ชื่อโครงการ

J-MAT Next Gen ภายใต้ แนวคิด “ Let’s play & learn together”
Play สนุกไปกับเพื่อนๆจากหลากหลายสถาบัน เพื่อสร้ างสรรค์กิจกรรม ในระดับประประเทศ
ตลอดระยะเวลา 1 ปี
Learn เรี ยนรู้ แบบ “ Learning by doing” กับบรรดานักการตลาด ภายใต้ การดูแลจาก
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการฯ
ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Smart J-MAT) เปิ ดรับสมัครคณะทางานโครงการ
“ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รุ่ นที่ 32 หรื อ Smart J-MAT 32” โดยเป็ นนิสิต นักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่เลือกศึกษาวิชาการตลาดเป็ นวิชาเอก หรื อวิชาโท ที่มีความสนใจใฝ่ หาความรู้ทางด้ าน
วิชาการและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเป็ นตัวแทนจากสถาบันในการทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ให้ กับ นิสิต/
นักศึกษา ทัว่ ประเทศตลอดปี การศึกษา 2559-2560
หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ วยปั จจุ บัน ประเทศไทยได้ ก้ าวเข้ าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ซึ่ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ กั บ
การแข่งขันทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และรวมถึงทางด้ านการศึกษาซึ่งเป็ นส่วนสาคัญใน
การพัฒนาส่วนต่างๆ เยาวชนนับได้ ว่าเป็ นกลุ่มที่มีบทบาทเป็ นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ ก้าวสู่ความเป็ น
สากลมากกว่ า ที่ เ ป็ นอยู่ แต่มิ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นาอย่ า งทั่ว ถึ ง ในทุก ภาคส่ ว น อี ก ทัง้ ยัง ขาดบุค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และทุนทรัพย์เพื่อใช้ ในการพัฒนาการศึกษา ที่จะมีส่วนช่วยให้ เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงยัง่ ยืนทัง้
ในปั จจุบนั และอนาคตต่อไป
ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญ ใน
การพัฒ นาและสร้ างนักการตลาดที่ มี คุณ ภาพ ที่ จ ะเป็ นก าลัง ส าคัญในการพัฒ นาประเทศ ตัง้ แต่กลุ่ม นิ สิต /
นักศึกษา ซึ่งจะเป็ นรากฐานที่สาคัญของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึง ทาให้ เกิดจุดเริ่ มต้ นของ“ ชมรม
ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” หรื อ Smart J-MAT ขึ ้นในปี 2528 โดยภายในโครงการฯ ประกอบ
ไปด้ วย 1) โครงการสัมมนาสู่เส้ นทางการตลาด 2) โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 3) โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่ นเยาว์ หรื อ Marketing
Trainee และ 4) โครงการ J-MAT Next Gen ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ประสบการณ์การทางานจริ ง การให้ คาแนะนา
จากรุ่นพี่นกั การตลาดและนักสร้ างแบรนด์ที่มีประสบการณ์ การเชื่อมความสัมพันธ์ กบั เพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน
รวมถึง รุ่ นพี่ ในโครงการฯ และทางสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย ยัง ได้ มี การจัดหลักสูต รอบรมที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ในการทางานในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ นิสิต/นักศึกษา ได้ มีโอกาสบูรณาการทักษะความรู้กบั การทางานจริง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
2. เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างทักษะการทางานจริงในด้ านการบริหารโครงการฯ และเพิ่มทักษะการแก้ ไขปั ญหา
3. เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในการทากิจกรรม
ที่มีสว่ นสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน
4. เพื่ อ เสริ ม สร้ างเครื อ ข่ า ยของนัก การตลาดระดับ เยาวชน และนัก การตลาดในระดับ มื อ อาชี พ ให้ มี
ความแข็งแกร่ง มัน่ คงในระดับสากล
5. เพื่อสร้ างความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้ จากการทางานจริ ง อันเป็ นพื ้นฐานสาคัญทางด้ านการตลาด
แก่ยวุ สมาชิกฯ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารเป็ นนักการตลาดในระดับมืออาชีพในอนาคต
6. เพื่อสร้ างเสริ มนักการตลาดระดับเยาวชนให้ มีความพร้ อมตลอดจนความมัน่ ใจ ก่อนเข้ าสู่โลกของการ
ทางานจริง
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต/นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาที่ มีความเกี่ ยวข้ องกับสายงานตลาด อาทิ คณะบริ หารธุรกิจ คณะ
นิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ในระดับชันปี
้ 3-4 ของแต่ละสถาบัน
การดาเนินการ
1. นิสิต/นักศึกษา ส่งใบสมัครเข้ ามายังสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ส่ งใบสมัครได้ 2 ช่ องทาง
1.1 ไปรษณีย์: สมาคมการตลาดแห่ งประเทศไทย 1168/21 ลุมพินี ทาวเวอร์ ชัน้ 14 ถนน พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-679-7360-3
1.2 E-mail : jmat31.pr@gmail.com (กรุ ณานาเอกสารฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์ )
2 นิสิต/นักศึกษาจะต้ องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2559 ที่สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
3 นิสิต/นักศึกษา จะต้ องเข้ าร่วมโครงการต่างๆ อาทิ
3.1 J-MAT Sharing Together (โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้ านต่างๆ ให้ กบั ทีม J-MAT
3.2 โครงการสัมมนาสู่เส้ นทางการตลาด (จัดหลักสูตรอบรมพัฒนาเยาวชนในด้ านการตลาด)
3.3 โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ชิงโล่ พระราชทานสมเด็จ พระเทพ
รั ตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (โดยร่วมเป็ นหนึ่งในคณะทางานจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย)

