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The Best Marketing Course

CREATIVity

MANAGER

SUPER

รุนที่34 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ส.ค. 4, 5, 11, 12, 26 ก.ย. 63

At Grande Centre Point Hotel, Terminal 21

F i n d  t h e  r i g h t  w ay
t o  s u c c e s s  r i g h t  n o w !

คนพบทางที่ใช เพื่อความสำเร็จ
ที่ยิ่งใหญในวันนี้!

MANAGER

SUPER

รุนที่34
ผูสนใจทั่วไป
ทานละ 68,000 บาท 
+(Vat 7% = 4,760 บาท)
รวมเปนเงิน 72,760 บาท

สมาชิกสมาคมฯ 
ทานละ 64,000 บาท 
+(Vat 7% = 4,480 บาท)
รวมเปนเงิน 68,480 บาท
รวมอาหาร อาหารวาง เอกสาร และที่พักตางจังหวัด (หองคู)

การสมัคร และคาลงทะเบียน

ชำระเงินโดย 
• เช็คสั่งจายในนาม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
• โอนเงินผานบัญชีออมทรัพย เลขท่ี 256-1-03525-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
     จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี ชื่อบัญชี สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 
     (โปรดสง Slip Pay in ทาง Email : center@marketingthai.or.th) 

คาใชจายในการอบรมครั้งนี้ สามารถลดหยอนภาษีได 200%

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น 14 ถนนพระราม 4
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2679-7360  โทรสาร. 0-2285-5988



ไมวาในโลกการตลาดจะยุงยากมากแคไหน 
MAT สามารถนำพาคุณสูความสำเร็จได
ดวยหลักสูตรการตลาดที่ดีที่สุด

ของเนื้อหาตลอด 14 วัน พรอมพบกับ
วิทยากรคณุภาพระดับประเทศ
เกือบ 30 ทาน

การันตี ความเขมขน
MANAGER

SUPER

รุนที่34

ตีแผทุกกลยุทธทางการตลาด 
เพ่ือควาทุกโอกาสของความสำเร็จ

STRATEGY

INNOVATION
ตามทันทุกนวัตกรรมการตลาด 
กาวนำโลกแหงการเปล่ียนแปลง

CUSTOMER 
EMPATHY
อัปเดตทุกพฤติกรรมของผูบริโภค 
ตอบโจทยไดตรงเปาเขาประเด็น

CREATIVITY
ส่ือสารอยางสรางสรรค พรอมทำ
แผนการตลาดดวยตัวเอง

CONNECTIVITY
สรางโอกาสในการทำธุรกิจ 
ดวยกลยุทธการเช่ือมโยง
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หามพลาด! ถาคุณคือ

คนพบทางที่ใช สรางแบรนดใหยิ่งใหญ
ควาความสำเร็จสูงสุดไปพรอมกัน
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รุนที่34

SUC
CESS

ผูประกอบการ

SMEs

ผูบริหาร
ฝายผลิตภัณฑ

ผูบริหาร
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูที่เตรียมตัว

เปนผูจัดการ
ผลิตภัณฑ

ผูบริหาร
ฝายการตลาด
/ การขาย

ผูที่เตรียมตัว

เปนเจาของ
ธุรกิจ

SPEAKERS

             ดร.ฉัตรชัย  
        ตวงรัตนพันธ  
     ผูอำนวยการบริหาร    
สมาคมผูคาปลีกไทย         

               คุณกวีวุฒิ  
             เต็มภูวภัทร
           Head of SCB10X
     ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 
(มหาชน)

              คุณณรงคเวทย 
             วจนพานิช
          B2B Business Director
     บริษัท เอสซีจี ซิเมนต
ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

            คุณขนิษฐา 
        ตั้งวรพจนวิธาน
     Executive Consultant

            ดร.จรรยจารี  
        ธรรมา
     CEO
SHE (Thailand) Co.,Ltd.

