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หลักสูตร Leadership for Change ผู้นํา-นําการเปล่ียนแปลง รุน่ที่ 11 
Local to Global 

Theme: Food & Healthขับเคลือ่นเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดโลก 
 

คณะกรรมการสถาบันผู้นํา-นําการเปลี่ยนแปลง 
 1.คุณวิเชฐ  ตันติวานิช ประธาน 
 2.คุณสุมติร   เพชราภิรัชต ์ กรรมการ 
 3.คุณมงคล  ลีลาธรรม กรรมการ 
 4.คุณณรินณท์พิ  วิริยะบัณฑิตกลุ  กรรมการ 
 5.คุณธนากร  เกษตรสุวรรณ    กรรมการ 
 6.คุณธารทิพย์   ศิรินุพงศ์ กรรมการ 
 7.ดร.สมฤด ี  ศรีจรรยา กรรมการ 
 8.คุณกรรณิการ์   ชินประสิทธิช์ัย   กรรมการ 
 9.คุณศรายุทธ  ธรเสนา  กรรมการ 
 10.คุณอัครภัสสร ์ ชนะจินดาโสภณ กรรมการ 
 11.คุณภัทรภร  วรรณภิญโญ กรรมการ 
 12.คุณผดุงศักดิ์   พ้ืนแสน  กรรมการ 
 13.คุณชานนท ์  มหาสิงห์  ผู้อํานวยการหลักสตูร กรรมการและเลขานกุาร 
 

ความเป็นมา 
          ด้วย มูลนิธิสัมมาชีพ (RightLivelihood Foundation) ได้ตระหนักในความจําเป็นที่จะต้องสร้าง ขยาย
และพัฒนา “การประกอบการ” (entrepreneurship) ให้เป็น “เม็ดงานของระบบเศรษฐกิจและสังคม” ให้
กว้างขวางออกไป ทั้งพ้ืนที่ชุมชนในภาคชนบทและเมือง ทั้งในท้องถ่ินต่างจังหวัด หัวเมืองใหญ่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพ่ือร่วมสร้างสังคมอุดมสุขและขยายการประกอบการแบบสัมมาชีพให้เต็มพ้ืนท่ีตามปณิธานหลัก
ของมูลนิธิฯ จึงได้จัดทํา “หลักสูตรอบรมผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)” และได้จัด
อบรมติดต่อกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2562 จํานวน 10 รุ่น มีผู้ได้รับการอบรมไปแล้ว จํานวน 
1,156 คน เป็นบุคลากรจากภาครัฐ (ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถ่ิน และท้องที่) 322 คน ( 28%) ภาคเอกชน 645 
คน (55%) ภาคประชาสังคม 123 คน ( 11%) และองค์การมหาชน 66 คน (6%)และผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรน้ี 
ยังได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายจัดตั้ง “ชมรมผู้นํา-นําการเปลี่ยนแปลง” (the Society of Leadership for Change) 
หรือเรียกโดยย่อว่า LFC Club เพ่ือผนึกกําลังสนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน เพ่ิมเติมทักษะ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพ่ือเติมเต็มเป็นพลังให้กันและกันเป็นระยะๆ 
หลักการและแนวคิด Leadership for Change#11 

การจัดอบรมหลักสูตรผู้นํา-นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 มีเน้ือหาหลักสูตรมุ่งเน้นไปยังกลุ่มธุรกิจอาหาร 
สมุนไพรและการท่องเที่ยว  เน่ืองจากประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับประชากรโลก โดยเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารเป็นอันดับที่ 11ของโลก ด้วยมูลค่า 33,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2562) และมีส่วนแบ่ง
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ในตลาดโลก 2.51% ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตได้อีก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงที่โลกกําลังเผชิญปัญหาโรคระบาด  
ความสามารถด้านการผลิตอาหารและการขนส่งประสบปัญหาท่ัวโลก จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือป้อนสู่ตลาดโลก  อย่างไรก็ตามกระบวนการเพาะปลูก แปรรูปและจัดจําหน่ายสินค้า
เกษตรและอาหารของไทยยังอยู่ในวงจํากัด เกษตรกรรายย่อย SME และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ยังขาด
ความรู้และความสามารถในการพัฒนาสินค้า พัฒนาตลาด พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายและการเข้าถึงระบบการ
ขนส่งสินค้า ทําให้สินค้าอาหารจากชุมชนยังไม่สามารถส่งถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม และไม่สามารถสร้างแบรนด์สินค้า
อาหารของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ จึงจําเป็นต้องพัฒนา“นักขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน”เพ่ือให้ความช่วยเหลือชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่แข่งขันในตลาดได้และทําให้
เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตและหมุนเวียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชาติด้วย
การพัฒนาความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจในระดับฐานราก  

