
 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
 * พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 15 นาที ชว่งเช้า เวลา 09.45 – 10.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. As of May  2,2019 
 

 

 
 

 

 
ก ำหนดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

เรื่อง “กลยุทธ์กำรพัฒนำเยำวชนตำมกรอบนโยบำยควำมเป็นผู้ประกอบกำรของ UNCTAD : กำรยกระดับ
กำรศึกษำด้ำนควำมเป็นผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำทักษะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” 

ภำยใต้โครงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงเสถียรภำพควำมม่ันคง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก:  
ประเด็นอุบัติใหม่ ด้ำนกำรคำ้ระหว่ำงประเทศและกำรพัฒนำ 

วันที ่31 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 2562  
ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม     

                                        
 

วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 
 
 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการบรรยาย     

08.30 – 09.15 น.  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 
   โดย นายปริญญา ธรเสนา  

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
กล่าวที่มาและความร่วมมือด้านการศึกษาของโครงการ 
โดย 1)  ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง  

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) 

2)  นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ 
โดย นายสยาม  ศิริมงคล  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

09.15 – 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ประเด็นควำมส ำคัญของผู้ประกอบกำรเยำวชน และกำรเตรียม
ควำมพร้อมของเขตเศรษฐกิจนครพนม”  

โดย ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง 
 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
10.00 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ผู้ประกอบกำรเยำวชนกับควำมเป็น Start-Up” 

โดย      ดร.วาริน รชันานุสรณ์ 
หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาวุโส  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
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หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
 * พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 15 นาที ชว่งเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.     As of May 2, 2019 
 
 

12.00 - 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กำรตลำดยุคใหม่และกำรสร้ำงแบรนด์ ( Brand & Branding)” 

 การก าหนดโครงสร้างของแบรนด์ 
 เชื่อมแบรนด์กับส่วนผสมการตลาด 
 การท าการสื่อสารแบรนด์  

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

16.00 - 17.00 น.        สรุปกิจกรรม 
โดย      ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

 

วันที ่1 มิถุนำยน 2562 

08.30– 09.00 น.         ลงทะเบียน 
09.00 –12.00 น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ Solution Thinking and Creative Thinking : 

แนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ประกอบกำรยุคใหม่” 
 ความหมายของกระบวนการคิดแบบ Solution Thinking 
 Creative Thinking ผ่านโจทย์จากสถานการณ์จริงและกรณีศึกษา  

โดย คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ  
 หัวหน้าคณะผู้บริหารแบรนด์และการสื่อสาร 
 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.         การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Business Model Canvas: BMC”  
  องค์ประกอบของ Business Model Canvas : BMC 
 ความส าคัญและประโยชน์ของ “Business Model Canvas”  
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย “Business Model Canvas” 
 การน าเครื่องมือ“Business Model Canvas” ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการวางแผน       

การด าเนินโครงการ/ ธุรกิจ ให้แก่ผู้เรียน ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน      
พร้อมน าเสนอ 

โดย      1) คุณพรรณิดา แก้วปทุมทิพย์  
        Owner & Managing Director Springboard Consulting Co., Ltd. 

2)  ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง 
    ผู้อ านวยการส านักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา 

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

********************************************* 


