
 

ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
“กำรเขียนแผนกำรตลำดอย่ำงมืออำชีพ เพ่ือก้ำวสู่ 

ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (Asean Economics Community : AEC)” 
วนัองัคำรที ่18 มีนำคม 2557 ณ ห้อง SBB 601  

ณ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม (เขตพืน้ที่ขำมเรียง) 
 

เวลำ                             รำยละเอยีดกำรบรรยำย 
12.30-13.00 น. ผูเ้ขา้รับการอบรมลงทะเบียนและรับเอกสารเขา้ร่วมการอบรม 
13.00 – 13.15 น. - กล่าวรายงาน โดย อำจำรย์ ดร.แคทลยีำ ชำปะวงั 

                         ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวชิาการ 
คณะการบญัชีและการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 - ประธานพิธีเปิด โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปพฤกษ์บำรมี อุตสำหะวำณชิกจิ   
                                 คณบดีคณะการบญัชีและการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

13.15 –14.30 น. การก าหนดกลยทุธ์การตลาด การเขียนแผนการตลาดและวธีิการส่ือสารการตลาด 
และจดัท าการอบรมเชิงปฏิบติัการ Workshop  
โดย คุณวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์  รองประธานอาวโุส  บริษทัผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 
      คุณนิรานุช  เตชะวณิช    ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บริษทัผลิตภณัฑ ์3เค จ  ากดั 

14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มยอ่ยจดัท าการอบรมเชิงปฏิบติัการ Workshop ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ฟังบรรยาย 
โดย คุณวีรวฒัน์  ขอไพบูลย ์   
      คุณนิรานุช  เตชะวณิช     
      และคณาจารยจ์ากสาขาวิชาการตลาด 

16.00 – 17.00 น. ใหผู้เ้ขา้อบรมน าเสนอแผนการตลาดต่อวทิยากรและคณะกรรมการวจิารณ์  พร้อมรับฟังขอ้วพิากษ ์
จากวทิยากรและคณะกรรมการ 
และจดัท าการอบรมเชิงปฏิบติัการ Workshop  
บรรยำยโดย คุณวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์   
                คุณนิรานุช  เตชะวณิช     
                และคณาจารยจ์ากสาขาวชิาการตลาด 

 
 
 
 
 



 

ประวตัิวทิยากร 
นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย์ 

 
ช่ือ-นามสกุล :  นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์
สถานทีท่ างาน :  บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั  396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 
การศึกษา :  ปริญญาโท  MBA Business Administration, University of New Haven  U.S.A. 
 

ประสบการณ์ท างาน:    
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั  
- รองประธานอาวุโส บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั ,  
- กรรมการ  บริษทั  พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั  3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ  ากดั 
- กรรมการ  บริษทั  ไทยนนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั  ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 
- กรรมการ  บริษทั  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ  ากดั มหาชน 

พ.ศ. 2546 – 2555  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 
พ.ศ. 2543 – 2545 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย  บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 
 

วทิยากรพิเศษ   
 ปี 2553 
 - 14 มกราคม 2553 แขกรับเชิญออกรายการ Economic Time ทางช่อง TNN24E 
 - 27 มกราคม 2553  ใหส้ัมภาษณ์สดทางโทรศพัท ์ในรายการวทิย ุ“คุยกบับญัชา” FM.106 MHz 
 - 6 กุมภาพนัธ์ 2553  วทิยากรงานเปิดตวั “ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ธุรกิจ” คณะวทิยาการจดัการ  
             มหาวทิยาลยัขอนแก่น หวัขอ้ “กลยทุธ์ทางรอด SMEs ปีเสือดุ” 
ปี 2554 
- 9 กุมภาพนัธ์ 2554   วทิยากรงานสัมมนาของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น หวัขอ้ “เปิด

การคา้เสรีอาเซียน(AFTA)คนอีสานไดห้รือเสีย” 
- 14 พฤศจิกายน 2554 ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัวางแผนกลยทุธ์ในโครงการใหค้  าปรึกษาแผนงานการส่ือสาร

การตลาดเพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์องคก์ร และตราสินคา้ SF บริษทัศรีวิโรจน์ฟาร์ม จ ากดั 
 
 
 
 
 



 

ปี 2555   
- 19 มกราคม 2555 วทิยากรงานเปิดตวั “ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ธุรกิจ” คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น หวัขอ้ “เส้นทาง นกัการตลาด” 
- 27 กุมภาพนัธ์ 2555 บนัทึกเทปรายการ Global Talks ทางช่อง Nation Channel 
- 15 มีนาคม 2555 วทิยากรพิเศษงานเสวนาของมหาวทิยาลยัอสัสัมชญัในหวัขอ้ “3K SPORT MAN & 

SPORT MARKETING  
- 21 มีนาคม 2555 ใหส้ัมภาษณ์เก่ียวกบักลยทุธ์สปอร์ตมาร์เก็ตต้ิงลงนิตยสาร POSITIONNING  
- 14-15 มิถุนายน 2555 วทิยากรงานประชุมเชิงปฏิบติัการ KUSS-SMAT Sport Sponsorship Workshop 

2012 ในหวัขอ้“การจดัการสิทธิประโยชน์กีฬา เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015” 
- 22 มิถุนายน 2555 ใหส้ัมภาษณ์ลงคอลมัน์”คม คิด”หนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก 
- 25 มิถุนายน 2555 แขกรับเชิญออกรายการ MARKET PLACE CEO ทางช่อง VOICE TV 

 
กจิกรรม CSR ช่วยสังคมต่างๆ 

- 2 ธนัวาคม 2553 มอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัน ้าท่วมภาคใตจ้  านวน 300,000 บาท ผา่นทาง
รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ี 

- 10 ตุลาคม 2554 ร่วมบริจาคขา้วสารแก่ผูป้ระสบอุกภยัมูลค่า 300,000 บาท ผา่นทางรายการ 
เร่ืองเล่าเชา้น้ี  

- 17 มกราคม 2555 มอบแบตเตอร่ีพลงังานแสงอาทิตย ์ EB Battery ใหแ้ก่ชุดปฏิบติัการรบพิเศษท่ี 512 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีสกดักั้นในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ไทย-พม่า ต าบลแม่นางเติง 
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

- 19 มกราคม 2555 มอบเงินใหท้างศูนยพ์ฒันากลยทุธ์มหาวทิยาลยัขอนแก่นจ านวน 500,000 บาท
ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุปันเป็นเวลา 4 ปีดว้ยกนั   

- 3-15 พฤษภาคม 2555 น าเด็กจาก 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตจ้  านวน 20 คน ท่ีผา่นการคดัเลือกเป็น 
นกัเตะเยาวชน เดินทางไปประเทศองักฤษกระทบไหล่“หลุยส์ ซวัเรซ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวตัิวทิยากร 
คุณนิรานุช  เตชะวณชิ     

 
ช่ือ-นามสกุล :  คุณนิรานุช  เตชะวณิช     
สถานทีท่ างาน :  บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั  396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา  
                        กทม.10260 
การศึกษา :  ปริญญาโท  MBA Business Administration, สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
ประสบการณ์ท างาน:    
- 2551- ปัจจุบนั  Assistant Marketing Manager,  3K Products Co., Ltd.   
- 2549-2551      Assistant Product Manager “Magnacell Battery Project”  
- 2546-2551       Secretary to Managing Director Royal Kingdom Industry Co., LTD.   
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