               คุณณัฐพัชญ  
               วงษเหรียญทอง
               ผูเช่ียวชาญดาน 
           Digital Marketing
     และเจาของเว็บไซตการตลาด
สุดฮิต Nuttapuch.com

              คุณณัฐวรรธน  
              ศรีสุข
              Director, Digital Marketing 
          Program School of  
     Business Administration
Bangkok University

           ดร.ดั่งใจถวิล  
        อนันตชัย
    COO, MD
INTAGE Thailand

                คุณธัญญนิธิ
             อภิชัยโชติรัตน
             Co-Founder
        Small World for Kids Co.,Ltd.
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C O M M E N TAT O R S

              คุณอิทธิชัย
              อรรถกระวีสุนทร
              Managing Director
         Level Up Holding Co.,Ltd.
    China Online Marketing Expert

              คุณโอลิเวอร  
              กิตติพงษ  วีระเตชะ
              หัวหนาคณะผูบริหาร
         ดานแบรนดและการสื่อสาร
     กลุมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จำกัด (มหาชน)

               คุณอนุวัตร   
                 เฉลิมไชย
                  Head of Ceramics Business
           SCG Cement-Building Materials

              คุณสุรศักด์ิ  
            เหลืองอุษากุล
          Strategic Planing Director
      & Co-Founder
 Brand Baker Co.,Ltd.

              คุณดนัย  
            จันทรเจาฉาย
          ประธานที่ปรึกษา
     บริษัท ดีซีคอนซัลแทนต แอนด 
มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด

              คุณชนิต  
            สุวรรณพรินทร
         กรรมการ บริษัท ที.เอ.ซี คอนซูเมอร จำกัด (มหาชน)
     กรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจพาหนะไฟฟา
บริษัท บานปู จำกัด(มหาชน)

             คุณสมพร  
         มาอุทธรณ
     Executive Consultant
Hakuhodo Asia Pacific Co.,Ltd

              คุณสุชีพ  
            ศรีพฤฒา
          Senior Executive Director
      Sino-Pacific Trading
(Thailand) Co.,Ltd.

            คุณอวยชัย  
        รางชัยกุล
    CEO Loxley Trading Co.,Ltd.

               อ.นวพร  
           บุศยสุนทร
         อดีตอาจารยประจำคณะ
     พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

            คุณบังอร  
           สุวรรณมงคล
         Managing Director and Founder
    Hummingbirds Consulting

               คุณบรรณ 
              ภุชงคเจริญ
              CEO
         Level Up Holding Co.,Ltd.
    Professional Speaker and 
Business Consultant

             คุณธนธรณ
         โพดาพล 
     New Business Manager
Google Thailand

             คุณไผท  
         ผดุงถิ่น
     CEO
บริษัท บิลค เอเชีย จำกัด

                คุณวศุตมพล  
                 ชฎาธรสุธาสิน
                    Assistant Manager,
               HR Digital & Share Services 
         Corporate Human Resources
     Division, บริษัท ปูนซีเมนตไทย 
จำกัด (มหาชน) 

             คุณวิภาดา  
         อัตศรัณย
     Executive Vice President 
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

         คุณเพชราภรณ  
     จียาศักด์ิ
Personal Development Coach  

              ดร.สมชาติ  
                วิศิษฐชัยชาญ
                   กรรมการบริหารและ
               ท่ีปรึกษาดานการส่ือสาร
         ศูนยสาธารณประโยชน
     และประชาสังคม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)



KNOWLEDGE 

อัปเดตหลักสูตรใหม ครบครันทั้งเรื่องการตลาด
และการสรางแบรนด พรอมพาคลื่นลูกใหม
ในวงการธุรกิจและการตลาดกาวสูความสำเร็จสูงสุด

