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กําหนดการอบรม 

หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ 

(Agriculture System Integrator Development: ASID) 

วันท่ี 26 - 30 มีนาคม , 2 - 4 เมษายน 2561 

ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส สุขุมวิท 20 

 

 

 

 วันท่ี 26 มีนาคม 2561: เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. นําเสนอภาพรวมของหลักสูตร 

09.30 – 10.30 น. เทคโนโลยีสมารทฟารมมิ่ง 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น. การประยุกตใช Internet of Things (IoT) กับงานสมารทฟารมมิ่ง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ระบบเกษตรอัจฉรยิะสําหรับ พืชไร พืชสวน และโรงเรือน 

14.30– 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 15.30 น. สมารทฟารมมิ่ง ในอนาคต 

15.30 – 16.00 น. แนวทางพัฒนาและประโยชนจาก สมารทฟารมมิ่ง 

 วันท่ี 27 มีนาคม 2561: มาตรฐานทางการเกษตร 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น.  การตรวจรับรองสองระบบมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพ่ืออนาคตเกษตร 4.0  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. ข้ันตอนการขอรบัรองสองระบบมาตรฐานของเอกชน 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 – 16.00 น. การพัฒนาระบบมาตรฐานเพ่ือเขาสูสากล พรอมนําเสนอกรณีศึกษา 

 วันท่ี 28 มีนาคม 2561 : การถายทอดประสบการณจริงจากผูประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 10.30 น.    ถอดบทเรียน/ประสบการณการปลูกพืชผัก 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  ถอดบทเรียน/ประสบการณการผลิตเมลด็พันธุ/ไมดอก 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. ถอดบทเรียน/ประสบการณการผลิตไมผล 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 – 16.00 น. ถอดบทเรียน/ประสบการณการผลิตเหด็ 
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 วันท่ี 29 มีนาคม 2561 : การถายทอดประสบการณจริงจากผูประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 10.30 น.  การจัดการดินและธาตุอาหารพืช 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  โรคและแมลง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น. การใชสารชีวภณัฑ (บิวเวอรเรีย, เมตาไรเซยีม) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.45 – 16.00 น. การใชสารชีวภณัฑ (NPV) 

 วันท่ี 30 มีนาคม 2561: การตลาดและการสนับสนุนของ สวทช. 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น.  การวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. แผนการตลาดของผูใหบริการออกแบบติดตั้งระบบงานเกษตร และการสนับสนุนจาก สวทช. 

  วันท่ี 2 เมษายน 2561 :  การเขียนแผนธุรกจิ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 10.30 น.  
Design Thinking กระบวนการคดิในการออกแบบการบริการและผลิตภณัฑ 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 – 12.00 น.  Business Model Canvas ภายใตแนวคิดวิทยาการบริการ (Service Science) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. Workshop: วิเคราะหและออกแบบตามแนวคิด Business Model Canvas  

 วันท่ี 3 เมษายน 2561  : แผนธุรกิจ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 12.00 น.  Workshop on Agriculture Business for SI 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. นําเสนอ และอภิปราย ผลงาน และสรุปผลรวมกัน  

วันท่ี 4 เมษายน 2561: การศึกษาดูงานฟารมเกษตรอัจฉริยะ 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 – 16.00 น.  การศึกษาดูงาน ฟารมอัจฉริยะ/โรงเรือนอัจฉริยะ/Plant Factory 
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หมายเหตุ:  

1. กําหนดการและสถานท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยยังคงเน้ือหาและสาระสําคญั

ของการอบรมไว 

2. พักรับประทานอาหารวางระหวางเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.15-14.30 น.  

และพักรับประทานอาหารกลางวันระหวางเวลา 12.00-13.00 น. 

3. ผูท่ีเขาอบรมตองมีเวลาเขาเรียนไมต่ํากวา 80% จึงจะไดรบัวุฒิบัตรจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 


	หมายเหตุ:

