WELCOME PACKAGE
Digital Transformation Certificate: Mastering Your Digital Future
รุ่นที่ 1

ทีมงาน
➢ ผศ.ดร.อุษารัตน์ ธีรธร (หัวหน้าโครงการ)

Email: usarat.t@ku.ac.th

➢ ผศ.ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์

Email: fbussrw@ku.ac.th

➢ ผศ.ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อาไพ

Email: fbusswp@ku.ac.th

➢ ผศ.ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์

Email: fbuspwl@ku.ac.th

➢ คุณศศิกาญจน์ ฉกามานันท์

Email: fbusskc@ku.ac.th

➢ คุณสุรัตน์ อ่วมขันธ์

Email: fbussrou@ku.ac.th

➢ สถานที่ติดต่อ: โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
โทร 02-579-5355 ต่อ 1582 หรือ 087-339-7339
Email: macct@ku.th

รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
ลาดับที่

ตาแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

1.

คุณกมลทิพย์

เกตุทัต

Managing Director

MMN Syndicate Office Company Limited

2.

คุณไข่มุก

จูงใจจารุมาศ

รองผู้อานวยการฝ่าย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3.

คุณคมกฤษณ์

ไตรวิทยานุรักษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อี ทู บี เน็ตเวิกต์ จากัด

4.

คุณจรัล

ตั้งวงศ์ชูเกตุ

วิศวกร

บริษัท อี ทู บี เน็ตเวิกต์ จากัด

5.

คุณจันทร์ทิพย์

วงศ์เชี่ยววิทยา

รักษาการผู้อานวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

6.

คุณชัญญา

จีระพันธุ์

Marketing Executive

บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

7.

คุณณัฐกันย์

ชินนรานันทน์

อาจารย์

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.

คุณนิศานต์

ปวุฒิยาพงศ์

Senior Financial Analyst

บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ วอเทอร์ เอเชีย จากัด

9.

คุณบุญญาศักดิ์

สุขศรี

General Manager

We Build & Operate Co., Ltd.

10.

คุณปนัสย์

มั่งประยูร

ผู้อานวยการสานัก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
ลาดับที่

ตาแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

11.

คุณประคอง

สัมภาวนะ

ผู้อานวยการไอที

บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

12.

คุณปราณี

สิริพงศาธร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงินและการลงทุน

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จากัด

13.

คุณพิชญ์พจี

สายเชื้อ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วีเฟล็คซ์ คอนซัลติ้ง จากัด

14.

คุณภาสกร

ดารารัตนโรจน์

Chief Operation Officer

บริษัท เอเชีย แค็บ จากัด

15.

คุณวายุ

ทองพูน

รองกรรมการ

บริษัท.เวล. เกรด. เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

16.

คุณสิทธิพจน์

มาโนช

รองผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จากัด (มหาชน)

17.

คุณสุขสันติ

กุลสุจริตทรัพย์

IT Manager

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จากัด

18.

คุณสุพงศ์

วิรุฬห์ศรี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ออพโกร จากัด

19.

คุณสุรสิทธิ์

คิวประสพศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จากัด (มหาชน)

20.

คุณอริสา

ภักดีเมฆานนท์

ผู้อานวยการงานด้านการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์และการบริหารการ
เติบโตของรายได้

บริษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

วิทยากร

คุณจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว
Department Head
Google Thailand

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์
Chief Executive Officer
PTT Oil and Retail Business

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
รองผู้อานวยการ
ETDA

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
CEO, Siametrics

คุณธนิดา ซุยวัฒนา
Chief Marketing Officer
Lazada Thailand

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
CPO, CP Group

คุณปวเรศ หวังดี
คุณภีรติ ศรัทธา
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ คุณอมรศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย ผศ.ดร.อุษารัตน์ ธีรธร
FSVP, Retail Digital Function Senior Online Manager ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบสารสนเทศ MD, Cisco Systems
MD, DTAC Accelerate Chief Transformation Officer มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
SCB
Tesco Lotus
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Thailand and Indochina
SCG

กาหนดการอบรม*
วัน

เวลา

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

09.00 - 12.00 น.

พิธีเปิดและ Welcome Package

กรรมการโครงการ KU DNA

13.00 – 14.30 น.

Digital Transformation

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

14.30 – 16.00 น.

Digital Customer-Centric

คุณภีรติ ศรัทธา

09.00 – 12.00 น.

Digital Ecosystem

คุณปวเรศ หวังดี

13.00 – 16.00 น.

Digital Strategy

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์

09.00 – 11.00 น.

Digital Transformation and Organization

คุณอมรศักดิ์ พาราทิพย์เจริญชัย

13.00 – 16.00 น.

Digital Marketplace ณ Lazada Thailand

คุณธนิดา ซุยวัฒนา

09.00 – 12.00 น.

Digital Analytics

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์

13.00 – 16.00 น.

Digital Startup

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

09.00 – 12.00 น.

Digital Innovation

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล

13.00 – 16.00 น.

Digital Solutions

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Line)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

หัวข้อ

วิทยากร

ถอดแบบการเรียนรู้ในต่างประเทศ

ประเทศเกาหลีใต้

09.00 – 12.00 น.

Digital Analytics and Google

คุณจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว

13.00 – 16.00 น.

Digital Infrastructure

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์

09.00 – 12.00 น.

Digital Security

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

13.00 – 16.00 น.

นาเสนอผลงานและมอบใบประกาศ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการโครงการ KU DNA
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่ จั ด อบรม
โรงแรมสวิ ส โซเทล กรุ ง เทพ รั ช ดา (ใกล้ MRT ห้ ว ยขวาง)
วันที่

สถานที่

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

Lotus II ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

Lotus II ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

Lotus II ชั้น 2

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

Ubonchard ชั้น 3

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

Ubonchard ชั้น 3

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Ubonchard ชั้น 3

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

Ubonchard ชั้น 3

โปรแกรมการเดิ น ทาง*
➢ วันแรก วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

➢ วันที่สี่ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 20.00 น. คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เวลา 23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอินซอน โดยสายการบินโคเรียนแอร์

อิสระทุกท่าน ตามอัธยาศัย
➢ วันที่ห้า วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

➢ วันที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เดินทางดูงานที่ Hyundai Motor Studio Goyang
เวลา 06.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินซอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
เวลา 14.30 น. เดินทางสู่สนามบินอินซอน
เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม เช่น สะพานแขวนมาจังโฮซู, หมู่บ้านโพรวองซ์
เวลา 17.20 น. เดินทางกลับโดยสายการบินโคเรียนแอร์
วัดวาวูจองซาและป้อมมรดกโลกฮวาซอง
เวลา 21.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
➢ วันที่สาม วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เดินทางดูงานที่ Samsung Innovation Museum และ Samsung D’Light *ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ -- หากต้องการพักเดี่ยว หรือ อัพเกรดชั้นการเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยชาระกับผู้ดาเนินการทัวร์โดยตรง

สิ่ ง ที่ ต้ อ งเตรี ย มมา (วั น แรก 17 มกราคม 2563)
➢ สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
➢ สาเนาบัตรประชาชน (เพื่อรับ iPad)

See you soon

