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สปัดาหท่ี์ 1 : โลกและการเปล่ียนแปลง 

 

วนั เวลา เรื่อง  รูปแบบ ผูบ้รรยาย(Tentative) 

เสาร ์

4ส.ค. 

08.00-09.00 ลงทะเบียน   

09.00-09.15 รายงานวตัถุประสงคข์อง

การอบรม 

คาํกล่าว คุณวเิชฐตนัติวานิช 

 

09.15–09.30 กล่าวเปิดงาน กล่าว

รายงาน 

คุณสมพล เกียรติไพบูลย ์

 

09.30-10.30 ความทา้ทายใหม่ 

(Disruptive&Digital 

Society) 

บรรยาย คุณมนู  อรดีดลเชษฐ ์

10.30-10.45 เบรก   

10.45-12.00 ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

ประเทศไทย 

บรรยาย คุณกอบศกัด์ิ ภูตระกูล 

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-14.30 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี บรรยาย คุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ 

14.30-14.45 เบรก   

14.45-17.30 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

(เบรกในเวลา) 

กิจกรรม คุณลือทวุฒิ บานเยน็ 

17.30-20.00 การส่งต่อจากรุน่ 8  

ไปยงัรุน่ 9 

กิจกรรม  

LFC รุน่ 8 

อาทิตย ์

5 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 บุคคลสมัมาชีพกบัวถีิ

สมัมาชีพ 

(เบรกในเวลา) 

เสวนา คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ 

คุณวเิชฐ ตนัติวานิช 

ดร.สุนทร คุณชยัมงั (ผูด้าํเนินรายการ) 

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-14.45 รางวลั SME -สมัมาชีพกบั

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

เสวนา กาแฟวาวี 

เรือนไหมใบหม่อน 

SME BANK 

คุณอารีย ์คงแจม่ (ผูด้าํเนินรายการ) 

14.45-15.00 Wrap up บรรยาย ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท่ี์ 2 :การเปล่ียนแปลงของไทย (เศรษฐกิจกระแสหลกั) 

 

วนั เวลา เรื่อง รูปแบบ ผูบ้รรยาย ((Tentative) 

เสาร ์

18 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-10.30 New S-Curve กา้วยา่งใหม่

ของเศรษฐกิจ 

บรรยาย ดร.อุตตม สาวนายน 

10.30-10.45 เบรก   

10.45-12.00 การบริหารสู่ความยัง่ยนื บรรยาย คุณประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 EEC หวัลากขบวนใหม่ของ

เศรษฐกิจไทย 

บรรยาย คุณทศันีย ์ เกียรติภทัราภรณ ์

14.30-14.45 เบรก   

14.45-17.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

19 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 หอ้ง 6 ยอ่ย กรณีศึกษา 

(เบรกในเวลา) 

แบ่งกลุ่ม 1. 

SCG Heim 

ธุรกิจ

รบัเหมา 

สรา้งบา้น 

ท่ีรวมงาน

นวตักรรม 

2. 

มิตรผล 

บทบาทของ   

อุตสาหกรรม

เกษตร 

3. 

โจนสส์ลดั 

อาหารเพ่ือ

สุขภาพกบั   

พฤติกรรม

ใหม่ของ

ผูบ้ริโภค 

4.  

สมาคมเพ่ือน 

ชุมชน 

บทบาทใหม่

ของบริษัท 

ชั้นนํา 

5. 

ปตท.  

กบันวตักรรม 

ชุมชน 

ท่ามะนาว 

6. 

สมุนไพร 

แพทย์

พ้ืนบา้นกบั 

กิจการ

สาธารณสุข

ไทย 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.45 นําผลจากกลุ่มยอ่ยมา

แลกเปล่ียนกนัรว่มกนั 

รวม  

14.45-15.00 Wrap up  ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท่ี์ 3 : การเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจในระดบัฐานราก(กระบวนการสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน) 
 

วนั เวลา เรื่อง  รูปแบบ ผูบ้รรยาย(Tentative) 

เสาร ์

25 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-10.00 การพฒันาเศรษฐกิจระดบั

เมือง-เมืองรอง/ทอ้งถ่ิน 

บรรยาย คุณสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ ์

 

10.00-10.15 เบรก   

10.15-12.00 เศรษฐกิจทอ้งถ่ินกบันวตัวถีิ เสวนา คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช ์

คุณสกักฉฐั ศิวะบวร 

 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 ประชารฐักบั cross sector 

collaboration 

เสวนา คุณประวชิ สุขุม 

คุณตอ้งใจ ธนะชานันท ์

 

14.30-14.45 เบรก   

14.45-17.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

26 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 หอ้ง 6 ยอ่ย กรณีศึกษา 

(เบรกในเวลา) 

แบ่งกลุ่ม 1. 

