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โครงร่างหลักสูตร :Leadership for Change ผู้นําการเปลี่ยนแปลง รุ่น 11  
Local to Global 
Theme  : Food&Health ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดโลก 
เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์:  วันที่ 31ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2563 
สถานที่เรียน :  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

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 คุณอนุทิน ชาญวีรกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

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 
ประธานกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 

 

11.00 – 12.00 พันธกิจสร้างคุณค่าสินค้าชมุชน  
ใต้ร่มปตท. 

คุณอรรถพล ฤกษ์พิบลูย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.15 บทบาทของประชาชนในการร่วมสร้าง 

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
คุณเอ็นน ู  ซือ่สุวรรณ 
กรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 
ประธานกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาตดิ้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

 

14.30 – 15.30 Breakout session # 1 
ตัวแทนกลุ่มของผู้เข้าอบรม นําเสนอสิ่งที่ได้จากการ
อบรม 

ตัวแทนกลุ่ม 1 – 2 นําเสนอสิ่งที่ได้จากการ
อบรม  

 

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 

คุณรกัษพ์งษ์  เซ่งเจรญิ 
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 
 
 

14.00 – 15.30 
 

 
 
 
สินค้าแบรนด์ไทยไปตลาดโลก 
 

Panel 
1.คุณณฐัดนัย รุจิรา 
เจ้าของแบรนด์(Moddii) 
2.คุณชัยวัฒน์ ศรีเทศ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จํากัด 

 

 
15.30 – 16.30 

 
Mindsetสําหรบันักขับเคลื่อนชุมชน 

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 เทียมพิทักษ ์
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะนวัตกรรม
การจัดการ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ วิทยาเขตออีีซ ีชลบุรี 

 

 
10.30 – 12.00 

 
ความมั่นคงทางอาหารโลกกบัโอกาสของชมุชนไทย 
 

ผศ.ดร.สุภาวดี ขนุทองจันทร์ 
อาจารย์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00– 14.00 ท่องเที่ยวชมุชนปลอดภัยในความปรกติใหม่New 

Normal 
คุณฐาปนีย์ เกยีรติไพบลูย์ 
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท) 

 

 
 
 

14.00 – 15.30 

 
 
 
ท่องเที่ยวชมุชนต้นแบบ 
 

Panel 
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์เชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง ต.บ้านเชียง 
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 
2.กลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านนาตีน  
ต.อ่าวนาง อ.อา่วนาง จ.กระบี่  
ผู้ดําเนินรายการ คุณอารีย์ คงแจ่ม 

 

15.30 – 16.30 - Breakout session # 2 
ตัวแทนกลุ่มของผู้เข้าอบรม นําเสนอสิ่งที่ได้จากการ
อบรม  
- Wrap up # 2 ให้โจทย์สําหรับการWorkshop 
สัปดาห์ต่อไป 

- ตัวแทนกลุ่ม 3 – 4นําเสนอสิ่งที่ได้จาก
การอบรม 
- 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
เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 14.00 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

 
คุณกอบชัย บุญอรณะ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ

 

 
 

14.00 - 15.00 

 
 
ถอดโมเดลความสําเร็จจากตัวอย่างวิสาหกิจ
ชุมชนและSME ผลิตภัณฑอ์าหารไทย  
 

Panel 
ตัวแทนชุมชน  2 ชุมชน 
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 ต.วังยาง  
อ.คลองขลุงจ.กําแพงเพชร 

  

2.ท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
กลุ่มวิสาหกิจชมุชนออนซอนเดโฮมสเตย์ท่าขัน
ทอง บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

  

3.แปรรูปอาหารทะเลและทอ่งเที่ยว  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านบางสนต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

  

4.กลุ่มวิสาหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์ต.บุฤาษี 
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร ์

  

5.ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุร ี

  

สัปดาห์ที่ 4 ลงพื้นที ่
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date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 

28 พฤศจิกายน 
2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
08.45 – 12.00 นําเสนอผลงานกลุ่ม กลุ่ม 1 ถึง กลุม่ 5  
13.00 – 15.30 นําเสนอผลงานตอ่องค์กร/นโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนฯ เสนอ

ความคิดเห็นและให้คําแนะนาํ 
 

15.30 - 19.00 กิจกรรมสมัพันธ์ / กิจกรรมเลีย้งรุ่น LFC 1-11  

date Timing รายละเอียดการอบรม Instructors หมายเหตุ 
 
 
 

29 พฤศจิกายน
2563 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน   
09.00 - 09.30 ผู้อํานวยการหลักสตูรกล่าวรายงานผล   
09.45 – 11.00 ตัวแทนรุ่นนําเสนอโครงการรว่มขับเคลื่อน LFC # 11    

 
11.00 -12.00 

 
ประธานให้ปัจฉิมกถา 

คุณสนธิรัตน ์ สนธิจิรวงศ ์
อดีตรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร คุณสมพล  เกยีรติไพบูลย์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ 

 

ถ่ายรูปร่วมกัน   


