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ความเป็นมา 
มูลนิธิสมัมาชีพ ไดจ้ัดทําโครงการอบรมหลักสูตร “ผูนํ้า
เปลี�ยนแปลง”(Leadership for Change : LFC) เพื�อเป็นการร่วมสรา้ง
สงัคมอุดมสุข-สัมมาชีพชุมชน ใหข้ยายวงออกไปใหเ้ต็มพืU นที�ของ
ประเทศที�ผ่านมา การอบรม LFC ไดด้าํเนินมาอย่างต่อเนื�อง
พ.ศ.2553 จนถึงปี พ.ศ.2559 มีผูจ้บหลกัสูตรนีU ไปทัUงสิU น 
สรา้งผูนํ้าใหก้บัสงัคมไปแลว้จาํนวน 910 คน (เฉลี�ยรุ่นละ 
แบ่งเป็นภาครฐั 298คน (33%) ภาคเอกชน 492 
ภาคประชาสงัคม 120คน (13 %) 

 

ในปัจจุบนั สถานการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมของโลกที�กาํลงักา้ว
เขา้สู่การสรา้งความร่วมมือระหวา่งภมิูภาคตามขอ้ตกลงทางการคา้  
การเผชิญกบัปัญหาดา้นภยัพิบติั พลงังาน ความยากจนและการ
การรา้ย รวมทัUงการสรา้งมิติความสัมพันธ์ใหม่โดยเครือข่ายขอ้มูล
การสื�อสารตามเงื�อนไขของ Internet-Basedในขณะเดียวกัน
สถานการณ์ภายในประเทศเราก็กาํลังเตรียมรับการเลือกตัUงตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ การดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายทาง
เศรษฐกิจว่าดว้ย Thailand 4.0, New S-Curve, และการสรา้งการ

ผูนํ้า-นําการ
เพื�อเป็นการร่วมสรา้ง

ใหข้ยายวงออกไปใหเ้ต็มพืU นที�ของ
ไดด้าํเนินมาอย่างต่อเนื�องตัUงแต่ปี 

มีผูจ้บหลกัสูตรนีU ไปทัUงสิU น 7รุ่น 
เฉลี�ยรุ่นละ 130คน) 

 (54%) และ

 

ในปัจจุบนั สถานการณท์างเศรษฐกิจและสงัคมของโลกที�กาํลงักา้ว
เขา้สู่การสรา้งความร่วมมือระหวา่งภมิูภาคตามขอ้ตกลงทางการคา้  
การเผชิญกบัปัญหาดา้นภยัพิบติั พลงังาน ความยากจนและการก่อ

รวมทัUงการสรา้งมิติความสัมพันธ์ใหม่โดยเครือข่ายขอ้มูล 
ในขณะเดียวกัน

สถานการณ์ภายในประเทศเราก็กาํลังเตรียมรับการเลือกตัUงตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ การดําเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายทาง

ะการสรา้งการ
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เติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) การขับเคลื�อน
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการสรา้งธุรกิจโดยกระบวนการ
ความร่วมมือขา้มภาคส่วน (Cross-Sector Collaboration)และ
ความพยายามพึ�งตนเองของชุมชนในรปูแบบต่างๆ 
 
 

ดงันัUนหลกัสูตรการอบรมในปี พ.ศ.2560 จึงมีการปรบัปรุงเนืU อหา
ใหท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงในช่วงเวลาแห่งความทา้ทาย ที�มีต่อการ
พฒันาของสงัคมโลกและสงัคมไทยในปัจจุบนั  
 

วตัถุประสงค ์
1. มุง่เนน้การสรา้งผูนํ้า-นําการเปลี�ยนแปลงที�กระตือรือรน้ใหเ้กิดขึU น

ในแต่ละภาคส่วน และสร้างเครือข่ายผู ้นําเหล่านีU ให้เป็น
ส่วนประกอบที�สาํคญัของการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ 

2. ผลกัดนัการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดการสรา้งธุรกิจ
แขนงใหม่โดยกระบวนการความร่วมมือขา้มภาคส่วน (Cross-
Sector Collaboration) 

3. เตรียมความพรอ้มของผูนํ้าของสงัคมที�จะรองรบัต่อการบริหารงาน
ตามยุคอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของรฐับาลว่าดว้ย Thailand 4.0
และ SMEs 4.0  
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กระบวนการอบรม 
การอบรมครัUงนีU เป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการที�เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู ้เขา้อบรม โดยมีวิธีการต่างๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย
กลุ่มเกมส์การเรียนรู ้ และการวิ เคราะห์กรณีศึกษา ภายใต้
กระบวนการดงันีU  

1. แบ่งกลุ่มย่อย 13-15 คน คละกนัไปตามภาคส่วนหน่วยงาน 
ใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหวา่งกนั 

2. จดัการศึกษาดงูาน การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากที�โดดเด่น
น่าสนใจ กลุ่มละ 1 แห่ง 

3. ร่วมออกแบบโครงการพฒันาการอบรมจะเน้นการนําเอา
ความรูไ้ปสรา้งผลงานในฐานะผูนํ้า ทัUงในนามส่วนตวัและ
งานกลุ่ม เป็นจุดเริ�มตน้ของการนําทางไปสู่การพฒันา 

 
กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรม 

1. ผูบ้ริหารในระดบัตน้/กลางขององคก์รภาครฐั และองคก์าร

มหาชน  

2. ผูบ้ริหาร/เจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในส่วนกลาง

และภมิูภาค 

3. ผูบ้ริหารในระดบัตน้/กลางขององคก์รภาคประชาสงัคม 
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หลกัสตูร‘ผูน้ํา-นําการเปลี�ยนแปลง รุ่นที� 8’ 
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ตารางการอบรม 
สปัดาหท์ี� 1 : โลกและการเปลี�ยนแปลง 
 
วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

เสาร2์2/07/60 
 

08.00-09.00 ลงทะเบียน   
09.00-09.15 รายงานวตัถุประสงคข์องการอบรม คาํกล่าว วิเชฐ ตนัติวานิช 
09.15–10.00 กล่าวเปิดงาน สุนทรพจน์ สมพล เกียรติไพบลูย ์
10.00-12.00 กา้วสู่การเป็นผูน้ํา 

(เบรกในเวลา) 
บรรยาย วิเชฐ ตนัติวานิช 

12.00-13.00 พกัเที�ยง   
13.00-16.30 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

(เบรกในเวลา) 
กิจกรรม ลือธวุฒิ บานเย็น 

16.30-19.30 การส่งต่อจากรุ่น 7 ไปยงัรุ่น 8 กิจกรรม วิทยากรกระบวนการ 
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วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

อาทิตย2์3/07/60 
 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 
09.00-10.30 One Belt One Road กบัอนาคตประเทศไทย บรรยาย พิษณุ เหรียญมหาสาร 
10.30-10.45 เบรก   
10.45-12.00 โลกดิจิตอล บรรยาย เจียรนัย วงศส์อาด 
12.00-1300 พกัเที�ยง   
13.00-14.00 CSR Journey บรรยาย พิพฒัน์  ยอดพฤติการ 
14.00-15.00 บทบาทธุรกิจขนาดใหญ่กบัการพฒันาชุมชน : 

กรณีศึกษา ปตท. 
บรรยาย ประเสริฐ สลิลอาํไพ 

15.00-15.30 เบรกบ่าย และ Wrap up  ทีมที�ปรึกษาการอบรม 
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สปัดาหท์ี� 2 :การเปลี�ยนแปลงของไทย 
 
วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

เสาร2์9/07/60 
 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 
09.00-10.00 ประมวลผลเนืU อหาสปัดาหท์ี�แลว้   
10.00-12.00 New S-Curveและอุตสาหกรรมไทย 4.0& 

