งานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิง Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
จัดโดย
สาขาวิชาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
....................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สาขาการบริ ห ารองค ก าร การประกอบการ และทรั พ ยากรมนุ ษ ย คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งกอตั้ งโดยศูน ย
ผูประกอบการเฟลิเซียโน (Feliciano Center for Entrepreneurship) ของมหาวิทยาลัยมอนแคลร สเตท (Montclair State
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และเครือขายมหาวิทยาลัยและองคการที่ไมแสวงหากําไร (NGO) อื่นๆ กวา 100 แหงทั่ว
โลก รวมพรอมกันจัดงานสัมมนาสัปดาหผูประกอบการหญิงขึ้น โดยปนี้จัดเปนครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 19-26 ตุลาคม 2562
เพื่อใหสังคมโลกตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของผูประกอบการหญิง และเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับคนหนุมสาวใหมี
จินตนาการและความคิดสรางสรรคดา นนวัตกรรมใหมๆ ใหสามารถทําความคิดความฝนใหเปนความสําเร็จจริง และพัฒนาเปน
ผูประกอบการรุนใหมในอนาคต
สาขาวิชาฯ จึงเห็ น ควรจัดงานสัมมนาสัป ดาห ผูประกอบการหญิง “Women Entrepreneurship Week 2019
Thailand” โดยไดรับ เกียรติเ ปน อยางสูง จาก คุณ จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่
บริหาร กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ WHA Group ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจโลจิสติกสและนิคม
อุตสาหกรม และคุณอริสา กุลปยะวาจา กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิมเพิ้ล ฟูดส จํากัด ผูผลิตนมอัลมอนด 137 degrees รวม
เสวนาถายทอดประสบการณและสรางแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป ซึ่งนับเปนการจัดงานสัปดาหผูประกอบการ
หญิงครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พรอมกับมหาวิทยาลัยและองคการที่ไมแสวงหาผลกําไร (NGO) อีก 150 แหง
ใน 23 ประเทศทั่วโลกในป ค.ศ. 2019 นี้
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเผยแพรประสบการณและเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการหญิง ระหวาง
ผูประกอบการ คณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
2.2 เพื่อพัฒนาความรูและเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาของสาขาวิชา และนักศึกษาที่สนใจ
2.3 เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย Women Entrepreneurship Week กับมหาวิทยาลัยและองคการ ไม
แสวงหากําไรกับประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยการรวมจัดงานและจัดทําเว็บไซตเผยแพรทั้งในและตางประเทศตอไป
3. วัน เวลา สถานที่
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วัน - เวลา
สถานที่

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น.
หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

4. กลุมเปาหมาย
อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ผูสนใจทั่วไป สื่อมวลชน จํานวน 120 คน
5. วิทยากร และ ผูดาํ เนินรายการ
วิทยากร
คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
คุณอริสา กุลปยะวาจา กรรมการผูจัดการ
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟูด จํากัด
ผูดําเนินรายการ
รองศาสตราจารย ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใหสังคมตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของผูประกอบการหญิง
2. ใหความรูความเขาใจเรื่องการสรางแรงบันดาลใจในการเปนผูประกอบการ การแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินธุรกิจ และคุณลักษณะของผูประกอบการหญิง
3. ขอเสนอแนะตอรัฐบาล ภาคเอกชนไทย และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมผูประกอบการหญิง
4. มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหวางผูประกอบการ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ในประเด็นดาน
การประกอบการ
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย รวมกับศูนยใหคําปรึกษาวิชาชีพ (CCC)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
8. งบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
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กําหนดการ
Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand
จัดโดย
สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
--------------------------------------------------

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กลาวตอนรับและเปดงาน
รองศาสตราจารย ดร. พิภพ อุดร
คณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
09.45 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Empowering Women Entrepreneurs in Thailand
คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร
กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
11.00 – 11.15 น. ถาม-ตอบ
11.15 – 11.30 น. พักรับประทานอาหารวาง
11.30 – 12.45 น. เสวนาเรื่อง Women Entrepreneurs and Passion-Driven Business
วิทยากร
คุณอริสา กุลปยะวาจา กรรมการผูจัดการ
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟูด จํากัด (นมอัลมอนด 137 degrees)
ผูดําเนินรายการ
รองศาสตราจารย ดร. เนตรนภา ยาบุชิตะ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ.
12.45 – 13.00 น. ถาม-ตอบ

