1

กําหนดการสั มมนา Seminar Program
เรื่อง “เศรษฐกิจระบบตลาดเพือ่ สั งคม: การบริ หารกลุ่ม”
“Social Market Economy: Workshop on Community Enterprise and Management” for Lak Si District
จัดโดย มูลนิธิก้าวหน้ า และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
Organized by: Forward Foundation, & Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Thailand
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562/เวลา 08:00–16:30 น./Date: Wednesday 30 October 2019/Time: 08:00–16:30 hrs.
ณ โรงแรมอาบีน่า เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
At Ebina House, Lak Si District, Bangkok.
Program
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08:00-09:00 ลงทะเบียน และทดสอบความรู ้ก่อนเข้าร่ วมสัมมนาและกิจกรรมละลายพฤติกรรม
Registration & Pre-Test & Ice break
09:00

แนะนําโครงการ Introduction
ดร. บุญสม นํ้าสมบูรณ์
Dr. Boonsom Namsomboon

09:15

กล่ าวต้ อนรับ Welcome Remarks
นายจอร์ ช แก็ฟโรน - ผูแ้ ทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
Mr. Georg Gafron - Representative, KAS-Thailand

09:30

กล่ าวรายงาน
ดร. บุญสม นํ้าสมบูรณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิกา้ วหน้า
Dr. Boonsom Namsomboon, Chairperson, Forward Foundation
กล่ าวเปิ ดงาน Opening Remarks:
นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผูอ้ าํ นวยการเขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
Mr. Sombat Kanokthipwan, Director of Lak Si District, Bangkok.
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10:00

พัก ดื่มนํ้าชา-กาแฟ Coffee Break

10:15

แนะนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน “วิสาหกิจชุ มชน”
โดย: นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผูอ้ าํ นวยการเขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ
Presentation on Government Supportive Agencies on “Community Enterprise”
By: Mr. Sombat Kanokthipwan, Director of Lak Si District, Bangkok.
สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง การสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์
การตลาด และแผนการเงินของการทําธุ รกิจ
โดย: นายวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ (ผูร้ ่ วมก่อตั้งและกรรมการผูจ้ ดั การ) และทีมงาน [จาก
บริ ษทั ดี มี สุ ข (ไม่) จํากัด]
Workshop on “Community Enterprise” - - Product development, brand designing, marketing, and
financial plan.
By: Mr. Watcharakorn Kuntajeerawat (Co-founder & CEO) and Team [from Dee Mee Sook
(Mai) Co., Ltd

11.00

12:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน Lunch Break

13:00

วิเคราะห์และประเมินผลกลุ่มร่ วมกัน รวมทั้งออกแบบเพื่อความยัง่ ยืน
โดย: นายวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ (ผูร้ ่ วมก่อตั้งและกรรมการผูจ้ ดั การ) และทีมงาน [จาก
บริ ษทั ดี มี สุ ข (ไม่) จํากัด]
Group Work: Workshop on Analyzing and evaluating the situation of community-owned vocational
groups and how to design the development plan for group sustainability.
(Group selection will be done by resource person team for the further assistant).
By: Mr. Watcharakorn Kuntajeerawat (Co-founder & CEO) and Team [from Dee Mee Sook
(Mai) Co., Ltd

15:30

นํ้าชากาแฟ-อาหารว่าง Coffee Break & Snacks

16:00

ประเมินผล-สรุ ป Evaluation and Conclusion

16:30

จบการสัมมนา End the Seminar