Thailand 4.0 
บรรยาย อุตตม สาวนายน 

12.00-13.00 พกัเที�ยง   
13.00-14.30 Eastern Economic Corridor บรรยาย คณิศ แสงสุพรรณ 
14.30-14.45 เบรก   
14.45-16.00 การปรบัเปลี�ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยใน

ยุค 4.0 
บรรยาย มนู อรดีดลเชษฐ ์

16.00-18.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   
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วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

อาทิตย ์30/07/60 
 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 
09.00-10.30 ประชารฐัฯ– สมัมาประชารฐัแนวคิดทิศทางรฐั บรรยาย สนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ ์
10.30-10.45 (เบรกในชั �วโมง)   
10.45-12.00 การพฒันาเพื�อความยั �งยืนในภาคเอกชน 

sustainable development 
บรรยาย ฐาปน สิริวฒันภกัดี 

12.00-13.00 พกัเที�ยง   
13.00-14.30 ประสานความร่วมมือประชารฐั บรรยาย อภิชาติ โตดิลกเวชช ์
14.30-14.45 เบรก   
14.45-15.15 Wrap up บรรยาย สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท์ี� 3 :การเคลื�อนไหวของเศรษฐกิจในระดบัฐานราก 
วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

เสาร0์5/08/60 08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 สรุปเนืU อหา-แนะนํารายการ  พิธีกร 
09.00-10.30 การสรา้งเสริมเศรษฐกิจทอ้งถิ�น เสวนา มงคล ลีลาธรรม 

อารีย ์คงแจม่ 
10.30-10.45 เบรก   
10.45-12.00 บทบาทของธุรกิจเอกชนกบัความรบัผิดชอบ

ต่อคนรอบขา้ง 
สมัภาษณ ์ ตง ธีระนุสรณก์ิจ 

สุรชยั กาํพลานนทว์ฒัน์ 
12.00-13.00 พกัเที�ยง   
13.00-15.00 บทบาทสถาบนัการเงินของรฐัในการพฒันา

เศรษฐกิจฐานราก 
อภิปราย สมบุญ จึงคพูฒันา 

บณัฑิต ดีเหมาะ 
ภมูิพนัธ ์บุญมาตุ่น 

15.00-15.15 เบรก   
15.15-16.15 บทบาทธุรกิจเอกชนและการพฒันาวสิาหกิจ

เพื�อสงัคม 
 ณฐัพงษ์ จารุวรรณพงศ ์

16.15-18.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   
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วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รปูแบบ ผูบ้รรยาย 

อาทิตย0์6/08/60 08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 สรุปเนืU อหา-แนะนํารายการ   
09.00-12.00 ตน้แบบสมัมาชีพ :  การจดัการเศรษฐกิจ

ชุมชนดว้ยตนเอง 
อภิปราย 
ผูด้าํเนินรายการ  
เอ็นนู  ซื�อสุวรรณ 

วิโรจน์ คงปัญญา 
ธีระพงศ ์บรรณราช  
พฒันาการอาํเภอ พรหมคีรี 
บุญมี สุระโคตร 
สมศกัดิy มาอุทธรณ ์
บมจ.สยามคโูบตา้คอรป์อเรชนั 
เสงี�ยม แสวงลาภ 
ตอ้งใจ ประภาจนัทร ์

12.00-13.00 พกัเที�ยง   
13.00-14.30 เก็บบทเรียนตน้แบบสมัมาชีพ มาสู่การ

วิเคราะหศ์กัยภาพวสิาหกิจ 
บรรยาย สุนทร คุณชยัมงั 

14.30-15.30 การดาํเนินงานหมู่บา้นอุตสาหกรรม
สรา้งสรรค ์(CIV) 

บรรยาย พีรวงศ ์จาตุรงคกุล 

    
15.30-16.00 Wrap up และเบรคในเวลา   
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สปัดาหท์ี� 4 :ศึกษากรณีตวัอยา่งจากภาคสนาม (อาจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

