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ก ำหนดกำรฝึกอบรม   

“หลกัสูตรพลิกโฉมอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรด้วยแนวคิดดิจิทัล” 

Digital Transformation for food processing industry) รุ่นที่ 2 
ระยะเวลาอบรม วนัที ่26 กนัยายน – 26 ธนัวาคม 2563  

สถานทีอ่บรม ห้อง 11-1108 ชัน้ 11 อาคาร 40 ป ีศรปีทมุ (อาคาร 11) มหาวทิยาลยัศรปีทมุ บางเขน   

 

 

 

โมดูลที่ 1 สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) 

Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
26 กนัยายน 2563 

09.00-09.30 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.30-11.00 เปิดการอบรม / DIRECTOR TALK  

11.00-12.00 Pre-test on Training Test  

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-16.00 การออกแบบความคิดเพื่อสร้างแนวคดิทางธุรกิจ 
(Design Thinking for business Model) 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
16.00-17.00 สรุปเนือ้หา/ประเด็นส าคญั  

วนัอาทิตยท์ี ่
27 กนัยายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-10.30 ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) 
(Period 1) 

ผศ.ดร.อุทัยรัตน ์เมืองแสน 
ผูช้่วยคณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

ผูอ้  านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

10.45-12.00 กิจกรรม ICE BAKEING สานสมัพนัธ ์ คณุอคัรวฒัน ์เอี่ยมส าอาง 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  
13.00-15.00 Case Study : How to succeed in your business 

“ร้านเฮียนพ หมูนุ่ม” 
คุณชวพจน ์ชูหิรัญ 

เจา้ของกิจการ 

15.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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โมดูลที่ 1 สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) 

Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
3 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 ทักษะการใช้ชวีิตเพื่อความสมดุลและมีคุณภาพในการ
ท างาน (Life skills for balance and quality at work) 

(Period 1) 

รศ.นพ.ฉัตรนรินทร ์เมธีกุล 
ท่ีปรกึษาดา้น Healthy Campus 
และการจดัการศนูยส์ขุภาพ  

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) 
12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  
13.00-16.00 ทักษะการใช้ชวีิตเพื่อความสมดุลและมีคุณภาพในการ

ท างาน (Life skills for balance and quality at work) 
(Period 2 : Workshop) 

รศ.นพ.ฉัตรนรินทร ์เมธีกุล 

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ คุณกชพร มูลธิจันทร ์
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานกุาร 

วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มศป. 

วนัอาทิตยท์ี ่
4 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ 
(Entrepreneur mindset) 

(Period 1) 

ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-15.00 Case Study : How to succeed in your business 
“บริษัท ซง้เป็ดพะโล ้จ ากดั (Zong Ped Palow)” 

คุณจักรรัตน ์กนะกาศัย 
กรรมการผูจ้ดัการ 

15.00-16.00 กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ 
(Entrepreneur mindset) 
(Period 2 : Workshop) 

ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ คุณกชพร มูลธิจันทร ์
ผูจ้ดัการส านกังานเลขานกุาร 

วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มศป. 
วนัศกุรท์ี ่

9 ตลุาคม 2563 

09.00-17.00 กิจกรรมศกึษาดงูาน 
โรงงานบรกิารนวตักรรมอาหาร (FISP) 

และ บรษัิท สวุรรณชาด จ ากดั ในพระบรมราชปูถมัภ ์
(Golden Place) 

 

*หมายเหต:ุ หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
17 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 จุดประกายความคิดทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (1) 

ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) 
(Workshop) 

ผศ.ดร.อุทัยรัตน ์เมืองแสน 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  
14.45-16.15 Case Study : How to succeed in your business (2) 

นวตักรรมกับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกจิอาหาร 
บริษัท อิมแพค็เอก็ซิบิชั่นแมเนจเม้นท ์จ ากัด 

คุณวรพล อทิธิคเณศร 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายพฒันาธุรกิจอาหาร 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

วนัอาทิตยท์ี ่
18 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 จุดประกายความคิดทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (2) 

ดร.พิชัย พันธุว์ัฒนา 
Human Resources Analytics 

Charoen Pokphand Foods PCL. 
บมจ. เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 Case Study : How to succeed in your business (1) 
“บริษัท ขนมไทยเก้าพีน้่อง จ ากัด” 

คุณกรกมล ลลีาธีรภทัร 
กรรมการผูจ้ดัการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  
14.45-16.15 Case Study : How to succeed in your business (2) 