หลักสูตรผู้นําการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนที่จะลงไป
ศึกษาปัญหาและมองหาโอกาสในพื้นที่เป้าหมาย เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ชุมชนในด้านการ
พัฒนาสินค้าอาหาร สมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าจากผู้ผลิตจากชุมชนโดยตรงในราคาท่ีเป็นธรรม ทําให้เกิดการจ้างงาน 
การใช้วัตถุดิบ การผลิตและการจัดจําหน่าย  ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโตและเข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก และยังมุ่งเน้นให้เกิดการทํางานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชน เกษตรกร สหกรณ์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม SME  เป็นภาพรวม “สัมมาชีพเต็ม
พ้ืนที่” ตามปณิธานของมูลนิธิสัมมาชีพ  

 

วัตถุประสงค ์
 1.สร้างผู้นํา – นําการเปลี่ยนแปลง ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความจําเป็นของ “งานพัฒนา” 

2.พัฒนาความสามารถของ “นักขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน” ให้สามารถทําโครงการเพื่อพัฒนาสินค้าและ
บริการของชุมชนให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  

3.สร้าง LFC ให้เป็น“สถาบัน” ที่ทําหน้าที่ “พัฒนา” สายพานเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และเชื่อมโยง
ระหว่างฐานรากกับเศรษฐกิจกระแสหลัก 

4. เพ่ือสร้างธุรกิจและเศรษฐกิจข้ึนใหม่ในระดับชุมชนและท้องถ่ินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ร่วมกัน 

 

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม100 คน  
1. แบบสมัครเรียน/รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผ่านการลงทะเบียนและคัดเลอืก 60 คน 

2. แบบโควตาของผู้ร่วมพัฒนาหลักสตูร (Strategic Partnership)30  คน 

3. เชิญตัวแทนผูนํ้าชุมชน 10 คน     
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กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้นําชุมชนทั้งในชมุชนชนบทและเมอืง  
4. ผู้สมัครที่มโีครงการที่ต้องการดําเนินการและอยากปรับปรุงโครงการ 

 

รูปแบบและกระบวนการจัดอบรม 
 การอบรมมีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 

1. การบรรยาย (Lecture) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้อบรมในภาพกว้าง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับโลกและระดับประเทศที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมระดับท้องถิ่น
ของไทย และการบรรยายโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมได้เข้าใจปัจจัยความสําเร็จในการทําโครงการ  

2. การเสวนา(Panel) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ดําเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากที่ประสบ
ความสําเร็จ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สอบถาม – แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มกันทํางานตามโจทย์ที่ผู้อํานวยการ
หลักสูตรมอบให้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการถอดบทเรียนความสําเร็จของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุม
และ SME ท่ีประสบความสําเร็จ  

4. การลงพื้นที่เพ่ือศึกษาข้อมูลและประชุมปรึกษากับผู้นําชุมชนและสมาชิกในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย เพ่ือ
รับรู้ปัญหาในพื้นที่และศึกษาจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ  

5. การรวมกลุ่มกันทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและนําเสนอแผนงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทน
องค์กรที่มีงบประมาณ เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดโครงการข้ึนจริงและติดตามผลจนประสบความสําเร็จ  

6. การสรุปประเด็นเน้ือหาและกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรกระบวนการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เกิดกลุ่มผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในภาครัฐและเอกชน ที่สามารถช่วย

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
2. สินค้าและบริการของชุมชนได้รับการพัฒนาและสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ  
3. เกิดการทํางานเป็นเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก  
4. สังคมตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจระดับฐานรากมากข้ึน  

ระยะเวลาการอบรม 
 เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ 
 เริ่มวันที่ 31 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2563 
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สถานท่ีอบรม 
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
 

ติดต่อขอรายละเอียด 
คุณเกียววะลี มีสิทธิ์  

โทรศัพท์ 090-262-3653 
อีเมลkaecyg@gmail.com 
 

คุณณัฐณิชา เสมือนโพธ์ิ 
 โทรศัพท์ 094-043-0163 
 อีเมลcharom2539@gmail.com 
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กําหนดการจัดอบรม 
 

date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

31 ตุลาคม
2563 

08.00 - 09.00 ลงทะเบียน   
 

09.00 - 09.30 
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม คุณวิเชฐ  ตันติวานิช 

ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นํา – 
นําการเปลี่ยนแปลง   

 

