กำหนดการสัมมนา
หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพือ่ สุขภาพและเครือ่ งสำอางสูต่ ลาดส่งออก
(Thailand Entrepreneur in Bio Cosmetic)
เวลา
รายละเอียดเนื้อหา
วิทยากร
สถานที่
ครั้งที่ 1 วันที่ 29/05/2565 - เปิดโลกสู่การเป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ (INTRODUCTION DAY)
09.00-09.30 น. พิธีเปิด
อธิการบดี
ห้องประชุม ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทาง
09.30-11.00 น. แนะนำหลักสูตรนวัตกรรม
ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตร การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
เครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก
ฯ และประธานหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
และแนวโน้ม SME ด้านสุขภาพ ดร.พัชราภรณ์ วงษา
เกษตรศาสตร์
และความงาม
ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
และเสริมอาหาร TCELS
คุณสุวรรณชัย โลหะกุล
ประธาน GEN Thailand และผู้
ก่อตั้ง Tiger Academy
คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
ที่ปรึกษา บริษัทเทคโนพรีเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด
(Moderator)
11.00-12.00 น. กฎหมายเครื่องสำอางกับ อย. ภญ.นฤภา วงศ์ปิยรัตนกุล
- กฏหมายและการดำเนินการ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการกำกับดูแล
อาหารและยา
เครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด
อดีตผู้อำนวยการสำนักควบคุม
FDA Thai Herb
เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. เทคนิคการสื่อสาร และ
บุคลิกภาพสำหรับ
ผู้ประกอบการ

คุณวริศรา บำรุงเวช
คุณครูสอนการแสดง
โรงเรียนการแสดง The Drama
Academy

**มีการ work shop
ice breaking การละลายพฤติกรรม

ครั้งที่ 2 วันที่ 05 /06/ 2565 สร้างแบรนด์ให้แตกต่างด้วยสารสกัดงานวิจัย (COSMETIC INGREDIENT)

เวลา
9.00-10.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา
Plant Factory
- Tissue Culture
- Active compound from
Callus
10.00-12.00 น. เทคโนโลยีการสกัดสารและ
น้ำมันหอมระเหยจากพืช
สมุนไพรในอุตสาหกรรม
เครื่องสำอาง
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Plant Factory Tour
Extraction Pilot Plant
14.00-17.00 น. Essential Oil Workshop

วิทยากร
ดร.ปัทมา ทองกอก
นักวิจัย
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยบูรณาการ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณประภัสสร รักถาวร
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่
ห้องประชุม ชั้น 9
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

**work shop แบ่งกลุ่มเข้า
ห้องปฏิบัติการ สารสกัด
ผู้ช่วยวิจัย 4 ท่าน
ครั้งที่ 3 วันที่ 12/ 06/ 2565 สร้างสูตรสกินแคร์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย (SKINCARE FORMULATION)
9.00-10.30 น. Innovation in Cosmetic
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
ห้องประชุม ชั้น 9
นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สถาบันค้นคว้าและ
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
พัฒนาผลิตผลทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
10.30-12.00 น. Cosmetics Formulation
คุณพัลลภา วุฒิภาพรกุล
มหาวิทยาลัย
>> Skincare และ
นักวิจัยชำนาญการ
เกษตรศาสตร์
Workshop การสร้างสูตร
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Skincare
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. Cosmetics Formulation
คุณพัลลภา วุฒิภาพรกุล
>> Skincare และ
นักวิจัยชำนาญการ
Workshop การสร้างสูตร
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Skincare
*ผู้ช่วยวิจัย 4 ท่าน

