
      
 
  

โครงการฝึกอบรม  
หลักสูตร “การผลิตสื่อและ Vlog เพื่อการประชาสัมพันธ์  รุ่นที่ 1”  

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไก              
ที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ภาครัฐและเอกชน             
มีบทบาทเป็นทีมการตลาดของจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แก้ปัญหาและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งทั่วประเทศ  

เพ่ื อเป็ นการสนั บสนุนการปฏิบั ติ งานดั งกล่ าวให้ บรรลุ ผลตามที่ ก าหนดไว้ประกอบกับ                    
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการถ่ายภาพและเสียง กล้องวิดีโอ                
ส าหรับประชุมทางไกล ให้กับส านักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) ทุกจังหวัดแล้ว ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม                
ของบุคลากรให้มีศักยภาพ รองรับการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ 
เกษตรกรในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรายงานจากสถานการณ์เร่งด่วนในพื้นที่แบบ 
Real Time เพ่ือให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือรายงานต่อส านักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งการจัดท าคลิปวีดีโอ
ของหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ หรือเป็นข้อมูลแนะน าการส่งเสริมด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการและ
ประชาชน ตลอดจนใช้ประกอบการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center : GECC) 
 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองกลาง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตสื่อและ Vlog เพื่อการประชาสัมพันธ์  รุ่นที่ 1” 
(Video + Blog = Vlog : หมายถึง ไดอารี่ในรูปแบบวิดีโอ การร้อยเรียงเรื่องราวเป็นวิดีโอ) เพ่ือให้บุคลากรทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ การตัด
ต่อวิดีโอ ประกอบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย 
2.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อคลิปวิดีโอ ให้กับหน่วยงานตนเองได ้
2.3  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานเพ่ือน าเสนอและประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างสร้างสรรค ์  

 และมีประสิทธิภาพ 
3. คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จ านวน 45 คน ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และผู้ที่มีพ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด/หน่วยงาน ที่เสนอขอรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป็นอันดับแรก (เอกสารสรุปรายชื่อ สพจ. ที่สมัครขอรับรองฯ)   
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4. เนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการอบรม 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตสื่อและ Vlog เพ่ือการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 1” เนื้อหาวิชา
รวม 15 ชั่วโมง ได้แก่ การเสวนาและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  มีหัวข้อวิชา ประกอบด้วย 

ช่วงที่ 1 การฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)                      3  ชั่วโมง 

การเสวนา 

1.1 เทคนิคการออกแบบและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์                                               (3 ช.ม.) 
     

 

ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)                      12  ชั่วโมง 

2.1 Pre - Production : การวิเคราะห์โจทย์, ร่าง Story Board, กลุ่มเป้าหมาย,                (2.0 ช.ม.) 

      ความคิดสร้างสรรค์, การหา Reference ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

2.2 Production : เทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอ                                                                   (2.0 ช.ม.) 

2.3 Post – Production : การใช้ Canva และ KineMaster ในการผลิตสื่อ                      (8.0 ช.ม.) 

      การสร้าง  Infographic, การตัดต่อ ล าดับภาพ, การแทรกภาพนิ่ง ข้อความ, การใส่เสียงประกอบ Sound Effect 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม  
ช่วงที่ 1 : การฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)                                         

        ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องวงษานุประพัทธ์ กระทรวงพาณิชย ์
                ช่วงที่ 2 : การฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)                                                          
          ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

 
6. วิธีด าเนินการ 

การเสวนา (3 ชั่วโมง) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) (12 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง  
 

7. การลงทะเบียน 
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.pcni.moc.go.th  
 

8. วิทยากร 
วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

9. เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 
9.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน์) ไม่น้อยกว่า 80 % 

ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ สจบ. จะด าเนินการตรวจสอบการเข้าอบรมจากการเข้าใช้งานโปรแกรม ZOOM 
9.2  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมในช่วงที่ 2 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) 100 % ตลอดหลักสูตร 
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องน าเสนอผลงานการตัดต่อคลิปต่อวิทยากร จ านวน 1 ผลงาน 
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมต้องท าแบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรม 
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10. งบประมาณ  
 ใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖5 ของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ภายใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม ่   
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการผลิตสื่อดิจิตอลที่ทันสมัย 
 11.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อคลิปวิดีโอ ให้กับหน่วยงานตนเองได้ 
 11.3 ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานเพ่ือน าเสนอและประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 

 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

        สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองกลาง        
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

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

 
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 


