
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
Idea to Startup 2019 

วันที่ 6 – 8 กุมภำพันธ์ 2562 ณ หอประชุมรัตนอำภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
วันพุธที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 

   
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรัตนอาภา  
09.00 – 09.30 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่อง Startup Ice Breaking 

วิทยากรโดย กลุ่มที่ 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

09.30 – 10.00 น. 
 

บรรยายในหัวข้อเรื่อง “What’s Startup ? และ How to Startup ?” 
วิทยากรโดย คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 

 

10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่อง “How to startup and How to create idea for business ?” 
วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Lean Startup” 

วิทยากรโดย คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
 

14.00 – 17.00 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่อง “Lean Startup” และน าเสนอตัวอย่างผลงาน 
วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น  
18.00 – 20.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “Lean Startup เพ่ือคิดหัวข้อธุรกิจ Startup” 

วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน ์
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 

 



                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
                กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 
วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562  
 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 09.30 น. บรรยายในหัวข้อ “How to create an impact online Markting” วิทยากรโดย

คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
 

09.30 – 11.00 น. ฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “How to create an impact online Markting” 
วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

11.00 – 12.00 น. บรรยายในหัวข้อ “How to create Minimum Value Product (MVP) ? 
วิทยากรโดย คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.00 น. บรรยายในหัวข้อ “How to Pectect Pitching ?” 

วิทยากรโดย คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
 

14.00 – 17.00 น. ฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ “How to create Pectect Pitching ?” 
วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

17.00 – 18.00 น. พักประทานอาหารเย็น  
18.00 – 20.00 น. ฝึกปฏิบัติการ “Product testing” 

วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 



วันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 
 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 10.00 น. บรรยายในหัวข้อ กิจกรรมและตัวเลขทางธุรกิจที่นักลงทุนสนใจ 

วิทยากรโดย คุณวรินทร ไผคอนบุรี 
 

10.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการน าเสนอ Pitching Presentation 
วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการน าเสนอ Pitching Presentation (ต่อ) 

วิทยากรโดย กลุ่มท่ี 1 คุณชลณัฏฐ์ พูนชัฎกาญจน์ 
                กลุ่มท่ี 2 คุณพลอยนัชชา บุญทวีพิทักษ์ 
                กลุ่มท่ี 3 คุณปรีดี โรจน์ภิญญ 
                กลุ่มท่ี 4 คุณวรวุฒิ สังข์สะอาด 
                กลุ่มท่ี 5 คุณสุชัทสร เจตสุภาพงษา 
               กลุ่มท่ี 6 คุณวรินทร ไผคอนบุรี 

 

15.00 – 16.00 น. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
16.00 – 16.30 น. พิธีปิดโครงการ   
 
     หมำยเหตุ :  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.และ 14.30 น. 
  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


