
 
 

Personal Brand Mastery for  
Dentists and Doctors  

  
กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ผา่นตัวคุณเอง 

หมอที่เก่ง...อาจจะไม่ดัง 

และหมอที่ดัง...อาจจะไม่เก่ง  

อยู่ที่คุณเข้าใจคำว่าการตลาด และการสร้างแบรนด์...แค่ไหน 

Online Course (Live) 






ในวันที่คุณลงมือทำจริง (สร้าง Persoanl Brand)  
และประสบความสำเร็จ คุณจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

1.คนไข้เดินมาที่คลินิกที่คุณอยู่ และเจาะจงจะทำฟันกับคุณ


2.คนไข้เชื่อถือคุณมากขึ้น ในลักษณะ Ready to Buy (ฉันพร้อมซื้อ และตัดสินใจซื้อมานาน
แล้ว รีบ ๆ ขายฉันเดี๋ยวนี้ !)  และมองข้ามว่าคุณจบจากมหาลัยไหน เป็นเฉพาะทางหรือเปล่า 
ทำมากี่เคส 


3.คุณเป็นที่จดจำและรู้จักในกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างไว้ ทำให้คุณมีความแตกต่างจากหมอ
ท่านอื่นที่ส่วนใหญ่อีก 20,000 คนที่ไม่ได้สนใจและไม่เห็นความสำคัญของการสร้าง 
Personal brand  

4.ถ้าคุณคิดจะเปิดคลินิกในอนาคต การสร้าง Personal Brand ตั้งแต่วันนี้ คือวิธีการทำ 
Pre-Marketing ที่ดีที่สุดทางหนึ่ง ทำให้คุณมี Demand ของคนไข้ที่มา “รอจะทำฟันกับคุณ” 
ตั้งแต่คุณยังไม่เปิดคลินิก , ทำให้เมื่อถึงวันที่คุณเปิดคลินิก คุณจะมีคนไข้รอทำฟันแต่วันแรก


5.ถ้าคุณมีคลินิกแล้วและอยู่ในทำเลที่มีการแข่งขันสูง คุณจะมีช่องทางการหาคนไข้ใหม่ที่ไม่มี
ใครลอกเลียนแบบได้ 


และคลินิกคุณจะไม่ไปอยู่ในวังวนของการดึงดูดคนไข้ด้วยโปรโมชั่นและการลดราคา  


“ ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์เหล่านี้  

คุณจะต้องสร้าง Personal Brand ” 



หลักสูตร Personal Brand ผมจัดทำขึ้นมาสำหรับสายทันตแพทย์/แพทย์โดยเฉพาะ 
โดยวางโจทย์ไว้ว่า  

“เราจะสามารถสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลได้อย่างไร  
ที่เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริง  

ที่เรามั่นใจ ภูมิใจ และไม่ขัดต่อกฎหมายและจรรยาบรรณ”  




	 


	 ผม(หมอมด)ในฐานะผู้สอน ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานด้านการตลาดและที่ปรึกษาด้านการ
ตลาดในวงการทันตกรรมมายาวนาน รวมถึงใช้กลยุทธ์ Personal Brand ด้วยตัวเองกับตัว
เองมาตลอด และใช้กับเพื่อน ๆ คุณหมอและลูกศิษย์ในลักษณะโค้ชชิ่งและเทรนนิ่ง

	 

	 ผมมีมุมมองว่าการทำ Personal Brand เป็นวิถีทางในการทำการตลาดที่ดีที่สุดหนทาง
หนึ่งที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะคุณหมอรับจ้าง มือปืน หรือ 
เจ้าของคลินิก




 

ในคอร์สนี้คุณหมอจะเข้าใจว่า 

1.Personal Brand ไม่ใช่แค่การไลฟ์สด หรือ ทำ Tiktok แบบที่คนทั่วไปเข้าใจ 

	 และคุณไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นด้วยซ้ำ ถ้าคุณรู้สึกกระดาก หรือไม่ชอบ


2.คุณเลือกวิธีการและรูปแบบที่เหมาะกับตัวคุณได้ 

	 หลักการอยู่ที่การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ คุณต้องเลือกเสื้อที่เหมาะกับตัวเอง 
ไม่ใช่ใส่เสื้อตามชาวบ้าน คุณกับเขาไม่เหมือนกันทั้ง Persona และ Image คุณกำหนดและ
เลือกทุกอย่างได้อย่างเสรี


3.คุณจะได้เรียนทฤษฐี และขั้นตอนการวางแผนทำ Personal Brand ของคุณเอง Step by 
Step 







หลังจากเรียนในหลักสูตรนี้  

1.คุณจะเข้าใจถึงคำว่า Personal Brand และสามารถวางแผนทำของตัวเองได้

2.คุณรู้ขั้นตอน และวิธีการทำแบบ Step by Step ในแบบของคุณเองแบบ Practical 

3.ผมจะช่วยตรวจการบ้าน และให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาที่เรียนในหลักสูตร


หัวข้อและเนื้อหา 

1. What is a REAL Personal Brand  
2. Case studies (Real case study) 
3. Value creation  
4. Persona and identity 
5. Image and Perspective  
6. 3-M Marketing  
7. Goals setting and action plan 

รูปแบบการสอน 
• Online ผ่าน Zoom meeting จำนวน 6 ชั่วโมง 

• เรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ช่วงเวลา 21.00-23.00 น. วันที่ 24,26,28 ตุลาคม 65

• ทางทีมงานจะบันทึกเทปให้สามารถดูย้อนหลังได้นาน 6 เดือน

• มีการบ้านที่คุณหมอจะได้เอาไปฝึกวางแผนทำ Personal Brand ของตัวเอง




การลงทะเบียน  
7,900 บาท ถ้วน ติดต่อ Line ID : modzzz072  Tel : 0815300094


พิเศษ  
	 คอร์ส Personal Brand มีมากมาย ถ้าคุณ Search google จะพบทั้งของไทยและฝรั่ง 
แต่มีคนสอนคนใดบ้างที่เคยลงมือทำจริงไดด้วยตัวเองจนประสบความสำเร็จ และมีผลงานจริง 
ๆ สักกี่คน ?


	 ผมจะเปิดเผยวิธีการและความลับในการสร้าง Personal Brand ที่ผมเคยทำจนประสบ
ความสำเร็จอย่างละเอียดตั้งแต่เริ่มแนวคิด วางแผน ขั้นตอน วิธีการ  Step by Step ในแบบที่
ผมไม่เปิดเผยให้ใครทราบมาก่อน คุณจะเห็นว่า Personal Brand ของจริงมันเป็นอย่างไร 
เฉพาะในคอร์สนี้

	 


วันนี้มีทันตแพทย์ 20,000 คน 

แต่มีไม่ถึง 100 คน ที่มี Personal Brand จริงๆ 

คุณจะเป็น 1 ใน 20,000  
หรือ 1 ใน 100  

คุณเลือกได้.....เสมอ..... 
ว่าจะ positioning ตัวเองอยู่ตรงไหน 

                                                                แล้วพบกัน ครับ 
 

ทพ.อภิชาติ ลีนานุรักษ์ (หมอมด)
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