เสาร ์19/08/60 06.30-09.00 เดินทางไปจงัหวดัสมุทรสงคราม   
10.00-12.00 เสน้ทางอมัพวา...สู่การเปลี�ยนแปลง บรรยาย อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาล 

ตาํบลอมัพวา 
13.00-16.00  
 

การศึกษาดงูานวิสาหกิจชุมชน 
- ประเด็นศึกษาพืU นที� 

 มลูนิธิอมัพวาชยัพฒันานุรกัษ์ 
 

- การจดัองคก์รและการสรา้งความเขม้แข็งของ
องคก์ร ทัUงดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
- กระบวนการคิด ที�นํามาซึ�งการ  การพฒันา
ชุมชน 

17.00-18.00 รบัประทานอาหารเย็น / พกัผ่อนตามอธัยาศยั   
อาทิตย2์0/08/60 09.00-11.00 สรุปผลการศึกษาเรียนรูแ้ละเสนอผลการศึกษา

ของแต่ละกลุ่ม 
อภิปรายกลุ่ม ตวัแทนกลุ่ม 

11.00-12.00 Wrap up  ทีมที�ปรึกษาการอบรม 
12.00-13.00 พกัเที�ยงและเตรียมตวัเดินทางกลบั   
14.00  เดินทางกลบักรุงเทพฯ   
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สปัดาหท์ี� 5 :มุ่งสูก่ารนาํไปสูก่ารปฏิบตัิการจริง 
 
วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

เสาร2์6/08/60 08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 
09.00-10.30 ประมวลสรุปเนืU อหาการอบรม บรรยายสรุป สุนทร คุณชยัมงั 
10.30-10.45 เบรก   
10.45-12.00 ซกัถามและตอบขอ้สงสยั (ต่อ) สุนทร คุณชยัมงั 
12.00-13.00 พกัเที�ยง   
13.00-14.30 งานกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย คณะผูด้าํเนินงาน 
14.30-14.45 เบรก   
14.45-16.00 จดัทาํโครงการพฒันาของกลุ่ม ประชุมกลุ่มย่อย คณะผูด้าํเนินงาน 
16.00-18.00 ซอ้มคิวรบัประกาศนียบตัร/ 

กิจกรรมสมัพนัธ ์
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วนั เวลา เรื�อง (Tentative) รูปแบบ ผูบ้รรยาย 

อาทิตย2์7/08/60 08.00-08.45 ลงทะเบียน   
08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 
09.00-09.15 กลุ่ม 1 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 
09.15-09.30 สรุปความเห็น   
09.30-09.45 กลุ่ม 2 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 
09.45-10.00 สรุปความเห็น   
10.15-10.30 เบรก   
10.30-10.45 กลุ่ม 3 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 
10.45-11.00 สรุปความเห็น   
11.00-11.15 กลุ่ม 4 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 
11.15-11.30 สรุปความเห็น   
11.30-11.45 พกัเที�ยง   
11.45-12.00 กลุ่ม 5 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 
12.00-13.00 สรุปความเห็น   
13.00-13.15 กลุ่ม 6 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 
13.15-13.30 สรุปความเห็น   
13.30-13.45 เบรก   
13.45-14.00 กล่าวรายงานปิดการอบรม  สมฤดี ศรีจรรยา 
14.00-14.30 ปัจฉิมกถา  สมพล เกียรติไพบลูย ์

14.30-15.30 พิธีมอบใบประกาศและถ่ายรปู  สมพล เกียรติไพบลูย ์
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มลูนิธิสมัมาชีพ 
ที�อยู ่: 1111/23เดอะฮาบิแททซอย ลาดพรา้ว94 

(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศพัท ์:  02 530 9204-5 
เว็บไซต ์:  http://www.right-livelihoods.org 
เฟซบุก๊ :   https://www.facebook.com/sammachiv 
 
ผูป้ระสานงาน :   
กรรณิการ ์รุ่งศิริมาศ โทรศพัท ์: 086-789-7808 
วิไลรตัน์ ชมทิศ  โทรศพัท ์: 085-058-9877 
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สนับสนุนโดย 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