งานนี้เปนสวนหนึ่งของงานสัปดาหผูประกอบการหญิงประจําป ครัง้ ที่ 6 ระหวางวันที่ 19-26 ตุลาคม 2562
สําหรับกําหนดการของงานอื่นๆ ที่จัดขึ้นทั่วโลก ดูไดที่เว็บไซต
https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/
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Agenda
Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand
by
Department of Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management
Thammasat Business School, Thammasat University
Date October 22, 2019 : Time 09.00-12.30 am.
5th Floor, Luang Damri’itsaranuwat Room,
Thammasat Business School, Thammasat University, Rangsit, Thailand
-------------------------------------------------09.00 - 09.30 Registration
09.30 - 09.45 Welcome remark by
Dr. Pipop Udorn
Dean, Thammasat Business School, Thammasat University
09.45 – 11.00 “Empowering Women Entrepreneurs in Thailand” Keynote Speech by
Ms. Jareeporn Jarukornsakul
Chairman/CEO of WHA Corp. PCL
11.00 – 11.15 Q & A
11.15 – 11.30 Break
11.30 – 12.45 “Women Entrepreneurs and Passion-Driven Business” by
Ms. Arisa Kulpiyavaja
Managing Director, Simple Foods Co., Ltd (Almond milk 137 degrees)
Moderator: Dr. Natenapha Yabushita
Thammasat Business School, Thammasat University
12.45 – 13.00 Q & A

This event is part of the sixth annual Women Entrepreneurship Week, October 19-26, 2019.
For a list of WEW events happening throughout the world, please visit
https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/
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สาขาการบริหารองคการ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย รวมกับศูนยใหคาํ ปรึกษาวิชาชีพ (CCC)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอเชิญรวมโครงการสัมมนา Women
Entrepreneurship Week 2019 Thailand (โดยไมมีคาใชจาย)
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.-30 น. ณ หองประชุมหลวงดําริอิศรานุวรรต ชั้น 5
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
รวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย Women Entrepreneurship Week (WEW) ซึ่งกอตั้งโดยศูนยผูประกอบการเฟ
ลิเซียโน (Feliciano Center for Entrepreneurship) ของมหาวิทยาลัยมอนแคลร สเตท (Montclair State
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยและองคการที่ไมแสวงหากําไร (NGO) อื่นๆ กวา 100 แหงทั่ว
โลก พรอมกันจัดงานปนี้เปนครัง้ ที่ 6 ระหวางวันที่ 19-26 ตุลาคม 2562 เพื่อใหสังคมโลกตระหนักถึงความสําคัญและ
บทบาทของผูประกอบการหญิง งาน “Women Entrepreneurship Week 2019 Thailand” ครั้งนี้ จัดขึ้นเปนครั้งที่
3 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยไดรบั เกียรติเปนอยางสูงจาก คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
คณะกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หรือ WHA Group ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจโลจิสติกสและนิคมอุตสาหกรม กลาวปาฐกถาพิเศษ “เรื่อง
Empowering Women Entrepreneurs in Thailand” และคุณอริสา กุลปยะวาจา กรรมการผูจัดการ
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟูดส จํากัด ผูผลิตนมอัลมอนด 137 degrees รวมเสวนาถายทอดประสบการณในหัวขอเรื่อง
“Women Entrepreneurs and Passion-Driven Business” ใหแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป
กําหนดการ
สัมมนาฟรี ลงทะเบียนออนไลนไดที่นี่ http://app.bus.tu.ac.th/project242
ดูรายละเอียดสัปดาหผูประกอบการหญิง
https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/
ดูรายละเอียดงาน Women Entrepreneurship Thailand 2017 (ป 2560) ไดที่
http://www.tbs.tu.ac.th/en/seminar-wew2017-thailand/
ดูรายละเอียดงาน Women Entrepreneurship Thailand 2018 (ป 2561) ไดที่
http://www.tbs.tu.ac.th/women-entrepreneurship-week-2018-thailand/
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