รวมองคความรู     แกนหลัก

หลักสูตร
การตลาดที่ดีที่สุด

INSPIRATION

NETWORK

DIGITAL & DIRECT 
EXPERIENCE

4

SUCCESS
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รุนที่34

จุดประกายความคิด เพื่อตอยอดธุรกิจ
และสรางพลังแหงความเปลี่ยนแปลง

•  Design thinking 
   : creative solution for innovation 

 พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน

• The game changer 
   : innovation for marketing strategy

    เรียนรูนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใชในการวางแผน
    กลยุทธการตลาด

•  How to enter 
   the Chinese market?  
    กลยุทธการทำตลาด นำแบรนดไทย
    ไปจีน

• Ethics & CSR for SBM
    ธุรกิจยั่งยืนดวยจรรยาบรรณ
 และความรับผิดชอบตอสังคม

สรางฐานแหงความเขาใจ เพื่อปูทางสู
ความสำเร็จ ฟงกระบวนการทางความคิด 
จากสุดยอดกูรูผูเชี่ยวชาญ

• Trends & changes 
    : Are you ready 

    for future marketing 2021?

 วิเคราะห เจาะลึกเทรนดการตลาด กาวนำโลก
    แหงความเปลี่ยนแปลง

•   From Customer Journey
   to Brand Journey
    : connect with the Cs strategy 

 เชื่อมตออยางไร ใหเขาไปอยู
    ในทุกจังหวะชีวิตของผูบริโภค

    Consumer-centric mindset 
    : insight and empathy 

 นักการตลาดยุคใหม ตองไมใชแคเขาใจ 
    แตมองโลกจากมุมของลูกคา

•  Human insight-based strategy 
    for innovation 
 การหานวัตกรรมที่ใช เริ่มจากการเขาใจมนุษย
    กลุมเปาหมายกอน

•  From price to value creation  
  : how customer empathy create value

 การตลาดเปลี่ยนแปลงอยางไร ในยุคที่ลูกคา
 ใหความสำคัญกับ คุณคา มากกวา ราคา

•   From product to experience 
    : when functional benefits is not enough

 ทำอยางไรจึงจะชนะใจผูบริโภค ดวยการสราง
     ประสบการณท่ีแตกตาง

• Omni channel-disruption of 
    Thai retail in digital era
 ความเปลี่ยนแปลงของคาปลีกไทยในยุคดิจิทัล

•  Marketing and innovation plan 
  : good marketing plan is halfway 

    to success

 แผนการตลาดดีมีชัยไปกวาครึ่ง 
    แตแผนที่ดีคืออะไร? มาปลดล็อคกลยุทธ
    การเขียนแผนการตลาดขั้นเทพกัน

• Business model canvas  
 มองรอบดาน วิคราะหรอบทิศ ตอจ๊ิกซอวความสำเร็จ
 ใหกับธุรกิจดวย Business model canvas

    Finance for marketing
 ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด
 ฉลาดวิเคราะหกอนตัดสินใจ

•  Art of sales 
    : key to win 

 เทคนิคการขาย ทำอยางไรใหประสบความสำเร็จ

INSPIRATION

KNOWLEDGE 



DIGITAL & 
DIRECT 
EXPERIENCE

CUSTOMER’S REVIEWS
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S U C C E S S

เรียนรูจากประสบการณตรง ลงสนามจริง
แลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากรและเพ่ือนรวมรุน
พรอมสัมผัสการตลาดในยุคดิจิทัล
รวมถึงแวดวง Start-up

• Digital marketing 
    : future of marketing and sales

 การตลาดยุคดิจิทัล การตลาดแหงอนาคต

• Creative content marketing
 : tell your brand story through content

 สรางคอนเทนตอยางไรใหแตกตาง
    อยางสรางสรรค

• Digital platform
    : Facebook marketing

 เรียนรูแพลตฟอรม กลยุทธการวางสื่อออนไลน 
    ใชชองทางอยางไรใหมีความหมาย
    และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