“สวนผักโอ้กะจู๋” 
คุณนที เทพโภชน ์

ท่ีปรกึษากลุม่บริษัท  VNSHolding 
เจา้ของกิจการ สวนผกัโอก้ะจู๋ 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 

 

 

 



www.spu.ac.th/fac/graduate 
Update 4 October 2020 

 

 

 

 

 

โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
24 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Digital for “Product and Brand" Transformation  
(Period 1) 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30  Case Study : How to succeed in your business 
“Funky Grill หม่าล่า ฟังกีก้ริลล”์ 

คุณอาณาจกัร ์พิมสาร 
เจา้ของกิจการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  

14.45-16.15 Case Study : How to succeed in your business (1) 
“หมูทอด เจ๊จง” 

คุณจงใจ กิจแสวง 
เจา้ของกิจการ 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 

วนัอาทิตยท์ี ่
25 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Digital for "Marketing" Transformation 
(Period 1) 

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 
ผูเ้ช่ียวชาญ และท่ีปรกึษาการวางแผนกล

ยทุธก์ารตลาด 
อาจารย ์วิทยากร ท่ีปรกึษาดา้นการตลาด 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 Case Study : How to succeed in your business (1) 
“ร้าน Penguin Eat Shabu” 

คุณธนพันธ ์วงศช์นิศรี 
เจา้ของกิจการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  
14.45-16.15 Digital for "Marketing" Transformation 

(Period 2 Workshop) 
รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 

คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
31 ตลุาคม 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Digital for “HRM” Transformation  
(Period 1) 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์  
จันทรประภาเลิศ 

กรรมการผูจ้ดัการ  
บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ ากดั 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-16.00 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Digital for “HRM” Transformation  
(Period 2 Workshop) 

ผศ.ดร.อดิศักดิ์  
จันทรประภาเลิศ 

 

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

วนัอาทิตยท์ี ่
1 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Digital for "Finance & Accounting" Transformation  
(Period 1) 

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ 
Senior Vice President, Head of 

Business Strategy & Academy Group 
TRIS Corporation Limited 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 Case Study : How to succeed in your business (1) 
“Pizzazo Bistro & Bar” 

(พิซซ่าโซ่ บสิโทร แอนด ์บาร)์ 

คุณภารดี วงษส์วสัดิ ์
เจา้ของกิจการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  
14.45-16.00 Case Study : How to succeed in your business (2) 

หัวข้อ Capital Market for SME Startup 
คุณอดิสัน กันชาต ิ
ผูบ้ริหารงานฝ่ายกลยทุธธ์ุรกิจ 
สายงานผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 

คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
7 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Digital for "Operation and Production" Transformation  

(Period 1) 

ดร.คุณกร เกือ้โกศล 
CEO 

Real Tech (Thailand) Co.,Ltd. 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 Case Study : How to succeed in your business (1) 
บริษัท สไมลล์ิ่ง แม๊ด ด๊อก จ ากัด 
(บริษัทน าเข้า drink and beverage) 

คุณสุภวชิ วงศว์วิัฒน ์
กรรมการผูจ้ดัการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  

14.45-16.15 การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมดว้ยแนวคดิ  
Digital Transformation ในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
Digital for "Operation and Production" Transformation  

(Period 2 Workshop) 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 

วนัอาทิตยท์ี ่
8 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้
Workshop 1 MONSOONSIM Business Simulation Game #1  

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-16.00 Case Study : How to succeed in your business 
“ร้านอาหารในเครือ 5 แบรนด ์

อาทิ The Local by Oamthong Thai Cuisine,  
Crab and Claw, กินข้าว-Kinkao, Carne และ จัดจ้าน” 

คุณธนพร มารควัฒน ์
เจา้ของกิจการ  

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
14 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 3 Business Model Canvas  
 (Period 1) 

ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผูอ้  านวยการศนูยว์ิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-16.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 3 Business Model Canvas  
 (Period 2) 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
และทีมที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒจิาก

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 

คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

วนัอาทิตยท์ี ่
15 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 3 Business Model Canvas  
(Period 1 Workshop น าเสนอ) 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 Case Study : How to succeed in your business (1) 
“ฮุย ชาบู (Hui Shabu) และครวัฮอม อาหารเหนือรสเลิศ” 

คุณกติติ วิวัฒนม์านิตสกุล 
เจา้ของกิจการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  

14.45-16.15 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 3 Business Model Canvas 
(Period 2 Workshop น าเสนอ) 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
21 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 4 การใช้เคร่ืองมือ Digital Transformation 
เพื่อการขายและโฆษณา 

(Period 1) 