ป่ินโต

อินทรีย ์   

(เกษตร) 

2. 

อุ่มแสง  

(แปรรูป) 

3.  

รวยบุญ 

(คนรุน่ใหม่

กบังาน

สรา้งสรรค)์ 

4. 

กรีนโกรท

ออรแ์กนิค 

(การ

ประกอบการ

ชุมชน) 

5.  

อมัพวา 

(การรว่ม

สรา้ง

เศรษฐกิจ

ทอ้งถ่ิน) 

6.  

ภูแลนคา 

 (ความสาํเร็จ

จากความ

รว่มมือ)    

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.45 นําผลจากกลุ่มยอ่ยมา

แลกเปล่ียนกนัรว่มกนั 

รวม  

14.45-15.00 Wrap up  ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท่ี์ 4 : การวิเคราะหเ์ครื่องมือ(กระบวนการสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน) 
 

วนั เวลา เรื่อง รูปแบบ ผูบ้รรยาย(Tentative) 

เสาร ์ 

1 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-10.30 การตลาดยุคสรา้งสรรค ์4.0  ดร.สมฤดี ศรีจรรยา 

10.30-10.45 รบัประทานอาหารวา่ง (เบรก)   

10.45-12.00 กลยุทธก์ารจดัการงานสงัคม  ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 การสรา้งความรว่มมือเพ่ือสรา้ง

ตลาด 

 ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

14.30-14.45 รบัประทานอาหารวา่ง (เบรก)   

14.45-17.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

2 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน  ลงทะเบียน 

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 การตลาดกบัวสิาหกิจชุมชน  ดร.นัชชา เทียมพิทกัษ์ 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 Business Model   ดร.ณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ ์

14.30-14.45 รบัประทานอาหารวา่ง (เบรค)   

14.45-15.00 Wrap up  ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท่ี์ 5 : กรณีศึกษาภาคสนาม ต.ท่ามะนาว อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

 

วนั เวลา เรื่อง รูปแบบ ผูบ้รรยาย(Tentative) 

เสาร ์

8 ก.ย. 

06.30-09.30 ออกเดินทาง   

09.30-10.00 ลงทะเบียน   

10.00–10.15 ช้ีแจงรายละเอียด 

การลงพ้ืนท่ี 

  

10.15-12.00 แนะนําพ้ืนท่ี บรรยาย  

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.30-16.00 ลงพ้ืนท่ี   

18.00-21.00 รบัประทานอาหารเยน็/

กิจกรรมสมัพนัธ ์

  

อาทิตย ์

9 ก.ย. 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

09.00-12.00 นําเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการลง

พ้ืนท่ี (ช่วงท่ี 1) 

นําเสนอ  

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-14.30 นําเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการลง

พ้ืนท่ี (ช่วงท่ี 2) 

นําเสนอ  

14.30-15.00 Wrap up  บรรยาย ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

 15.30-18.00 เดินทางกลบั 

โดยสวสัดิภาพ 
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สปัดาหท่ี์ 6 :  งานกลุ่ม-นาํเสนอแลกเปล่ียน 

วนั เวลา เรื่อง  รูปแบบ ผูบ้รรยาย(Tentative) 

เสาร ์

15 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 ประมวลสรุปเน้ือหาการ

อบรมซกัถามและตอบขอ้

สงสยั 

(เบรกในเวลา) 

บรรยายสรุป ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 งานกลุ่ม ประชุมกลุ่ม คณะผูด้าํเนินงาน 

14.30-14.45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง   

14.45-16.00 งานกลุ่ม (ต่อ) คณะผูด้าํเนินงาน 

16.00-20.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

16 ก.ย. 

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 กลุ่ม 5 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

11.45-12.00 สรุปความเห็น   

12.00-13.00 พกัเท่ียง   

13.00-13.15 กลุ่ม 6 นําเสนอ นําเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

13.15-13.30 สรุปความเห็น   

13.30-13.45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง   

13.45-16.00 Final Wrap up  บรรยาย ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท่ี์ 7 :  ปัจฉิมนิเทศและรบัวุฒิบตัร 

 

วนั เวลา หวัขอ้ รูปแบบ ผูบ้รรยาย(Tentative) 

เสาร ์

22ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะนํารายการ  พิธีกร 

09.00-09.15 กล่าวรายงาน 

ปิดการอบรม 

 คุณวเิชฐ ตนัติวานิช  

 

09.15-09.30 ปัจฉิมกถา  คุณสมพล เกียรติไพบูลย ์

 

09.30-10.00 พิธีมอบใบประกาศและ

ถ่ายรูป 

 คุณสมพล เกียรติไพบูลย ์

 11.30-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

 

 

 

สถานท่ีจดัอบรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

หอ้งประชุมแกว้วเิชียร ชั้น11ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย   

(SME DEVELOPMENT BANK) 