09.30 - 09.45 กล่าวเปิดการอบรม คุณสมพล  เกยีรติไพบูลย์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 

 

09.45 – 10.30 ผู้นําการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal คุณวิเชฐ  ตันติวานิช 
ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นํา – 
นําการเปลี่ยนแปลง   

 

10.45 – 12.00 อนาคตกัญชาไทย  และสมุนไพร ในตลาดโลก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 กิจกรรมสมัพันธ์ 

 “กิจกรรมสุนทรียสนทนา 
เพื่อความเข้าใจตนเองและเข้าใจเพื่อนร่วมสงัคม” 

คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ 
Voice Dialogue Facilitator 
และกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

 

16.00 – 19.00 กิจกรรมรับน้อง LFC 1- 10  
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Date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

1 พฤศจิกายน
2563 

08.00 – 09.00  ลงทะเบียน   
09.00 - 10.00 นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ดร.อุตตม สาวนายน 

อดีตรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง 
 

10.00 - 11.00 “สินค้าอาหาร”ทางรอด ทางรุ่งเศรษฐกิจไทย  คุณมงคล ลลีาธรรม 
ประธานกรรมการบริหาร 
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

 

11.00 – 12.00 ความยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชน ดว้ยนวัตกรรม คุณอรรถพล ฤกษ์พิบลูย์ 
ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร แ ล ะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.15 บทบาทของประชาชนในการร่วมสร้าง 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ

คุณเอ็นน ู  ซือ่สุวรรณ 
กรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 
ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาตดิ้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

 

14.30 – 15.30 Breakout session # 1 
ตัวแทนกลุ่มของผู้เข้าอบรม นําเสนอสิ่งที่ได้จากการ
อบรม 

ตัวแทนกลุ่ม 1 – 2 นําเสนอสิ่งที่ได้
จากการอบรม  

 

15.30 – 16.30 - Wrap up # 1 ผู้อํานวยการหลักสตูร  
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date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 พฤศจิกายน 
2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
 

09.00 - 10.30 
 
การขับเคลื่อนSMEด้วยกลไกภาครัฐ 

ดร.วรีะพงศ ์มาลัย  
ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 

 

 
10.45 - 12.00 

สร้างเศรษฐกิจชุมชน ตอ้งสรา้ง“กระบวนการ”แห่ง
ความสําเร็จ   

คุณวุฒิพงศ ์ชาครัตพงศ ์
ผู้จัดการศาลานา ออร์แกนิควิลเลจ 
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม  
มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

13.00 – 14.00 
 

“กองทุนหมู่บ้าน” ยกระดับผลติภัณฑ์ ส่งเสริม
การตลาด  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

คุณรกัษ์พงษ ์ เซ่งเจรญิ 
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 
 
 

14.00 – 15.30 
 

 
 
 
สินค้าแบรนด์ไทยไปตลาดโลก 
 

Panel 
1.คุณณฐัดนัย รุจิรา 
เจ้าของแบรนด์(Moddii) 
2.คุณชัยวัฒน ์ศรีเทศ 
กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จํากัด 
 

 

 
15.30 – 16.30 

 
Mindsetสําหรับนักขับเคลื่อนชุมชน 

คุณปรารถนา หาญเมธ ี
ผู้อํานวยการฝา่ยบริหารโครงการ 
สถาบันอาร์แอลจี รักลูก เลิรน์นิ่ง กรุ๊ป 
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date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 พฤศจิกายน
2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
09.00 - 10.15 แผนธุรกิจที่เหมาะกับSME และวิสาหกิจชุมชน ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
วิทยาเขตออีซีี ชลบุร ี

 

10.30 – 12.00 ความมั่นคงทางอาหารโลกกับโอกาสของชมุชน
ไทย 
 

ผศ.ดร.สุภาวดี ขนุทองจนัทร์ 
อาจารย์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ 
ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00– 14.00 ท่องเที่ยวชมุชนปลอดภัยในความปรกติใหม่ 

New Normal 
คุณฐาปนีย์ เกยีรติไพบูลย ์
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 

14.00 – 15.30 ท่องเที่ยวชมุชนต้นแบบ 
 

Panel 
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน  
จ.อุดรธานี 
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน  
ต.อ่าวนาง อ.อา่วนาง จ.กระบี่  
ผู้ดําเนินรายการ รศ.ดร.พิมพ์ระวี  โรจน์รุง่สัตย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

15.30 – 16.30 - Breakout session # 2 
ตัวแทนกลุ่มของผู้เข้าอบรม นําเสนอสิ่งที่ได้จาก
การอบรม  
- Wrap up # 2 ใหโ้จทย์สําหรับการWorkshop 
สัปดาหต์่อไป 

