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(เอกสารสําหรบัการเตรียมการ อาจมีการแก้ไขปรับปรุง ณ 26 ส.ค.62) 
โครงร่างหลักสูตร  ปฏิบัติการที่ฐานราก 
Leadership for Change 
เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์  : เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 – อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (เว้นเสาร์ที่ 12 และอาทิตย์ที ่13 ตุลาคม 2562) 
สถานที่เรียน   : โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค  
 

   Instructors date timing 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นํา การเปลี่ยนแปลง 
และการเปลี่ยนผ่านของ
ยุคสมัย 
 
การทําความเข้าใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงและ
การเปลี่ยนผ่านทาง
สังคม (social change 
& transformation) 
 
 
อุปสรรคและโอกาสของ
ผู้มาใหมข่องยุคสมัย 
 
 
 

ลงทะเบียน  14 กันยายน 2562 08.30 - 09.00 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คุณวิเชฐ  ตันติวานิช 14 กันยายน 2562 09.00 - 09.15 
กล่าวเปิดงาน คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ 14 กันยายน 2562 09.15 - 09.30 
โลกเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนผ่าน ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ 14 กันยายน 2562 09.30 - 10.45 
ศตวรรษที่ 21, Disruptive & Social 
Transformation 

ดร.อุตตม สาวนายน 14 กันยายน 2562 10.45 - 12.00 

ผู้นําท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง คุณวิเชฐ ตันติวานิช 14 กันยายน 2562 13.00 – 14.00 
กิจกรรมสมัพันธ์ วิทยากรกระบวนการ 14 กันยายน 2562 14.00 – 16.30 
กิจกรรมรับน้อง LFC 1-9 14 กันยายน 2562 17.00 – 19.00 
    
ผู้นํา /โลกอนาคต / โอกาสของผู้มาใหม ่
/ มาจาก grassroots foothold 

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล 
 

15 กันยายน 2562 
 

08.45 - 10.45 

โอกาสของผู้มาใหม/่ Start up, 
technological innovation 

คุณประเสริฐ  บุญสัมพันธ์,  
 
 
 

15 กันยายน 2562 
 

11.00 - 12.00 
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Breakout session # 1 
ตัวแทนของผู้เข้าอบรม นําเสนอการ
ประเด็นจากการเข้าฟัง แล้วตั้งเป็น
ประเด็นเพื่อการแลกเปลี่ยน 

ตัวแทนกลุ่ม 1+ 2 15 กันยายน 2562 
 

13.00 – 14.45 

Wrap up # 1 ดร.สุนทร คุณชัยมัง และคณะ 15 กันยายน 2562 15.00 – 15.30 

2 ไทยกับการจัดการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงและ
สร้างโอกาสใหม่ๆ 
ของไทย 
 

การพัฒนาสังคมฐานรากในทศวรรษหน้า คุณเอ็นนู ซื่อสวุรรณ 21 กันยายน 2562 08.45 - 10.45 

 เศรษฐกิจจากท้องถิ่น ท่องเที่ยว /
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และความสามารถของ
ผู้ประกอบการ พร้อมกรณีตัวอย่างทั้ง
ของไทยและเทศ 

คุณภราเดช  พยัฆวิเชียร 21 กันยายน2562 
 

10.45 - 12.00 

 New innovation in Digital 
disruption era (การสร้างนวัตกรรมใน
ยุคการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล)  

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต 21 กันยาย 2562 13.00-14.00 

ประสบการณ์ของการสร้างเมือง
ท่องเที่ยว 

Panel 
คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ 
คุณสักกฉฐั ศิวะบวร 

21 กันยายน 2562 
 

14.00-15.30 

    
  วิสาหกิจเพื่อสังคมและการออกแบบ 

ตัวแบบธุรกิจที่หลากหลาย 
Panel 
คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ 
คุณต้องใจ ธนะชานันท์ 
 

22 กันยายน 2562 
 

08.30 - 10.00 
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 ต้นแบบสัมมาชีพ บุคคลสัมมาชีพ 
 

Panel 
คุณตง  ธีระนุสรณ์กิจ 
คุณประทีป  ตั้งมติธรรม  

22 กันยายน 2562 10.15 - 12.00 

  

  Breakout session # 2 
ตัวแทนของผู้เข้าอบรม นําเสนอการ
ประเด็นจากการเข้าฟัง แล้วตั้งเป็น
ประเด็นเพื่อการแลกเปลี่ยน 

ตัวแทนกลุ่ม 3 + 4 22 กันยายน 2562 
 

13.30 – 15.00 

  Wrap up # 2 ดร.สุนทร คุณชัยมังและคณะ 22 กันยายน 2562 15.00 – 15.30 
 

3  การจัดการกลยุทธ์ การ
กําหนดตัวแบบธุรกิจที่
เหมาะสม และการ
สร้างสรรค์ตัวแบบความ
ร่วมมือใหม่ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โลเคิล อไลค์ กับ ประสบการณ์ดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคมด้าน
การท่องเที่ยวยั่งยืน 

