
 
 

ก ำหนดกำรสัมมนำวิชำกำร 
เรื่อง “Next Gen CoD: สูตรส ำเร็จองค์กรมีดีไซน์ยุคดิจิทัล” 

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 9.00 – 16.30 น.  
ห้อง World Ballroom ชั้น 23  

 โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์และบำงกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
 

เวลำ รำยกำร 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.10 น. 
 

วีดีทัศน์แนะน ำคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมสัมมนำ โดย คุณจักรกฤศฏ์ิ พำรำพันธกุล  
นำยกสมำคมนักศึกษำเก่ำพำณชิยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

09.10 - 09.15 น. 
 

กล่ำวเปิดงำน โดย รองศำสตรำจำรย์ เกศินี  วิฑูรชำติ  
อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

09.15 - 09.30 น. 
 

Corporation of Design Revisit  
Platform: The Fourth Element of Next Gen CoD 
Platform: Does It Matter? 
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิภพ  อุดร   
คณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

09.30 - 10.00 น. 
 

เผยผลวิจัย 3 อุตสำหกรรมในแนวทำง Next Gen CoD 
โดย  ศำสตรำจำรย์วิทวัส รุ่งเรืองผล 
คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

10.00 – 10.15 น. 
 

สื่อมวลชนท ำข่ำว 
***เรียนเชิญผู้บริหำรและวิทยำกร ร่วมถ่ำยภำพหมู่ 
     (สื่อทุกแขนงมำท ำข่ำวในชว่งเวลำนี)้ 

10.15 – 10.30 น.  
 

     รับประทำนอำหำรวำ่ง 

10.30 – 10.50 น.  
 

Industry Review: อุตสำหกรรมค้ำปลีกกับ Next Gen CoD 
โดย ดร.สุทธิกร  กิ่งแก้ว  
คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

10.50 - 11.35 น. 
 

Next Gen CoD Retail Case Studies: Alibaba New Retail  
โดย Dr.Ziming Zhuang 
Director, Tmall New Retail Business Group, Alibaba Group  

11.35 – 12.00 น. 
 

Next Gen CoD Retail Case Studies: เทสโก้โลตัส องคก์รมีดีไซน ์
โดย คุณสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย และร่วมด ำเนินรำยกำรโดย ดร.คมน์  พันธรักษ์ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ำกัด 

12.00 – 13.00 น. 
( 1 ชั่วโมง ) 

      รับประทำนอำหำรกลำงวนั 



 
เวลำ รำยกำร 

13.00 – 13.25 น. 
 

Industry Review: อุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพ (Healthcare) 
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พำณิชย์กุล, อ.สุกฤษฎิ์ วินยเวคิน 
คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

13.25 – 14.10 น.  
 

กรณศีึกษำ Healthcare กับ Next Gen CoD 
โดย นำยแพทย์ชำตรี ดวงเนตร 
ที่ปรึกษำประธำนคณะผูบ้ริหำรกลุ่มบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกัด (มหำชน)  

14.10 – 14.35 น.  
( 25 นำที) 

กรณีศึกษำ OOCA “ท ำปัญหำปกติ ให้เป็นเรื่องปกติ”  
โดย ทนัตแพทย์หญิงกญัจน์ภัสสร สุริยำแสงเพ็ชร 
ผู้ก่อตั้ง OOCA แพลตฟอร์มสื่อกลำงระหว่ำงจิตแพทย์ นักจติวิทยำ และคนไข้ 

14.35 – 15.00 น. 
( 25 นำที ) 

Industry Review: อสังหำริมทรัพย์ 4.0 และกำรทบทวนแนวคิด Corporation of Design  
โดย ศำสตรำจำรย์ ดร.อำณัติ ลีมัคเดช 
คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

15.00 – 15.15 น.  
( 15 นำที) 

      รับประทำนอำหำรวำ่ง 

15.15 – 15.55 น. 
( 40 นำที) 

กรณีศึกษำ องค์กรมีดีไซน์: บรษิัท แสนสิริ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติ รัตนปรีชำเวช, ดร.ชชูำติ เตชะโพธิวรคุณ 
คณะพำณชิยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

15.55 – 16.20 น. 
( 25 นำที) 

กรณีศึกษำ องค์กรมีดีไซน์: บรษิัท บำเนีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 โดย คุณอัญชนำ วัลลิภำกร 
CEO & Co Founder บริษทั บำเนีย (ประเทศไทย) จ ำกัด 

16.20 – 16.30 น. 
( 10 นำที ) 

กล่ำวปิดงำนสัมมนำวิชำกำร 
โดย  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิภพ อุดร  
คณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ 

 


