
โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ ส าหรับ สพจ."  

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

1. หลักการและเหตุผล   

ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) มีประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าให้กับผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ในด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม โดยเป้าหมายที่ ๓ เน้นการเพ่ิมศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ “ตลาดน าการผลิต” 
ซึ่ง “พาณิชย์จังหวัดจะท าหน้าที่เซลล์แมนจังหวัด เป็นทัพหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค” ดังนั น      
จึงต้องมีการจัดทัพในส านักงานพาณิชย์จังหวัดให้มีความแข็งแกร่ง  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงในระดับ
พื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าว คือ “บุคลากร” จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การตลาดสมัยใหม่ มีทักษะ  ในการวางแผนการตลาดที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  

ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรข้างต้น โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด (สธ.)  มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ 
ผู้ส่งออก สถาบันการค้า และผู้ประกอบการให้มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ดูแลด้านการตลาดในพื นที่ รวมทั งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเจรจาทางค้า ผลักดันการเชื่อมโยงซื อขายทุกช่องทาง
เพ่ือให้เกิดมูลค่าทางการค้าระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ 

สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ  และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค จึงร่วมกันจัดท าโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ ส าหรับ สพจ." เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยน 
Mindset ในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพให้บุคลากร สธ. ด้วยการพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา มีความ
เชี่ยวชาญทั งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริม  พัฒนาความร่วมมือ และขยายตลาดทั งใน
ระดับมหภาคและระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์  
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ สามารถเชื่อมโยงตลาด
ทั งในประเทศ และต่างประเทศ/ชายแดน รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดของผู้เข้ารับการอบรมให้มี Sales Mindset ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

3. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
บุคลากรส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

การค้าและการตลาด (สธ.) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สธ. จ านวน 76 คน   
 

 



- 2 - 

 
4. เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการอบรม 

หลักสูตร “การเชื่อมโยงการตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ ส าหรับ สพจ." รวม 30 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 
                 

ช่วงที่ 1 : การเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ผ่าน MOC e-Learning             รวม 6 ชั่วโมง 
• หลักสูตร MOC Marketing : การขายในยุค New Normal  

 

ช่วงที่ 2 : การบรรยายในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)       รวม 15.5 ชั่วโมง       
• ทิศทางการท างานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดของ สพจ.           (2.5 ชั่วโมง)  

          โดย นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
• เสวนาในหัวข้อ “มุมมองตลาดเอเชีย & อาเซียน”             (3.0 ชั่วโมง) 

โดย 1. นางสาวสุพัตรา แสวงศรี   ผอ. สคต. ณ เมืองมุมไบ  
2. นางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์  ผอ. สคต. ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
3. นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ   พาณิชย์จังหวัดนครพนม (อดีต ผอ. สคต. ณ กรุงพนมเปญ) 

โดยมีนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ด าเนินการเสวนา 
• เตรียมความพร้อมในการเจาะตลาดต่างประเทศของ สพจ.                (3.0 ชั่วโมง) 

โดย นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
• การสื่อสารทางการตลาดและกิจกรรมส าหรับ Salesman จังหวัด                               (3.0 ชั่วโมง)  

โดย  นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์  ผู้อ านวยการส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล 
ขอบเขตวิชา ประกอบด้วย    

- Sales Mindset คิดแบบนักการตลาดสมัยใหม่    
- การท า Marketing 5.0 ผ่าน Platform   
- การสร้าง Content Marketing อย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 
- การเตรียมความพร้อมของการจัดท า OBM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ            

• ถอดรหัสการเป็น Salesman จังหวัด                       (2.0 ชัว่โมง) 
          โดย นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ 

• การเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเพื่อขยายตลาด                     (2.0 ชัว่โมง) 
          โดย นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ า รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                     

 

ช่วงที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)                            รวม 9 ชั่วโมง       
ในหัวข้อ “การวางแผนเชื่อมโยงตลาดภูมิภาคกับต่างประเทศ ส าหรับ สพจ.” 
โดย นายธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 Thailand Number One Digital 
Marketing Consultant  เเละทีมงาน  

• รู้เรา : การคัดเลือกสินค้าและผู้ประกอบการศักยภาพ             (3.0 ชัว่โมง)  
ขอบเขตวิชา ประกอบด้วย             

- วิเคราะห์สินค้า (สินค้า premium/สินค้าเด่น/GI)    
- วิเคราะห์ผู้ประกอบการ (SMEs/OTOP)   

• รู้เขา : วิเคราะห์ช่องทางการท าตลาดในและต่างประเทศ             (3.0 ชัว่โมง) 
   ขอบเขตวิชา ประกอบด้วย    

- วิเคราะห์ตลาดในและต่างประเทศ/ชายแดน  
          - การใช้เครื่องมือวิเคราะห์การตลาดสมัยใหม่              

https://www.digitalmarketingconsultant.site/
https://www.digitalmarketingconsultant.site/
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ช่วงที่ 3 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)            (ต่อ)        

• การน าเสนอผลงาน “การส่งเสริมการขายสินค้าศักยภาพของจังหวัด”             (3.0 ชั่วโมง) 
โดย ผู้แทนกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด 

          น าเสนอผลงานต่อผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ และนายธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ 
อันดับ 1 Thailand Number One Digital Marketing Consultant และ ทีมงาน 

5. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม  

5.1  ช่วงที่ 1 : การเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) ผ่าน MOC e-Learning   
             ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 

5.2  ช่วงที่ 2 : การบรรยายในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)  
            ในวันที่ 21, 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องวงษานุประพัทธ์ กระทรวงพาณิชย์ 
5.3  ชว่งที่ 3 :  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  

        ระหว่างวันที่ 3 – 4 มนีาคม 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 
 

6. วิธีด าเนินการ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) (6 ชั่วโมง)  การบรรยาย ( 15.5 ชั่วโมง)  และการฝึกอบรม                  

เชิงปฏิบัติการ (workshop)  (9 ชั่วโมง) รวมทั งสิ น  30 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

7. การลงทะเบียน 
ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.pcni.moc.go.th  
 

8. วิทยากร 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

9. เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 1 ก่อนเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 2 และ 3 
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 2 (ผ่านระบบออนไลน์) ไม่น้อยกว่า 80 % ตลอด

หลักสูตร ทั งนี  สจบ. จะด าเนินการตรวจสอบการเข้าอบรมจากการเข้าใช้งานโปรแกรม ZOOM 
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 3 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 100 % ตลอดหลักสูตร 
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมต้องท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 
 

10. งบประมาณ  
ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 ของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ภายใต้โครงการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนงานตามนโยบาย 
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถ
เชื่อมโยงตลาดได้ทั งในประเทศ และต่างประเทศ/ชายแดน รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ  

      11.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี Sales Mindset และสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค  
 

********************************** 
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 

https://www.digitalmarketingconsultant.site/

