
 
 

รายละเอียด โครงการการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครัง้ที่ 29                                         
ชิงโล่พระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            

โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากัด                              
ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” 

                                                   *************************** 
 

 
 

J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดบัประเทศ เพ่ือชิงโลพ่ระราชทาน สมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมเกียรตบิตัรและทนุการศกึษามลูคา่
รวมทัง้สิน้กวา่ 500,000 บาท ซึง่ได้มีการจดัอยา่งตอ่เน่ืองมายาวนานถึง 28 ปี จดัโดย ชมรมยวุสมาชิกสมาคม
การตลาดแหง่ประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดแูลของสมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย ร่วมกบับริษัท
ผู้สนบัสนนุชัน้น าในประเทศไทยในแตล่ะปี  

ในปีนี ้ ได้รับการสนบัสนนุโดย บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จ ากดั ภายใต้หวัข้อ “จดัจ้าน สดุไอเดีย” เพ่ือเป็น
เวทีท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต นกัศกึษา ได้น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาประยกุต์ใช้ในการวางแผนการตลาด  ทัง้ยงัฝึก
ให้รู้จกัวิเคราะห์ ค้นหาข้อมลูเชิงธุรกิจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และรู้จกัการท างานเป็นทีมอยา่งมีระบบ เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดของจริงท่ีไมใ่ชแ่คใ่นห้องเรียน 

 

 



 
 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นิสิต นกัศกึษา ได้มีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

 2. เพ่ือให้นิสิต นกัศกึษา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานด้านการตลาดท่ีนอกเหนือต าราเรียน 

3. เพ่ือให้นิสิต นกัศกึษา น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาประยกุต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ 

     พร้อมท่ีจะเป็นนกัการตลาดท่ีดีในอนาคต 

4. เพ่ือฝึกให้นิสิต นกัศกึษา มีการวางแผนการท างานอย่างมีระบบ ท างานเป็นทีม รู้จกัศกึษาค้นคว้า 

    หาข้อมลู 

 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าประกวดแผนการตลาด 

 1.   จะต้องเป็นนิสิต นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาระดบัปริญญาตรีภายในประเทศ    

ระดบัชัน้ปีท่ี 3-4 (อนโุลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชัน้ปีท่ี 2 ได้ไมเ่กิน 40 % ของจ านวนสมาชิกในทีม)  
 2.   สมาชิกในกลุม่จะต้องมาจากสถาบนัเดียวกนั ซึง่ก าหนดไว้ทีมละตัง้แต ่3-10 คน จะเป็นนกัศกึษาสาขา 

การตลาดหรือสาขาวิชาอ่ืนก็ได้ แตต้่องมาจากสถาบนัเดียวกนั โดยมีคณาจารย์ในสถาบนันัน้ๆ เป็นผู้ เซ็นรับรอง 

 

รางวัลส าหรับการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครัง้ที่ 29 
 

รางวัลชนะเลิศ                     - โลพ่ระราชทานของสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ       
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
พร้อมทนุการศกึษา 130,000 บาท และเกียรติบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1         - ทนุการศกึษา 70,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2      - ทนุการศกึษา 55,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร 
รางวัลชมเชย 4 รางวัล   - ทนุการศกึษารางวลัละ 40,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร 
รางวัล The Best Idea   - ทนุการศกึษารางวลัละ 30,000 บาท  
รางวัล The Best Support     - ทนุการศกึษารางวลัละ 30,000 บาท  
รางวัล Creative Award  - ทนุการศกึษา 10,000 บาท 

รางวัลส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ  -  20,000 บาท 

และมีหนงัสือรับรองส าหรับผู้ เข้ารอบ 50 ทีม และ 24 ทีม สดุท้าย  
 

 

 

 

 

 



 
 

ก าหนดการ 

 

ช่องทางการสมัคร 
สมคัรผา่นทางเว็บไซต์ https://bit.ly/2Stilsm หรือ   

 

ผลงานและเอกสารที่ต้องส่ง 
1. รูปเลม่แผนงานฉบบัจริง จ านวน 6 ชดุ  
2. ไฟล์รูปเลม่แผนงาน save เป็น PDF และอพัโหลดไฟล์ ผา่นทาง Google Form ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 20 MB 

(ไฟล์และรูปเลม่แผนงานฉบบัจริงท่ีสง่มา ต้องเป็นเนือ้หาเดียวกัน หากไมใ่ช ่ถือเป็นอนัโมฆะ) โดยตดิตาม
รายละเอียดผา่นทาง Facebook J-MAT 