คุณสมศักดิ์ บุญคํา 
 

28 กันยายน 2562 08.30 - 10.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างเศรษฐกิจเมืองโดยงาน
ท่องเที่ยว  

Panel (ททท.) 
บุรีรัมย์ 
สวนสามพราน 
ชุมพรคาบาน่า 
รอยเตอร์ 

28 กันยายน 2562 
 

11.00 – 12.30 

SMEs และวิสาหกิจชุมชน  
กับการร่วมขบวนสร้างฐานที่ฐานราก 

Panel 
คุณอาทร แสงโสมวงศ์ 
ดร.กิตติภณ  วงศ์สิริโสภณ 
คุณบุญม ี สรุะโคตร 

28 กันยายน 2562 13.00 – 14.30 

การเข้าใจและการใช้การตลาดยุคใหม่
อย่างเข้าใจ 

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา 28 กันยายน 2562 14.45 - 16.30 
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  การตลาดที่จําเป็นสําหรับกิจการชุมชน 
(เน้นท่องเที่ยวและกิจการสนับสนุน) 

ดร.นัชชา เทียมพิทักษ ์ 29 กันยายน 2562 08.30 -10.30 

ประสบการณ์ของคนทํางานภาค
สนับสนุนของรัฐ เอกชน และประชา
สังคม ทีม่ีต่อความยุ่งยากของการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 

Panel 
คุณศรายุทธ ธรเสนา  
คุณสมชาติ ภาระสุวรรณ  
คุณสมบุญ จึงคูพัฒนา 
คุณธารทิพย์ ศริินุพงศ์ 

29 กันยายน 2562 10.45 – 12.00 

Breakout session # 3 
ตัวแทนของผู้เข้าอบรม นําเสนอการ
ประเด็นจากการเข้าฟัง แล้วตั้งเป็น
ประเด็นเพื่อการแลกเปลี่ยน 

ตัวแทนกลุ่ม 5+6 29 กันยายน 2562 13.00 – 14.30 

Wrap up # 3 ดร.สุนทร คุณชัยมัง และคณะ 29กันยายน 2562 14.45 – 15.30 

4 การศึกษาภาคสนาม 
 

แหล่งริเริ่ม – ภูแลนคา กลุ่ม 1 + 2 5-6 ตุลาคม 2562  
แหล่งตัวอย่าง – นาต้นจั่น กลุ่ม 3 + 4 5-6 ตุลาคม2562  
แหล่งเศรษฐกิจท้องถิ่น –เพชรบุรี กลุ่ม 5 + 6 5-6 ตุลาคม 2562  

 ส่ง paper     

5 การแลกเปลี่ยนความรู้
และการสร้างงานเพื่อ
สังคม 
 
 
 
 

นําเสนอผลงานกลุ่ม กลุ่ม 1 19  ตุลาคม 2562 08.45 – 09.15 

 
 
 
 
 
 

 กลุ่ม 2 19  ตุลาคม  2562 09.15 -09.45 
 กลุ่ม 3 19  ตุลาคม  2562 09.45 -10.15 
 กลุ่ม 4 19  ตุลาคม  2562 10.30 -10.45 
 กลุ่ม 5 19  ตุลาคม  2562 10.45 -11.15 
 กลุ่ม 6 19  ตุลาคม  2562 11.15 -11.45 
 สรุปความเห็นจากผู้ให้คอมเมนท ์ 19  ตุลาคม  2562 11.45 - 12.00 
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นําเสนอผลงานต่อองค์กร/นโยบาย ด้านการจัดการองค์กร -ต่อยอด 19  ตุลาคม  2562 13.30 - 14.00 
 ด้านการสร้างสรรค์ตลาด 19  ตุลาคม  2562 14.00 - 14.30 

ด้านผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนแปลง 19  ตุลาคม  2562 14.30 - 15.00 
 สรุปความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 19  ตุลาคม  2562 15.00 -15.30 
กิจกรรมสมัพันธ์ (เลี้ยงรุ่น) LFC 1-10 19  ตุลาคม  2562 16.30 – 19.00 

      
 พิธีปิด ผอ. หลักสูตรกล่าวรายงานผล ดร.สุนทร  คุณชัยมัง 20  ตุลาคม  2562 08.45 - 09.00 
  ตัวแทนรุ่นนําเสนอโครงการร่วม

ขับเคลื่อน LFC # 10 commitment 
 20  ตุลาคม  2562 09.00 - 09.45 

  ปัจฉิมกถา คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 20  ตุลาคม  2562 09.45 -10.15 
  พิธีมอบวุฒิบัตร 

และถ่ายรูปร่วมกัน 
คุณสมพล  เกียรติไพบูลย์ 20  ตุลาคม  2562 10.15 -11.00 

 


