการ 

 
1. ระยะเวลาการรับใบสมัคร 

1.1 สง่ใบสมคัรด้วยตนเอง ภายในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. 
1.2 สง่ใบสมคัรทางอีเมล์ ภายในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น. 
1.3 สง่ใบสมคัรทางไปรษณีย์ ภายในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2559  โดยยดึวนัท่ีประทบัตราเป็นหลกั 

 
2. วันสัมภาษณ์ 

  

 วนัเสาร์ท่ี 10 กันยายน 2559 (เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง )  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนพระราม 4 

หมายเหตุ   ตดิตามเวลาสอบสมัภาษณ์ผา่นทาง  www.facebook.com/smartjmat  หรือ 
www.marketingthai.or.th 

 
3. วันประกาศผล 

 วนัศกุร์ท่ี 16 กนัยายน 2559 ทาง www.facebook.com/smartjmat  และ www.marketingthai.or.th 
 

4. วันปฐมนิเทศ ( Orientation) 
 วนัเสาร์ท่ี   24 กนัยายน 2559   เวลา 9.00-12.00 น.   ณ ห้องลมุพินี อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 11  
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
 
ผู้ดูแลโครงการ : คณุจนัทร์เพ็ญ Tel. 02-679-7360-3, E-mail : chanphen@marketingthai.or.th 
ตดิตามข่าวสารของ J-MAT ได้ที่ : www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th 
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