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11.00 – 11.30 น.
หัวข้อ: การเดินทางของผู้พิทักษ์รักษ์อาหารในประเทศไทย
ช่ือวิทยากร: คุณนันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ (พลอย),
  ผู้จัดการแผนกระดมทุน, มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์
------------------------------------------------------------------
11.45 – 12.15 น.
หัวข้อ: โอกาสยุค New normal กับ innovation ธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ
ช่ือวิทยากร: คุณณัฐพล  ส่งพรประเสริฐ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3C Group
------------------------------------------------------------------
12.45 – 13.15 น.
หัวข้อ: ทำธุรกิจทะเลแดง ยังไงให้รอด
ช่ือวิทยากร: คุณณัฐกานต์  ส่งพรประเสริฐ
  ผู้บริหารสูงสุด บริษัท เจราฟรา จำกัด
------------------------------------------------------------------
13.30 – 14.00 น. 
หัวข้อ: วัสดุรีไซเคิล กับลวดลายจากวัสดุธรรมชาติ
ช่ือวิทยากร: คุณพลัฏฐ์ บุญพลอยเลิศ
  PMC วัสดุและบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ
  (เฉพาะบริษัทและสินค้าต้องมีจำหน่ายแล้ว) บริษัท คีอะพัซ จำกัด
--------------------------------------------------
14.15-14.45  น.
หัวข้อ: เคร่ืองจักร IWK มาตรฐานโลก
ช่ือวิทยากร: คุณอภิชาติ เลิศชัยอนันต์ และ คุณศิวะ วิศวโยธิน
  IWK (ประเทศไทย) จำกัด
------------------------------------------------------------------
15.00 - 15.30  น.
หัวข้อ: “คุณทำได้ ถ้าคุณคิดว่ามันทำได้” 
ช่ือวิทยากร: คุณจ๋า ยศสินี ณ นคร
  BROWNIES by Yossiebistro  
------------------------------------------------------------------
15.45 - 16.15  น.
หัวข้อ: พลิกมุมมองธุรกิจสีเขียว ด้วยการส่ือสารเชิงกลยุทธ์
  และนวัตกรรมทางสังคม ผ่านส่ือสังคมออนไลน์
ช่ือวิทยากร: คุณเอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อต้ัง CreativeMove และ Greenery. 
  ผู้บุกเบิกการใช้นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง
  ด้วยการส่ือสารอย่างเข้าใจ เพ่ือให้เกิดคอมมูนิต้ีท่ีเป็นมิตร
  กับธรรมชาติอย่างย่ังยืน
------------------------------------------------------------------
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10.15 – 10.45 น.
หัวข้อ: Food Blogger ใครๆ ก็เป็นได้จริงหรือ?
ช่ือวิทยากร: คุณกุลธิดา กันต์พิทยา เจ้าของเพจเพนกว้ินรีวิว GuinHungry
  เพจรีวิวอาหารท่ีมีผู้ติดตามกว่า 4แสนคน
------------------------------------------------------------------
11.00 – 12.15   น.  
หัวข้อ: Women Talk !
ช่ือวิทยากร: ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัย
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  และ วาววา -ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด 
------------------------------------------------------------------
12.45 – 13.15 น.
หัวข้อ: เปิดมุมมองธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ ทำอย่างไรให้สำเร็จ
ช่ือวิทยากร: คุณณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช 
  Bakergroup_brownies บรานน่ีและมัฟฟิน, น้ำพริกหมูหยองอบกรอบ
------------------------------------------------------------------
13.30 – 14.45 น.
หัวข้อ: การสร้างและพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบ (Systematic 
  Business) ด้วย แบบจําลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
ช่ือวิทยากร: ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์
  นายกก่อต้ัง และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
  สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs (SPD)
------------------------------------------------------------------
15.00 – 15.30 น.
หัวข้อ: ความยืดหยุ่นและอนาคตของการทำงาน
  ส่ิงท่ีองค์กรธุรกิจ SMEs ควรเตรียมรับมือ
ช่ือวิทยากร: ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
------------------------------------------------------------------
15.45 – 16.15 น.
หัวข้อ: ทัศนคติในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในศตวรรษท่ี 21
ช่ือวิทยากร: คุณชญานิน ชิณวงศ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิภัณฑ์,
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม
------------------------------------------------------------------
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10.15 – 10.45 น.
หัวข้อ:  "The Greenovation of product efficacy" -
  ประสิทธิภาพท่ีมาจากพลังสีเขียว 
ช่ือวิทยากร: คุณพัชรินทร์ แปงใจดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คีนน์ จำกัด 
------------------------------------------------------------------
11.00 – 11.30 น.