• Communication in digital era
 สื่อสารอยางไรใหโดนใจผูบริโภคยุคดิจิทัล

•  Virtual livestream @Google Thailand 
 : Google Framework for Brand Marketing

    เจาะลึก เครื่องมือการสรางแบรนด
    และ Successful case

• Group assignment
 รับโจทยจริง ทำแผนการตลาดจริง

• Group assignment presentation
 นำเสนอแผนการตลาดที่ทำรวมกัน เพื่อให
    คณะกรรมการคอมเมนตพรอมใหคำแนะนำ

• Sharing forum
 นำเสนอประสบการณจากมุมมองของผูเรียน
    ที่หลากหลาย

พบเพื่อนใหม สรางเครือขายธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อนรวมคลาส

• 360๐ People management 
 ศาสตรและศิลปแหงการบริหารคน

• Power of presentation
 นำเสนออยางไรใหโดดเดนและชนะใจผูฟง

NETWORK

คุณปารณีย 
ศรีเจริญ

Account Director
บริษัท เดอะ แพลตฟอรม จำกัด

Super Brand Manager 
รุนท่ี 33

คุณณิชมน
ถกลศรี

Product and 
Innovative Manager
บริษัท นีโอ 
คอรปอเรท จำกัด

Super Brand Manager 
รุนท่ี 33

คุณศุภกฤษณ
ลำไย

ผูจัดการแผนกการตลาด
ประเทศไทยอาวุโส
บริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล 
อุตสาหกรรม จำกัด

Super Brand Manager 
รุนท่ี 33

"มากกวาความรู คือการได 
Connection ที่มีคุณภาพ"
เปนหลักสูตรที่ ไดความรู และมุมมองการตลาด
แบบ 360 องศา สามารถนำไปใชไดจริง 
มากกวาความรู คือการได Connection 
ที่มีคุณภาพ ตอยอดไดทั้งงานบริษัท
และธุรกิจสวนตัว

คุณจักรพันธ 
อมรสมบูรณศักด์ิ

Marketing Manager
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จำกัด (มหาชน)

ประธาน Super Brand Manager 
รุนท่ี 33

"สามารถนำความรูที่ ไดจาก
ในหองไปประยุกตใชกับสินคา 
หรือบริการไดดี"
Super Brand Manager เปนหลักสูตร
ที่ครอบคลุมการทำการตลาดอยางครบเครื่อง 
ใหเขาใจตั้งแตพื้นฐานไปจนไอเดียใหมๆ ผูบรรยาย
จะกระตุนใหคิด ใหออกความเห็น ใหพวกเรา
เปนสวนหนึ่งในการอบรม ไมวาคุณจะทำงานบริษัท 
หรือจะเปนเจาของธุรกิจตัวเอง ก็สามารถนำความรู
ที่ ไดจากในหองไปประยุกตใชกับสินคา หรือบริการไดดี

"ไดพัฒนาทั้งดาน 
Soft Skill และ Hard Skill"
เปดมุมมองความรูในเรื่องของการตลาด
ใหกวางและคมขึ้น ไดเรียนรูตั้งแตพื้นฐาน
ไปจนถึงการนำไปปรับใชในการทำงาน
ทำใหไดพัฒนาทั้งดาน Soft Skill และ 
Hard Skill เลยคะ ที่สำคัญยังไดรูจักเพื่อนใหม
ที่พรอมตอยอดธุรกิจใหแกกันอีกดวย

"เรียนรู เพิ่มประสบการณ 
ตอยอดธุรกิจ"
Super Brand Manager เปนหลักสูตรที่ดีสำหรับการ 
Refresh และ Update ทฤษฎี และกลยุทธใหมๆ ใหทัน
กับโลกของการตลาดปจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เปนหลักสูตรที่ทำใหนักการตลาด
จากหลายๆ Industry ไดมาแชรประสบการณ
ที่แตกตางกัน ไดขอคิดและแงมุมใหมๆ ที่มีประโยชน
กลับไปตอยอดธุรกิจคะ