- ตัวแทนกลุ่ม 3 – 4 
นําเสนอสิ่งที่ได้จากการอบรม 
- ผู้อํานวยการหลักสตูร 
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date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
พฤศจิกายน

2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
09.-00 - 10.30 ถอดรหัสลับความสําเร็จสินค้าท้องถิ่น 

แบรนด์โลก-แบรนด์ไทย 
ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร 
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

10.45 – 12.00 สื่อออนไลน์กับการพัฒนาสินค้าและบริการ
จากชุมชน 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ์
ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.00 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 
คุณกอบชัย บุญอรณะ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 

14.00 - 15.00 

 
 
ถอดโมเดลความสําเร็จจากตัวอย่างวิสาหกิจ
ชุมชนและSME ผลิตภัณฑอ์าหารไทย  
 

Panel 
1.คุณขจรรัฐ  สุระโคตร  
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดวิสาหกิจบ้านอุ่มแสง 
2.คุณธีระวัฒน์ วไิลรัตน ์
เจ้าของแบรนดu์-Smile101 แบรนด์
หน่อไมฝ้รั่งผง จ.เพชรบูรณ ์ 

 

15.00 - 16.00 Workshop ปั้นแบรนดส์ินค้าชุมชนด้วย
โซเชียลมีเดีย 

คุณชพีธรรม คําวิเศษณ ์
อาจารย์สอนโซเชียลมีเดียเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ 
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date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

15 
พฤศจิกายน

2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
09.00 – 10.00 โอกาสอาหารไทยสู่ครัวโลก ยคุโควดิ-19 ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

10.15 – 12.00 
(ห้องย่อย 2 ห้อง) 

Workshop ถอดบทเรียนความสําเร็จของ
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 

คุณปรารถนา หาญเมธ ี 
ผู้อํานวยการฝา่ยบริหารโครงการ 
สถาบันอาร์แอลจี รักลูก เลิรน์นิ่ง กรุ๊ป 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 -14.00  Workshop ถอดบทเรียนความสําเร็จของ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(ต่อ) 

คุณปรารถนา หาญเมธ ี 
ผู้อํานวยการฝา่ยบริหารโครงการ 
สถาบันอาร์แอลจี รักลูก เลิรน์นิ่ง กรุ๊ป 

 

14.00 -15.00 บทบาทสื่อในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ฐานราก 
 

คุณธนกร ศรสีุขใส 
ผู้จัดการกองทนุพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ 

 

15.00 – 16.00 Breakout session # 3 
ตัวแทนกลุ่มของผู้เข้าอบรม นําเสนอสิ่งที่ได้จาก
การอบรม 
Wrap up # 3 
ชี้แจงกรอบการลงพื้นที่ 

- ตัวแทนกลุ่ม 5 
 
 
- ผู้อํานวยการหลักสตูร 
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date พื้นที ่ กลุ่ม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

20 - 22 พฤศจิกายน 
2563 

 

1. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังน้ํา ตําบลวังยาง  
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

  

2.ท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชนออนซอนเดโฮมสเตย์ท่าขันทอง 
บ้านท่าขันทอง ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน  
จังหวัดเชียงราย 

  

3.กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเครอืข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านบางสน ตําบลบางสน อําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 

  

4.กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตําบลบุฤาษี 
อําเภอเมอืงสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 

  

5.ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุร ี

  

สัปดาห์ที ่4 ลงพื้นที ่
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date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 

28 พฤศจิกายน 
2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
09.00 – 12.00 นําเสนอผลงานกลุ่ม กลุ่ม 1 ถึง กลุม่ 5  
13.00 – 15.00 นําเสนอผลงานตอ่องค์กร/นโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนฯ เสนอ

ความคิดเห็นและให้คําแนะนาํ 
 

15.00 – 17.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย LFC 11  
17.00 - 19.00 กิจกรรมสมัพันธ์ / กิจกรรมเลีย้งรุ่น LFC 1-11  

date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 
 
 

29 พฤศจิกายน
2563 

08.00 – 08.45 ลงทะเบียน   
08.45 - 09.30 ผู้อํานวยการหลักสตูรกล่าวรายงานผล   
09.45 – 11.00 ตัวแทนรุ่นนําเสนอโครงการรว่มขับเคลื่อน LFC # 11    

 
11.00 -12.00 

ประธานให้ปัจฉิมกถา คุณสนธิรัตน ์ สนธิจิรวงศ ์
อดีตรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร คุณสมพล  เกยีรติไพบูลย์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 

 

ถ่ายรูปร่วมกัน   
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แผนที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 


