
 

 

ก ำหนดกำรอบรม 

หลกัสตูรผูบ้รหิำรดำ้นเศรษฐกจิสรำ้งสรรค์ รุน่ที ่6 “EXCET-The Millennials” 

ระหวำ่งวนัที ่24 มถินุำยน – 2 กนัยำยน 2560 

 

9/6/2560 หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

วันที่อบรม ช่วงเช้า   เวลา 9.30 – 12.30 น. ช่วงบ่าย  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560  การแนะน าหลักสูตร (Orientation) 

 
ระเบียบการเมืองโลกใหม่ 

 ผศ.จิตติภัทร พูนข ำ  
อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 อาเซียน: พลวัตการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อไทย 
 รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข  

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

โลกาภิวัตน์ทางสังคมวัฒนธรรม 
 คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง  

อดีตอำจำรย์คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผู้แปลหนังสือ “โลกำภิวัตน:์ ควำมรู้ฉบับพกพำ” 
และบรรณำธิกำรบริหำร ส ำนักพิมพ์ openworlds 

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 จีน: พลวัตการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อไทย 
 รศ.ดร.อักษรศรี พำนิชสำส์น  

อดีตผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยยุทธศำสตร์ไทย-จีน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ และอำจำรย์คณะเศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ 
 ดร.วิโรจน์ อำลี  

สำขำวิชำกำรระหว่ำงประเทศ คณะรัฐศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 Disruptive Innovation and Technology 
 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์  

ประธำนสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) 

Workshop: ประเทศไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง 
 คุณเมษ์ ศรีพัฒนำสกุล และ ทีม ALA  
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วันที่อบรม ช่วงเช้า   เวลา 9.30 – 12.30 น. ช่วงบ่าย  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เทคโนโลยีกับโลกใหม่ของการเรียนรู้ 

 คุณปฏิพัทธ์ สุส ำเภำ  
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท Opendream จ ำกัด 

Big data กับโอกาสประเทศไทย 
 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์  

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

วันเสำร์ที่ 22 กรกฎำคม 2560 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิวัติโลกธุรกิจ 
 ดร.อนุชิต อนุชิตำนุกูล  

ประธำนสำยพัฒนำระบบงำน ช่องทำงขำยและผลิตภัณฑ์     ธนำคำร
เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 

การพัฒนาเมือง: บทเรียนจากโลกถึงไทย 
 ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ  

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ออกแบบและพัฒนำเมือง (UddC) และอำจำรย์ 
ภำควิชำกำรวำงแผนภำคและเมือง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 การดูงานภายในประเทศ 
KAAN Show Pattaya 

วันเสำร์ที่ 5 สิงหำคม 2560 เจาะเบื้องหลังสื่อสังคมดัง 
คุณจักรพงษ์ คงมำลัย 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท มูนช็อท ดิจิทัล จ ำกัด 

สร้างเมืองแห่งความรู้ด้วยศูนย์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค และทีมงำน Apostrophy’s group 

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท Apostrophy’s group จ ำกัด 
วันอำทิตย์ที่ 6 สิงหำคม 2560 เมืองยั่งยืนแห่งอนาคต 

 ดร.สรณรัชฎ์ กำญจนะวณิชย์  
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิโลกสีเขียว 

Networking Economy and Sharing Economy 
 ดร.ภูมิ ภูมิรัตน 

ที่ปรึกษำอำวุโสด้ำนควำมปลอดภัย บริษัท จี เอเบิล จ ำกัด 
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วันที่อบรม ช่วงเช้า   เวลา 9.30 – 12.30 น. ช่วงบ่าย  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
วันที่ 10-17 สิงหาคม 2560 เดินทางดูงานต่างประเทศ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) 

วันทีเ่สาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 Gen Y กับ Lifestyle คนรุน่ใหม่ 
 ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร  

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถำบันวิจัยประชำกรและ
สังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 

Digital Creativity and New Media Management 
 คุณชลำกรณ์ ปัญญำโฉม  

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนดิจิทัลทีวีบริษัท เวิร์คพอยท์  
เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 นวัตกรรมเศรษฐกิจใหม่ในเมืองท้องถิ่นไทย 
 คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  

ประธำนบริษัท ช ทวี จ ำกัด (มหำชน) 

เศรษฐกิจแห่งอนาคต 
 ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย  

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จ ำกัด (มหำชน) 
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 อนาคตสังคมไทยในโลกแห่งอนาคต 

 ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
อำจำรย์คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

การเมืองแห่งอนาคต 
 ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ  

อำจำรย์สำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 Workshop : สร้างประเทศไทย 2020 ด้วยเศรษฐกิจความรู้ 
  คุณพฤหัส พหลกุลบุตร และกลุ่มมะขำมป้อม  

สรุปหลักสูตรและปิดกำรอบรม  

 


