
 

                         

    

  
 

 

กําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งท่ี 2 

ระหวางวันท่ี 25-28 มิถุนายน 2562 
ณ หองปทุมรัตน วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสาร 
09.00 – 09.10 น. พิธีกรกลาวตอนรับผูเขารับการอบรม 
09.10 – 09.30 น. กลาวรายงานและวัตถุประสงคการจัดงาน 

โดย   ผูอํานวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาปทุมธาน ี
09.30 – 10.00 น. พิธีเปดการฝกอบรม “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” 

       โดย   ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10.00 – 10.30 น. กลาวเปาหมายและสนับสนุนการดําเนินโครงการ 

       โดย   ผูแทนจากสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 
10.30 – 11.00 น. ช้ีแจงกําหนดการ/กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

   - นัดหมายและการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาท่ีเขารวมฝกอบรม 
   - แบงกลุมผูเขาอบรมเปนกลุมกิจกรรม/วิชาการ เพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน 
     โดย วิทยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

11.00 – 12.00 น. ทบทวนกิจกรรมการนําเสนอโครงการ 
   - ทนทวนความเขาใจ BMC: Business Model Canvas  
   - ทักษะการนําเสนอ  
      โดย วทิยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. การนําเสนอ 

   - ความคืบหนาผลงานโครงการ ของกลุมนักเรียน/นักศึกษาในรูปแบบของ 
BMC: Business Model Canvas  

     โดย ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง  
          ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถทางการคาและการพัฒนา 

และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 
17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 20.00 น. Wrap up/กิจกรรมกลุม 

    - ถอดบทเรียนการดําเนินกิจกรรมของแตละสถานศึกษา และนําสิ่งท่ีไดเรียนรูจาก
สถานศึกษาอ่ืนมาปรับเขากับโครงงานของตนเอง 

     โดย วิทยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 
 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562  
08.30 – 09.00 น. คณะนักเรียน/นักศึกษา และครูพ่ีเลี้ยง เดินทางไปศึกษาดูงาน 
09.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ปนฟาฟารม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน ี
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 14.00 น. เดินทางกลับ 
14.00 – 17.00 น. เครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบ Platform 

      โดย คุณพรรณิดา แกวปทุมทิพย 
            Owner & Managing Director  
            จาก Springboard Consulting Co., Ltd.  

17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 20.00 น. ทบทวนหลังการศึกษาดูงาน  

   - สรุปผลการศึกษาดูงานในรูปแบบ Visual Note 
   - กิจกรรมกลุม Business Model Canvas: BMC 
      โดย วิทยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ  

วันท่ี 27 มิถุนายน 2562  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. การบริหารจัดการทางการเงิน 

   - หลักการวางแผนทางการเงิน 
   - การเขาถึงแหลงทุน และการบริหารจัดการแผนการเงิน  
   - ตนทุน/การลดตนทุนของการผลิต 
     โดย ผูแทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด 4.0     

   - การสราง Brand สินคา 
     โดย คุณพรรณิดา แกวปทุมทิพย 
          Owner & Managing Director  
          จาก Springboard Consulting Co., Ltd.  

16.00 – 17.00 น. กิจกรรมกลุม 
   - ทบทวน เทคโนโลยีทางการตลาดและการบริหารจัดการทางการเงินใน 
Business Model Canvas: BMC 
   - สรุปผลการวางแผนธุรกิจ 
   - นําแผนธุรกิจมาเขียนลงแบบฟอรมนําเสนอโครงการ 
     โดย  วิทยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 21.00 น. กิจกรรมกลุม (ตอ) 

   - ทบทวน เทคโนโลยีทางการตลาดและการบริหารจัดการทางการเงินใน 
Business Model Canvas: BMC 
   - สรุปผลการวางแผนธุรกิจ   
   - นําแผนธุรกิจมาเขียนลงแบบฟอรมนําเสนอโครงการ        
      โดย  วิทยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 
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วันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น. การเสวนา เรื่อง “Young Smart Farmer and Globalization 4.0 ไทย

ไปสูมาตรฐานสากล” 
  - เทคโนโลยีสมัยใหม  
  - เทคนิคการสงออก  
  - มาตรฐานสากลในการสงออกสินคาเกษตร 
   โดย  1. คุณสุนทร ทิพยภักด ี
             ประธานบริหารสวนสุนทรออรแกนิกฟารม 
         2. ดร.ธนธรรศ สนธีระ 

  ผูจัดการท่ัวไป บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ จํากัด 
          3. ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง 
             ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถทางการคาและการพัฒนา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.    พิธีปดการอบรม 

   - ประกาศผล และมอบรางวัลกิจกรรมกลุมดีเดน   
   - มอบประกาศนียบัตร 
   - กลาวปดการอบรม 
   - ถายภาพหมู 
โดย  วิทยากร ITD และทีมวิทยากรภาคปฏิบัติ 

16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                       หมายเหต ุ:  1) พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30-10.45 น.  และชวงบาย เวลา 14.45-15.00 น.                                       

                            วิทยากร  เวลาและสถานที่ทีก่ําหนดอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

                                     2) ทีมวทิยากรภาคปฏิบัติ 1. นายอนุสรณ  หนองบัว 2. นายวิชา  ณ นคร 3. นางสาวอามีนา  กาเซะ 
          4. นายธเนศ  ศิรินุมาศ  5. นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย 6. นายทินภทัร ดอกไมแยม 

 
 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/609956495799658?ref=br_rs&eid=ARDZise_Z67FwbZktrJ4P0F25I5uWczQJM36ZTGPXL2qSx5FXE0UbiA1o3JnEt8ao29FPjZUGANzuhKm
https://www.facebook.com/organicduriantubroor/?ref=br_rs&eid=ARA0yLV16l1EgkIN3QCM_ddiQ8bmmUUCLynMRGDwHFOTB2sEi8X4xIedb0-287zKFuLh_gZ6Eh3d7Hpm

