
(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
6 

ปฐมนิเทศ 
เสาร ์ 5  

มีนาคม 
2565 

09.30-10.30 1 โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลีย์ 
ประตูน ้า 
กรุงเทพฯ 

ประธานพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรม
หลักสตูร และบรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคต
ของอภิมหาเขตการค้า RCEP 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
(รอยืนยัน) 

รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

11.00 - 12.00 1 Online กิจกรรมสัมพันธ์     
1 ศุกร ์ 11  

มีนาคม 
2565 

09.30-11.30 2 Online สาระส้าคญั และการใช้ประโยชน์จาก
ความตกลง RCEP 

ผู้แทน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

13.30-15.30 2 Online การเปลีย่นแปลงทางภูมริัฐศาสตร ์และ
การเแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร ์

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อ้านวยการศูนย์เศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1 เสาร ์ 12 
มีนาคม 
2565 

09.30-11.30 2 Online การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มลูค่าโลก (Global 
Value Chain : GVC) และห่วงโซมู่ลค่า
ภูมิภาค (Regional Value Chains: RVC) 

รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อ้านวยการศูนย์เศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

13.30-15.30 2 Online การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ากบัโอกาส
การค้าการลงทุนในตลาด RCEP 

นางสาวฮานาน วิศิษฎภ์ัทรานนท ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบตัิการ
กรมการคา้ต่างประเทศ 

1 ศุกร ์ 18 
มีนาคม 
2565 

09.30-11.30 2 Online (เสวนา) ทูตพาณิชย์เจาะตลาดจีน 1) นางสาวจีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธ์ิ ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ ณ นคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) นางสาวชนิดา อินปา ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ ณ เมือง
ชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน 



(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
3) นางสาวอรนุช วรรณภญิโญ กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์ ) และ  

ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ ณ เมือง
กวางโจว สาธารณรัฐประชาชน
จีน 

4) นางสาวเนตรนภิศ จลุกนิษฐ ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิง
ตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2) ดร.อาร์ม ตั งนิรันดร อาจารย์ประจ้าคณะนติิศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.30-15.30 2 Online (เสวนา) ทูตพาณิชย์เจาะตลาดญีปุ่่น 1) ผู้แทน ส้านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ 

2) ผู้แทน องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจ
โทร กรุงเทพฯ 

1 เสาร ์ 19 
มีนาคม 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online (เสวนา) ทูตพาณิชย์เจาะตลาดเกาหลีใต ้ 1) ผู้แทน ส้านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ 

2) นายเสกสรร  
อานันทศิริเกียรต ิ

ผู้อ้านวยการฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
สมาคมไทยคดีศึกษาแห่ง
สาธารณรัฐเกาหล ี



(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
13.30-15.30 2 Online (เสวนา) ทูตพาณิชย์เจาะตลาดอินเดีย 

 
นางสาวสายทอง สร้อยเพชร ผู้อ้านวยการส้านักงานส่งเสรมิ

การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิ
วเดล ี

2) ผศ.สุรตัน์ โหราชัยกลุ อาจารย์ประจ้าภาควิชาสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
ผู้อ้านวยการศูนย์อินเดียศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 ศุกร ์ 25 
มีนาคม 
2565 

  

09.30 - 11.30 2 Online  (เสวนา) ทูตพาณิชย์เจาะตลาด
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์

1) ผู้แทน ส้านักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ 

2) ผู้แทน เครือข่าย 
13.30-16.30 3 Online (เสวนา) การสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  

 
อดีตอธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ผู้แทน เครือข่าย YEN-D 
 5 เสาร ์ 26 

มีนาคม 
2565 

18.00 - 21.00 3 Onsite กิจกรรม Dinner Meeting ครั งท่ี 1   

5  อาทิตย์ 
– 

จันทร์ 

27 - 28 
มีนาคม 
2565 

08.00 - 20.00 24 Onsite กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั งท่ี 1 
(ภายในประเทศ) 

   



(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
2 ศุกร ์ 1 

เมษายน 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online การประเมินโอกาสและผลกระทบจาก
ความตกลง RCEP ของธุรกิจ (ด้านการค้า
สินค้า) 

นายวิศิษฐ์ ลิ มลือชา  รองประธานกรรมการหอการค้า
ไทย และนายกกิตตมิศักดิ์ 
สมาคมผูผ้ลติอาหารส้าเร็จรูป 

13.30 - 15.30 2 Online การประเมินโอกาสและผลกระทบจาก
ความตกลง RCEP ของธุรกิจ (ด้านการค้า
บริการ) 

 ผู้แทน ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น้าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK) 

2 เสาร ์ 2 
เมษายน 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณุค่าด้วย RIVA 
Value Chain Analyzer 

ดร.วิธาดา อนุกลูวรรธกะ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการเศรษฐกิจ 
UNESCAP 

13.30 - 15.30 2 Online กลยุทธ์น่านน ้าสีคราม (Blue Ocean 
Strategy) 

ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรเีลิศ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญประจ้า
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ส้านักวิจัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