คุณสุเมธ สนัตกุิล 
เจา้ของกิจการ 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั พนมบรรจแุก๊ส 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-14.30 Case Study : How to succeed in your business (1) 
บริษัท จีโนซิส จ ากดั 

คุณเศรษฐพงศ ์ผดุงพิสุทธ์ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

14.30-14.45 พกัเบรก (ช่วงบา่ย)  

14.45-16.15 Case Study : How to succeed in your business (2) 
 

 

16.15-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

วนัอาทิตยท์ี ่
22 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้
Workshop 5 การใช้สื่อ Social Marketing ส าหรับธุรกิจ 

(Period 1) 

คุณคณากร คงประทีป 
ผูป้ระกาศขา่วเศรษฐกิจ พิธีกร 

 วิทยากร อาจารย ์
ผูบ้รรยาย TikTok  

ในรูปแบบธุรกิจคนแรกของไทย 
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น  

News Partner TikTokThailand 
12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  
13.00-16.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 

และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้
Workshop 5 การใช้สื่อ Social Marketing ส าหรับธุรกิจ 

(Period 2 Workshop) 

คุณคณากร คงประทีป 

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

วนัเสารท์ี ่
28 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 6 การบริหารจัดการธุรกิจ Start Up  
การท าธุรกิจในด้านการส่งอาหาร (Food Delivery)  

การพัฒนาด้านการตลาดเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าและแข่งขันกับคู่แขง่ 

(Period 1) 

คุณธวรา ตรทีศ 
Founder Tavara House Studio, and 

Supavini Home Textile 
&  

Restaurant Partnership Manager 
(Foodpanda gmbH) 

12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-16.00 Workshop 6 การบริหารจัดการธุรกิจ Start Up  
การท าธุรกิจในด้านการส่งอาหาร (Food Delivery)  

การพัฒนาด้านการตลาดเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าและแข่งขันกับคู่แขง่ 

(Period 2 Workshop) 

คุณธวรา ตรทีศ 

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

วนัอาทิตยท์ี ่
29 พฤศจิกายน 2563 

08.30-09.00 ลงทะเบียนเขา้รว่มอบรม  

09.00-12.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 7 เทคนิคการน าเสนอและจัดแสดงสนิค้า 
(Period 1) 

ดร.พรรโษทก วงษสุ์วรรณ 
Exhibition Director The Bangkok 

International Motor Show 
บริษัท กรงัดป์รีซ ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั (มหาชน) 
12.00-13.00 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch break)  

13.00-16.00 วิธีการสร้างแนวคดิทางธุรกิจในยุคดิจติอล 
และการวเิคราะหค์ู่แข่งทางธุรกจิ เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

Workshop 7 เทคนิคการน าเสนอและจัดแสดงสนิค้า 
(Period 2 Workshop) 

 

16.00-17.00 สรุปเนื้อหา/ประเดน็ส าคัญ รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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โมดูลที่ 2 ควำมเช่ียวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร 

ด้วยแนวคิด Digital Transformation  
Date Time Schedule/Activity Speaker 

30 พฤศจิกายน  
ถงึ 18 ธันวาคม 2563 

09.00-17.00 ภาคปฏิบัติ : การสร้างนวตักรรมจากการวิเคราะหปั์ญหา
ในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- เก็บขอ้มลู, วิเคราะห,์ ปรบัปรุง, สรุปผลลพัธ ์ดว้ยตนเอง ณ สถานประกอบการ 
- ท  าการ Coaching ณ สถานประกอบการโดยทีมผูท้รงคณุวฒุิ 
- จดัท ารายงานในรูป Microsoft Word และ PowerPoint เพ่ือน าเสนอผลงาน 
  โดยใช ้Business Model Canvas 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

และทีมที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วันเสาร-์อาทิตยท์ี ่

19-20 ธันวาคม 2563 
09.00-18.00 การน าเสนอ : กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ด้วยแนวคดิ Digital Transformation ในการพัฒนาองคก์ร
หรือสังคมได้อยา่งเหมาะสม 
- สรุป ประเมินผลตลอดโครงการ 
- การน าเสนอผลงาน Business Model Canvas 
- Post-test on Training Test 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
และทีมที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒจิาก

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

วันศุกร-์เสารท์ี ่
25-26 ธันวาคม 2563 

09.00-18.00 การจัดงานแสดงสินค้า (งานมหกรรมอาหาร) 
ณ Exhibition Hall อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 

รศ.ดร.วิชิต อู่อน้ 
คณบดีวิทยาลยับณัฑิตศึกษาฯ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
และทีมที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒจิาก

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

 

 

 

 

 


