
ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร "กำรเชื่อมโยงกำรตลำดภูมิภำคกับต่ำงประเทศ ส ำหรับ สพจ."  ช่วงที่ 1 

   ในวันที่ 1 - 15 กุมภำพันธ์ 2565 
 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ผ่ำน MOC e-Learning  

 (http://e-learning.moc.go.th)   
******************************** 

วันที ่1 - 15  กุมภำพันธ์ 2565   
หลักสูตร MOC Marketing : กำรขำยในยุค New Normal                (จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
  

EP.1  ถอดรหัสกำรตลำดยุค 5.0  

EP.2  แกะรอยเส้นทำงกำรเป็นลูกค้ำ และหนทำงกำรน ำเสนอคุณค่ำสินค้ำและบริกำร 

EP.3  เทคนิคกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำวิถีใหม่  

EP.4  กำรบริหำรควำมเสี่ยงสู่วิถีเติบโตที่ยั่งยืน  
 

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

  



ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร "กำรเชื่อมโยงกำรตลำดภูมิภำคกับต่ำงประเทศ ส ำหรับ สพจ."  ช่วงที่ 2 

ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom) 
  ในวันที่ 21 , 23 และ 25 กุมภำพันธ์ 2565 

ณ ห้องวงษำนุประพัทธ์ อำคำรศูนย์อำหำรสวัสดิกำร 1 กระทรวงพำณิชย์ 
******************************** 

วันจันทร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565  
 
09.00 – 09.30 น.  ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรฝึกอบรม 
09.30 – 12.00 น.   ทิศทำงกำรท ำงำนส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำและตลำดของ สพจ. 

โดย  รองปลัดกระทรวงพำณิชย์  (นำยพูนพงษ์ นัยนำภำกรณ์)   
13.00 – 16.00 น.   เสวนำในหัวข้อ “มุมมองตลำดเอเชีย & อำเซียน”  

โดย 1. นำงสำวสุพัตรำ แสวงศรี   ผอ. สคต. ณ เมืองมุมไบ  
  2. นำงสำวจีรนันท์ หิรัญญสมัฤทธิ์  ผอ. สคต. ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
  3. นำยจิรวฒุิ สุวรรณอำจ   พำณิชย์จังหวัดนครพนม  

(อดีต ผอ. สคต. ณ กรุงพนมเปญ) 

  โดยมีนำยศำรุมภ์ โหม่งสูงเนิน  พำณิชย์จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นผู้ด ำเนินกำรเสวนำ 

วันพุธที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565    

09.00 – 12.00 น.    เตรียมควำมพร้อมในกำรเจำะตลำดต่ำงประเทศของ สพจ.   
 โดย นำงอำรดำ เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

 
13.00 - 16.00 น.    กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดและกิจกรรมส ำหรับ Salesman จังหวัด  

โดย นำยฉันทพัทธ์ ปัญจมำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตลำดพำณิชย์ดิจิทัล 
- Sales Mindset คิดแบบนักกำรตลำดสมัยใหม่                      
- กำรท ำ Marketing 5.0 ผ่ำน Platform   
- กำรสร้ำง Content Marketing อย่ำงไรให้ประสบควำมส ำเร็จ 
- กำรเตรียมควำมพร้อมของกำรจัดท ำ OBM ของกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ            

วันศุกร์ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2565    
10.00 - 12.00 น.    ถอดรหัสกำรเป็น Salesman จังหวัด   
  โดย นำยวิทยำกร มณีเนตร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ 
13.00 - 15.00 น.   กำรเตรียมควำมพร้อมให้ผู้ประกอบกำรเพื่อขยำยตลำด   

 โดย นำงรวีพรรณ ช้ำงเย็นฉ่ ำ รองอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ   

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

หมำยเหตุ :          1. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงเวลำ 12.00 - 13.00 น.    
              2. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ระหว่ำงเวลำ 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
                3. หัวข้อกำรบรรยำยและก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  

6 มกรำคม 2565  



ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร "กำรเชื่อมโยงกำรตลำดภูมิภำคกับต่ำงประเทศ ส ำหรับ สพจ." ช่วงที่ 3 

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (workshop) ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 มีนำคม 2565 
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 

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

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนำคม 2565     
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (workshop) “กำรเชื่อมโยงกำรตลำดภูมิภำค
กับต่ำงประเทศ ส ำหรับ สพจ.”   

09.00 - 12.00 น. - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ รู้เรำ : กำรคัดเลือกสินค้ำและผู้ประกอบกำร
ศักยภำพของจังหวัด 
โดย นำยธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษำกำรตลำดออนไลน์ อันดับ 1 Thailand 
Number One Digital Marketing Consultant และ ทีมงำน 

  

13.00 – 16.00 น.  - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ รู้เขำ : กำรวิเครำะห์ช่องทำงกำรท ำตลำดใน
ประเทศและต่ำงประเทศ และกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์กำรตลำดสมัยใหม่
โดย นำยธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษำกำรตลำดออนไลน์ อันดับ 1 Thailand 
Number One Digital Marketing Consultant และ ทีมงำน 

 

วันศุกร์ที่ 4 มีนำคม 2565     
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร (workshop) “กำรเชื่อมโยงกำรตลำดภูมิภำค
กับต่ำงประเทศ ส ำหรับ สพจ.”  (ต่อ) 

9.00 – 16.00 น.  - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกำรน ำเสนอผลงำน “กำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ
ศักยภำพของจังหวัด”  
โดย ผู้แทนกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 

 น ำเสนอผลงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงพำณิชย์ 
และนำยธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษำกำรตลำดออนไลน์ อันดับ 1 Thailand 
Number One Digital Marketing Consultant และ ทีมงำน 

 

******************************** 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ : 1. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ระหว่ำงเวลำ 12.00 - 13.00 น.    
              2. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ระหว่ำงเวลำ 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. 
                3. หัวข้อกำรบรรยำยและก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
 

6 มกรำคม 2565 
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