2 ศุกร ์ 8 
เมษายน 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online การคาดการณ์อนาคตเชิงธุรกิจ (Business 
Foresight) 

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน ์ ผู้อ้านวยการ FuturISt@NIDA 

13.30 - 15.30 2 Online โอกาสทางการค้าและการลงทุนของ
ผู้ประกอบการไทยกับการเปดิเส้นทาง
รถไฟจีน – ลาว  

ดร.ไพจติร วิบลูย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการ
หอการค้าไทยในจีน 

2 เสาร ์ 9 
เมษายน 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online (เสวนา) กลยุทธ์โลจิสติกสเ์พื่อการค้า
ชายแดนและข้ามแดนเพื่อลดต้นทุนในยุค
ธุรกิจดิจิทัลคอมเมริ์ซ 

1) นายสายณัห์ จันทร์วภิาสวงศ์  รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน 
2) ผู้แทน สถาบันการขนส่ง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
13.30 - 16.30 3 Online การด้าเนินการการค้าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนแบบ B2C สู่
ประเทศจีน 

ดร.ดนยัธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China 
Intelligence Center (CIC) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2 ศุกร ์ 22 
เมษายน 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online E-Commerce Platform : สร้างโอกาส
ทางการค้าระหว่างประเทศด้วยการค้า
ออนไลน ์

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อ้านวยการส้านักตลาดพาณิชย์
ดิจิทัล 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

13.30 - 16.30 3 Online E-Commerce Platform : สร้างโอกาส
ทางการค้าระหว่างประเทศด้วยการค้า
ออนไลน์ (Workshop) 

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อ้านวยการส้านักตลาดพาณิชย์
ดิจิทัล 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

2 เสาร ์ 23 
เมษายน 
2565 

09.30 - 11.30 2 Online (เสวนา) การพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสส์้าหรับการส่งออกด้วยการ
สร้างบันไดคณุค่า (Value Ladder) 

1) นางสาวปุญญามาลย์ สุบรรณ 
ณ อยุธยา 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายการตลาด 
บริษัท TRUE Digital Group 
(TRUEID) และกรรมการสมาคม
ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสไ์ทย 

2) นายกันตวีร์ แสงสาย ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
Funnelbang และผู้ก่อตั งกลุ่ม 
DIY E-Commerce 

 5 ศุกร ์ 29 
เมษายน 
2565 

18.00 - 21.00 3 Onsite กิจกรรม Dinner Meeting ครั งท่ี 2 

    



(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
 5 เสาร์ - 

 อาทิตย์ 
30 เมษายน -  
1 พฤษภาคม 

2565 

08.00 - 20.00 24 Onsite กิจกรรมศึกษาดูงาน ครั งท่ี 2 
(ภายในประเทศ) 
(ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้เสนอสถานท่ี)      

3 ศุกร ์ 6 
พฤษภาคม 

2565 

09.00 - 12.00 2 Online กลยุทธ์การวางแผนธรุกิจ เพื่อการส่งออก
และลงทุนในประเทศสมาชิก RCEP  

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00 - 16.00 2 Online วิธีการท้าธุรกิจในแตล่ะประเทศสมาชิก 
RCEP  

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 เสาร ์ 7 
พฤษภาคม 

2565 

09.00 - 12.00 2 Online กฎเกณฑ์ต่างๆ และน้ามาใช้ประโยชน์ใน
การค้า การลงทุน  

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00 - 16.00 3 Online Logistics และระบบขนส่งใน RCEP และ
Global Supply Chain ส้าหรับผลิตภณัฑ์
ที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเข้า
ร่วม RCEP  

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ศุกร ์ 13 
พฤษภาคม 

2565 

09.00 - 12.00 2 Online การเงินเพื่อการท้าธุรกจิ (Trade 
Finance) 

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00 - 16.00 3 Online จัดท้าแผนธุรกจิการส่งออกไปยังประเทศ
สมาชิก RCEP 

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 เสาร ์ 14 
พฤษภาคม 

2565 

09.00 - 12.00 3 Online Workshop การท้าแผนธุรกิจการส่งออก
ไปยังประเทศสมาชิก RCEP 

ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13.00 - 16.00 3 Online น้าเสนอแผนธรุกิจ ผู้แทน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



(ร่าง) ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting)  

 

 
                   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)     As of February 2, 2022 

Module วัน วันที ่ เวลา ชั่วโมง  รูปแบบ รายวิชา วิทยากร ต าแหน่ง 
3 เสาร ์ 20 

พฤษภาคม 
2565 

  

13.30 - 16.30 2 Online เทคนิคการน้าเสนอสินคา้และบริการ 
(Pitching) 

คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ   หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์
และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์
ปอเรช่ัน จ้ากัด (มหาชน) 

4  มิถุนายน 
2565 

   Online Business Matching ด้าเนินการโดย 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

 

6 
ปัจฉิม
นิเทศ 

  30  
มิถุนายน 
2565  

09.30 - 16.30 3 Onsite พิธีปิดการศึกษา และรับประกาศนียบัตร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
(รอยืนยัน) 

รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

 

หมายเหตุ: ปฏิทินการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


