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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร : เทคนคิการสรา้งสรรคกิ์จกรรม 

ทางการตลาด (อีเวน้ท)์ อย่างมืออาชีพ  
ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อ.ชูสิทธ์ิ   ชาญสง่าเวช 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทาํกิจกรรมการตลาดเป็นส่วนสาํคัญอย่างมาก ทั้งเป็นปัจจัยสาํคัญในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือ

กลุ่มเป้าหมายกจิกรรมทางการตลาดต้องเกิดจากการสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ตราสนิค้า การสร้างการจดจาํ เพ่ิมยอดขาย 

และสร้างความแตกต่าง สร้างจุดเด่นให้กับสนิค้าและบริการ  ซ่ึงบริษัทหรือองค์กรส่วนใหญ่ มีความเข้าใจว่าการทาํกิจกรรม

ทางการตลาดน้ันเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และวุ่นวาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการจัดกิจกรรมการตลาดน้ันหากมีการวางแผนอย่าง

ถูกต้องแล้วน้ัน กจิกรรมสามารถสาํเรจ็ตามลุล่วงตามเป้าหมาย และยังช่วยให้บริษัทหรือองค์กรของท่านสามารถประหยัดค่าใช่

จ่ายในการว่าจ้างบริษัทจัดงาน 

หลักสตูรน้ีจึงได้พัฒนาข้ึนเพ่ือที่จะเพ่ิมความสามารถของบุคลากรทุกฝ่าย ในการจัดกิจรรมทางการตลาดให้เกิด

ประสทิธภิาพได้เทยีบเท่ากบัมืออาชีพ 

  

2. ประโยชนที์จ่ะไดร้บั 
1.   แนวคิดในการสร้างสรรคก์จิกรรมทางการตลาด 

2.   วิธกีารคิดงานที่เหมาะสมกบัองค์กร หน่วยงาน สนิค้า และบริการแต่ละประเภท  

3.   เข้าใจกระบวนการสร้างกจิกรรม การทาํงานร่วมกบัฝ่ายกจิกรรมและประชาสมัพันธ ์

     และสามารถวางข้ันตอนการทาํงานอย่างมีมืออาชีพ 

  

  

3. รูปแบบการสมัมนา 
 บรรยาย พร้อมกบัการทาํเวิร์คชอป รวมทั้งแก้ไขปัญหาและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในกจิกรรมต่างๆจากตัวอย่างจริง 

เพ่ือสร้างให้เกดิความเข้าใจในกระบวนการสร้างกจิกรรมทางการตลาดอย่างถ่องแท้ 

  

4. ผูเ้ขา้สมัมนา 
 พนักงานด้านการตลาด ฝ่ายโฆษณาประชาสมัพันธ์ การขาย และผู้สนใจเร่ืองกจิกรรมการตลาด 

  

5. หวัขอ้การสมัมนา 

• บทบาทของงานอีเวนทใ์นการตลาดยุคใหม่ 

° บทบาทสาํคัญในการสร้าง 

° Promotion การส่งเสริมการตลาด และเพ่ิมยอดขาย 

° Customer Awareness สร้างความตระหนักถึง สร้างให้ลูกค้ารู้จักและจดจาํสนิค้าของเรา 

http://www.trainingservice.co.th/


www.trainingservice.co.th 

 

2 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

° Brand Awareness สร้างความจดจาํตราสนิค้า 

• ประเภทและความสําคญัของงานอีเวนท ์

การตั้งจุดประสงค์ของงานEvent และเลือกประเภทงานให้เหมาะกบัเป้าหมาย ชนิดของสนิค้า เหมาะกบัสนิค้า

ประเภทไหน? เมื่อไหร่? ทาํอย่างไร? 

° Launching (การเปิดตัวสนิค้า) เพ่ือเปิดตัวสนิค้าใหม่ 

° Marketing Promotion ส่งเสริมการตลาด  

° Booth Exhibition การจัดBooth นิทรรศการ 

° CSR การจัดกจิกรรมเพ่ือสงัคม 

° Party for Royalty Customer (Direct Customer and Dealer) 

• ประเภทสินคา้แบบไหนควรใชอี้เวนทอ์ะไร 

การแยกประเภทสนิค้าและเลือกประเภทEvent ให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้า 

° Tangible Product :   Daily Product 

- Consumer Product 

- Luxury Product 

- Industrial Product 

° Intangible Product : Tourism and Hotel 

- Airline 

-  Training 

- Organization 

• บทบาทของอีเวนทก์บังานประชาสมัพนัธ ์

• กระบวนการและเทคนิคในการสรา้งงานอีเวนท ์

° การวางแผนงาน 

° การวางงบประมาณ 

• บรีฟอย่างไรไม่หลงทาง 

° การวางเป้าหมายและผลลัพธท์ี่นอน 

° การแบ่งงานให้เหมาะสม 

° การทาํเอกสารมอบหมายงาน Check List and Script  

• แนวคิดรวบยอดและการพฒันาความคดสรา้งสรรค ์

• การประเมินผลงานกิจกรรม 

° วิธกีาร และเอกสารในที่ใช้ในการประเมนิ 

• ขั้นตอนการทํางานและการทํางานร่วมกบัหน่วยงาน Event (Supplier) 

° การวางเป้าหมาย แผนงาน ระยะเวลา  

° การทาํงานร่วมกบั Supplier 

- การติดต่อสถานที่ และข้อควรคาํนึง 

- การติดต่อระบบภาพ แสง เสยีง และเทคนิคพิเศษ และข้อควรคาํนึง 

- การติดต่อ PC Pretty และ พนักงานPert Time 
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- การหาของที่ระลึก 

• ตวัอย่างอีเวนทท่ี์น่าสนใจ  

• Workshop1 ชม. กบัแบบฝึกหดังานอีเวนทต์ั้งแต่บรีฟจนถงึการพฒันาความคิดสรา้งสรรค ์เพือ่ใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมายทางการตลาด 

 

6. วิทยากร    อาจารย ์ ชูสิทธ์ิ   ชาญสง่าเวช  
Managing Director of Ideation Co.,Ltd. 

ประสบการณก์ารทํางาน : 

• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวิร์ลพูล (ประเทศไทย) จาํกดั  

• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท ภัทร เซรามิก จาํกดั 

• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท เซน็ทรัล การ์เม้นท ์จาํกดั 

• ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวิร์ลพูล (ประเทศไทย) จาํกดั 

• วิทยากรพิเศษบรรยายให้กบั IRF (International Retail and Franchise Business R&D Center ) 

• อาจารย์พิเศษ บรรยายให้กบัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 

http://www.trainingservice.co.th/
mailto:admin@trainingservice.co.th

	โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตร : เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรม
	ทางการตลาด (อีเว้นท์) อย่างมืออาชีพ
	ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
	วิทยากร : อ.ชูสิทธิ์   ชาญสง่าเวช