3.4 โครงการอบรมพิเ ศษนั ก การตลาดรุ่ นเยาว์ หรื อ Marketing Trainee (ร่ วมเป็ นหนึ่ง ใน
คณะทางานจัดหลักสูตรอบรมทางด้ านการตลาดให้ กับนิสิต นักศึกษาชัน้ ปี 4 ร่ วมกับสมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย)
3.5 โครงการ J-MAT Next Gen ( ร่ วมประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ชันปี
้ ที่ 3-4
เข้ าร่วมโครงการฯ เพื่อทากิจกรรมในปี ต่อไป)
4. นิสิต/นักศึกษา จะต้ องเข้ าร่วมประชุมประจาเดือนกับทีม Smart J-MAT และทางสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย อย่างน้ อย 2 ครัง้ /เดือน และมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารโครงการต่างๆ
ระยะเวลาโครงการฯ
1 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2560 (ใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี )

ความคาดหวังของโครงการฯ
1. นิสิต/นักศึกษา ได้ มีทกั ษะความรู้การทางาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากการดาเนินงานจริง
2. นิสิต นักศึกษามีทกั ษะการทางานจริงในด้ านการบริหารโครงการฯ และทักษะ กระบวนการแก้ ไขปั ญหา
3. นิสิต นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ในการทากิจกรรมที่มี
ส่วนสาคัญในการพัฒนาบุคลากรในสายการตลาดระดับเยาวชน
4. เครื อข่ายของนักการตลาดระดับเยาวชน และนักการตลาดในระดับมืออาชีพ ให้ มีความแข็งแกร่ ง มัน่ คง
ในระดับสากล
5. นิสิต นักศึกษามีความรู้ การทางานจริง และก้ าวไปสูก่ ารเป็ นนักการตลาดในระดับมืออาชีพ
6. นิสิต นักศึกษามีความพร้ อมตลอดจนความมัน่ ใจ ในโลกของการทางานจริง

กาหนดการ
1. ระยะเวลาการรับใบสมัคร
1.1 ส่งใบสมัครด้ วยตนเอง ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.
1.2 ส่งใบสมัครทางอีเมล์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 18.00 น.
1.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็ นหลัก
2. วันสัมภาษณ์
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 (เวลาจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง ) สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนพระราม 4
หมายเหตุ
ติดตามเวลาสอบสัมภาษณ์ผา่ นทาง www.facebook.com/smartjmat หรื อ
www.marketingthai.or.th
3. วันประกาศผล
วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 ทาง www.facebook.com/smartjmat และ www.marketingthai.or.th
4. วันปฐมนิเทศ ( Orientation)
วันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้ องลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน้ 11
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผู้ดูแลโครงการ : คุณจันทร์ เพ็ญ Tel. 02-679-7360-3, E-mail : chanphen@marketingthai.or.th
ติดตามข่ าวสารของ J-MAT ได้ ท่ ี : www.facebook.com/smartjmat หรื อ www.marketingthai.or.th

