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กำหนดการอบรม 

หลักสูตร “โอกาสทางธรุกิจและเทคโนโลยโีรงปลูกพืชแนวต้ัง” 

(Mastering Vertical Farming Business and Technology: VFBT) 

ระหวางวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ 

วันที ่30 สิงหาคม 2564 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45 – 09.00 น. เปดการอบรม 

09.00 – 10.30 น. เทคโนโลยีโรงปลูกพชืแนวตั้ง (Vertical Farming) 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      ประธานคณะเจาหนาทีบ่ริหาร (CEO) บริษทั วังร ีเฮลท แฟคตอร่ี จำกัด 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. เทคโนโลยีโรงปลูกพชืแนวตั้ง (Vertical Farming) (ตอ) 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      ประธานคณะเจาหนาทีบ่ริหาร (CEO) บริษทั วังร ีเฮลท แฟคตอร่ี จำกัด 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.  โอกาสทางธุรกิจและแนวโนมการลงทุนในธุรกิจโรงปลูกพืชแนวต้ัง 

โดย ผูแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.15 – 15.30 น. รูปแบบธุรกิจ การบริหารจดัการ และการตลาด ของโรงปลูกพืชแนวตั้ง 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      ประธานคณะเจาหนาทีบ่ริหาร (CEO) บริษทั วังร ีเฮลท แฟคตอร่ี จำกัด 

15.30 – 16.00 น. แนะนำสถานที่ดูงาน (บรษิัท โนบิทเทอร จำกดั และบริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด) 

โดย คุณกฤษณะ ธรรมวิมล 

      ประธานคณะเจาหนาทีบ่ริหาร (CEO) บริษทั วังร ีเฮลท แฟคตอร่ี จำกัด 

 

หมายเหตุ: สถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และสถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม 

โดยยังคงเนื้อหา และสาระของการอบรมไว 
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กำหนดการศึกษาดูงาน 

หลักสูตร “โอกาสทางธรุกิจและเทคโนโลยโีรงปลูกพืชแนวตั้งในประเทศไทย” 

(Mastering Vertical Farming Business and Technology: VFBT) 

ระหวางวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2564 

08.00 – 10.00 น. เดินทางจากโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ ไปยัง บริษัท โนบทิเทอร จำกัด  

สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จงัหวัดนครปฐม 

10.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงานหัวขอ: รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด (Member, Pre-order)  

ณ บริษทั โนบิทเทอร จำกดั  

 กลาวตอนรับ และแนะนำสถานที่ศึกษาดูงาน 

 ศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชมโรงปลูกพืชแนวต้ัง รูปแบบธุรกจิ การบริหารจัดการ และ

การตลาด (Member, Pre-order) ของ บริษัท โนบิทเทอร จำกัด  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. เดินทางไปยงัสถานที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีวิค มีเดยี จำกัด อำเภอกระทุมแบน จงัหวัดสมุทรสาคร 

14.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานหัวขอ: รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด (Business Transformation 

and Marketing) ณ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 

 กลาวตอนรับ และแนะนำสถานที่ศึกษาดูงาน 

 ศึกษาดูงานและเขาเยี่ยมชมโรงปลูกพืชแนวต้ัง รูปแบบธุรกจิ การบริหารจัดการ และ

การตลาด (Business Transformation and Marketing) ของ บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด 

หมายเหตุ: สถาบันพัฒนาบุคลากรแหงอนาคต ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และสถานที่ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม 

โดยยังคงเนื้อหา และสาระของการอบรมไว 
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แผนที่ บริษัท โนบิทเทอร จำกัด 

บริษทั โนบทิเทอร จำกัด 

สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อาคารกิจกรรมบณัฑิตวิทยาลัย ชั้น 1  

เลขที่ 25/25 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

       https://goo.gl/maps/aSVGysJUSRgRKnUw9 
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แผนที่ บริษทั ซีวิค มีเดีย จำกัด 

บริษทั ซีวิค มีเดีย จำกัด (โรงงาน) 

เลขที่ 246 หมูที ่10 คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

        https://goo.gl/maps/r1C1D9wRmFGFJmrC9 

 

 