3. หลกัฐานการสมคัร พร้อมเอกสารแนบเพิ่มเตมิ ดงันี ้

 3.1 พิมพ์ใบตอบรับการสมคัรจาก E-mail โดยให้หวัหน้าทีมและอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม จ านวน 1 ฉบบั 

 3.2 ส าเนาบตัรนกัศกึษาของสมาชิกทกุคน พร้อมเซ็นช่ือรับรองส าเนาถกูต้องคนละ 1 ชดุ 

 3.3 ส าเนา BookBank ท่ีมีเลขท่ีบญัชีธนาคาร ของหวัหน้าทีม  

 

หัวข้อ ระยะเวลา 
ประชาสมัพนัธ์ 16 ธนัวาคม 2562 - 29 มกราคม 2563 

ระยะเวลาการรับสมคัร 29 ธนัวาคม 2562 - 29 มกราคม 2563 

วนัชีแ้จงโจทย์และรายละเอียดการท าแผน วนัพธุ ท่ี 29 มกราคม 2563 เวลา 12.00 – 17.00 น.                       
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลยัฯ ชัน้ 6 สยามพารากอน 

ก าหนดสง่ผลงาน วนัเสาร์ ท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 

ประกาศผลการตดัสิน 50 ทีม  วนัพธุ ท่ี 25 มีนาคม 2563  โดยสามารถเข้าไปดผูลได้ท่ี 

www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat 

ทีมท่ีเข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศพัท์ 

ประกาศผลการตดัสิน 24 ทีม  วนัจนัทร์ ท่ี 30 มีนาคม 2563  โดยสามารถเข้าไปดผูลได้ท่ี 

www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat 

ทีมท่ีเข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศพัท์ 

ประกาศผลการตดัสิน 7 ทีม  วนัองัคาร ท่ี 21 เมษายน 2563 โดยสามารถเข้าไปดผูลได้ท่ี 

www.marketingthai.or.th และ www.facebook.com/smartjmat  
ทีมท่ีเข้ารอบจะได้รับการแจ้งผลทางโทรศพัท์ 

วนัน าเสนอผลงานผู้ เข้ารอบ 7 ทีมสดุท้าย วนัพธุ ท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00-18.00 น. 
วนัพิธีประกาศผล และมอบรางวลั วนัพฤหสับดี ท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น. 

https://bit.ly/2Stilsm
http://www.facebook.com/smartjmat
http://www.facebook.com/smartjmat
http://www.facebook.com/smartjmat


 
 

ช่องทางการส่งผลงาน 

สามารถสง่ผลงานได้ตัง้เเตห่ลงัวนัชีเ้เจงโจทย์ ได้ 2 ชอ่งทาง คือ 

1. สามารถส่งด้วยตนเอง ในวนัเสาร์ท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. ได้ท่ี สมาคมการตลาด
แหง่ประเทศไทย ตกึลมุพินีทาวเวอร์ ชัน้ 14 หรือ วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. (กรณีสง่ลว่งหน้า) 
2. สามารถปิดผนกึซองผลงานสง่ทางไปรษณีย์ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ สง่มาท่ี 

 

โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครัง้ท่ี 29 

สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย ตกึลมุพินีทาวเวอร์ 
ชัน้ท่ี 14 เลขท่ี 1168/21 ถ.พระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ 

เขตสาทร กทม. 10120  โทร. 02-679-7360-3 

 

หมายเหต ุ: การสง่ผลงานทัง้หมด ยึดวนัประทบัตราไปรษณีย์ วนัสดุท้าย วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2653 เทา่นัน้  
                 (หากเลยจากนัน้ จะถกูตดัสิทธ์ิการแขง่ขนั) 

 

ตดิตอ่สอบถามเพิ่มเตมิ                                                                                                                                                          

คณุจนัทร์เพ็ญ ทานนท์         โทร. 095-952- 4453                                                                                                                     
คณุสภุาพร เพ็ญภู่               โทร. 097-920-9660                                                                                                                     

คณุสดุารัตน์ ธนทรัพย์บญุ      โทร. 094-049-7454 

Website : http://www.marketingthai.or.th/ 

Facebook Fanpage :  www.facebook.com/smartjmat 

Line : @smartjmat 

Instagram : jmat_official 

http://www.marketingthai.or.th/
http://www.facebook.com/smartjmat