หัวข้อ: ยกระดับ street food ด้วยวัตถุ Plant-base
ช่ือวิทยากร: คุณการณ์ โชตนาการ บริษัท รามา โปรด๊ักช่ัน จำกัด
------------------------------------------------------------------
11.45 – 12.15 น.
หัวข้อ: UNHCR จัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างไร
ช่ือวิทยากร: คุณทิวาภรณ์ กาญจนมยูร เจ้าหน้าท่ีบริหารโครงการ
  และพ้ืนท่ีส่ือสารองค์กรอาวุโส แผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน 
  บริษัท สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
------------------------------------------------------------------
12.45 – 13.15 น.
หัวข้อ: บริษัท 24 ช่ัวโมง คอฟฟ่ี อินเตอร์เนช่ันแนล
ช่ือวิทยากร: คุณหทัย หล่อวิทยากร บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายตู้กาแฟ
  หยอดเหรียญอัตโนมัติ ท่ีสามารถสร้างรายได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
------------------------------------------------------------------
13.30 – 14.00 น.
หัวข้อ: สานความคิดให้เป็นจริง
ช่ือวิทยากร: คุณเตชินท์-จิรัฐชัย ชยุติ ธุรกิจเก่ียวกับร้านอาหาร
  1. ร้านบุฟเฟ่ต์ Neta Fish&Meat 
  2. ร้าน Kizakaya (ร้านอาหารญ่ีปุ่นแนวกินด่ืม)
  3. Salmon Online เป็น Delivery
------------------------------------------------------------------
14:15 – 14:45 น.
หัวข้อ: การจัดการรูปแบบธุรกิจ แฟรนไชส์ ให้เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน
ช่ือวิทยากร: คุณเกษมพงษ์ ห่วงจริง หุ้นส่วนผู้จัดการ
  1. เต๋ียวตุ๋นหม้อไฟ Indy ครบเคร่ืองเร่ืองก๋วยเต๋ียวตุ๋น
  2. ก๋วยเต๋ียวสำเร็จรูปตุ๋นสยามอร่อยท่ัวไทยไปไกลท่ัวโลก
------------------------------------------------------------------
15:00 – 15:30 น.
หัวข้อ: การออกแบบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเชิงอนุรักษ์
ช่ือวิทยากร: ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย สดภิบาล
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
------------------------------------------------------------------
15:45 - 16:15 น.
หัวข้อ: คิดเชิงอนาคตการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 21
ช่ือวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ภิรมย์การ
  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
  เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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11.00 – 11.30 น.
หัวข้อ: แนะนำมูลนิธิสัมมาชีพ และ รางวัล SME ต้นแบบ
ช่ือวิทยากร: คุณเกรียงไกร สินบัวทอง
  (ท่ีปรึกษาสำนักงานมูลนิธิสัมมาชีพ) 
  และ คุณอารีย์ คงแจ่ม
  (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ)
  มูลนิธิสัมมาชีพ 
------------------------------------------------------------------
11.45 – 12.15 น. 
หัวข้อ:  คิดได้ค้นได้ ไปต่ออย่างไร!!
ช่ือวิทยากร: เภสัชกรหญิง ศศิมา อาจสงคราม (ดาว)
  บริษัท Star Herb Pharma จำกัด
  โรงงานผลิตเวชภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้าท่ี
  มีนวัตกรรม ภายใต้มาตรฐาน GMP , HACCP ,FSSC 22000, Halal 
  ผลงานสร้างช่ือ คือ “พริกค่ะ สไปซ่ี คอฟฟ่ี” กาแฟพริกสูตรแรกของโลก 
  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทย
------------------------------------------------------------------
12.45 – 13.15 น.  
หัวข้อ: เทคโนโลยีการแพ็คบรรจุภัณฑ์แบบแวคคัมสกินแพ็ค
ช่ือวิทยากร: คุณธำรง เกียรติบรรลือ, กรรมการผู้บริหาร
  บริษัท ควอลิต้ี ซีลด์ จำกัด
------------------------------------------------------------------
13.30 – 14.00
หัวข้อ: การสร้างแบรนด์ SME ในยุค Social
ช่ือวิทยากร: คุณแอ๋ม ณัฏฐณิชา ประสานนาม
  ผู้มีประสบการณ์ในการทำ Online Marketing สร้างPersonal 
  Branding จนประสบผลสำเร็จ  มีนักเรียนผ่านคอร์สเรียนมากกว่า
  10 รุ่น รวมไม่ต่ำกว่า 400 คน
------------------------------------------------------------------
14.15 – 14.45 น.
หัวข้อ: RETAIL DESIGN คืออะไร?
ช่ือวิทยากร: คุณเอกรินทร์ ศิริพรรณพร ผู้จัดการ
  บริษัท ES Design Retail & Interior
------------------------------------------------------------------
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