เวลา
รายละเอียดเนื้อหา
วิทยากร
สถานที่
วันที่ 4 วันที่ 19/06/2565 - วางแผนการเงินให้เป็น พร้อมลุยการตลาดสมัยใหม่ (FINANCIAL PROJECTION
AND MARKETING) (Online Seminar)
9.00-10.30 น. Marketing (PR &
รศ.ดร.นันทวัน เทอดไทย
ห้องประชุม ชั้น 9
Advertising / Exhibition)
หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถาบันค้นคว้าและ
- การตลาดเครื่องสำอาง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตผลทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
10.30-12.00 น. Case Study ด้านการทำธุรกิจ ดร.วุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน
มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารภูเชียงทาเฮิร์บแลนด์
เกษตรศาสตร์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. วางกลยุทธ์ทางทรัพย์สินทาง คุณพิชามญชุ์ จันทรภักดี
ปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทล
พาณิชย์
เล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด
IP 101 Very basic one
14.30 - 17.00 Panel Discussion
Ms. Hong Sin kwek
Funding Journey and
CEO and founder of
Crowdfunding for Startup Sinwattana crowdfunding
platform
คุณสุชาดา ปาเตีย
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการโครงการระหว่างประเทศ
และการพัฒนาธุรกิจ
Moderator:คุณวุฒิพงษ์ ผาณิต
เศรษฐกร
ที่ปรึกษา บริษัทเทคโนพรีเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด
ครั้งที่ 5 วันที่ 26/06/2565 สร้างสูตรเมคอัพให้โดดเด่นนำเทรนด์ (MAKEUP FORMULATION)
9.00-10.30 น. การวิจัยในคลินิกของ
ดร.ภก.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
ห้องประชุม ชั้น 9
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อน
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม สถาบันค้นคว้าและ
ออกจำหน่าย (Clinical Trial) และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
พัฒนาผลิตผลทาง
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
10.30-12.00 น. Cosmetics Formulation
ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
มหาวิทยาลัย
(Texture) >> Make up
อาจารย์ประจำสำนักวิชา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา
12.00-13.00 น.
13.00-17.00 น.

รายละเอียดเนื้อหา
วิทยากร
อาหารกลางวัน
Workshop การสร้างสูตร
ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่ม อาจารย์ประจำสำนักวิชา
Make up
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่

คุณพัลลภา วุฒิภาพรกุล
นักวิจัยชำนาญการ
สถาบันผลิตผลทางการเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6 วันที่ 03/07/2565 เปิดมุมมองช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (DISTRIBUTION
CHANNEL)
9.00-12.00 น. Distribution Channel
คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
ห้องประชุม ชั้น 9
(Online)
ที่ปรึกษา บริษัทเทคโนพรีเนอร์
สถาบันค้นคว้าและ
- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด พัฒนาผลิตผลทาง
แบบดั้งเดิม
การเกษตรและ
- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
อุตสาหกรรมเกษตร
แบบสมัยใหม่
มหาวิทยาลัย
Shopee / Lazada
เกษตรศาสตร์
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Case Study
คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
14.00-16.00 น. กรณีศึกษา การขายและการจัด คุณวราภรณ์ วังวิวัฒน์
จำหน่ายในประเทศและ
กรรมการผู้จัดการบริษัท
ต่างประเทศ
อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด
ครั้งที่ 7 วันที่ 10/07/2565 คุมคุณภาพให้แน่น สร้างแบรนด์ให้ปัง (QUALITY CONTROL AND BRANDING)
(Online Seminar)
09.00-10.30 น. Manufacturing & Quality
คุณสุริยาภรณ์ ฉันทกุล
ห้องประชุม ชั้น 9
Control: Bill of Material,
ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพ สถาบันค้นคว้าและ
Packaging, Design
พัฒนาผลิตผลทาง
- กระบวนการผลิตและการ
การเกษตรและ
ควบคุมคุณภาพจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร
เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัย

เวลา
10.30-12.00น.

รายละเอียดเนื้อหา
Brand Solution
- กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหา
ให้กับแบรนด์

วิทยากร
คุณธนิศร์ จริยากาญจนา

สถานที่
เกษตรศาสตร์

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์จาก อาจารย์ทรงพล เนรกัณฐี
Local Brand
นักวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบ
รนด์
ครั้งที่ 8 วันที่ 17/07/2565 - เพิ่มมูลค่าให้ไอเดีย พร้อมวางแผนธุรกิจให้มั่นคง (BUSINESS MODEL CANVAS
+ PITCH DECK)
9.00-12.00 น. Cost & Price Structure for คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
ห้องประชุม ชั้น 9
Cosmetic
ที่ปรึกษา บริษัทเทคโนพรีเนอร์
สถาบันค้นคว้าและ
อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและ
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
อุตสาหกรรมเกษตร
13.00-15.00 น. Workshop: Business Model คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
มหาวิทยาลัย
Canvas
ที่ปรึกษา บริษัทเทคโนพรีเนอร์
- ไอเดียสู่การเป็นผู้ประกอบการ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด เกษตรศาสตร์
ด้วย Business Model Canvas
15.00-17.00 น. แผนธุรกิจเครื่องสำอางและการ
เตรียม Pitch Deck

คุณวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร
ที่ปรึกษา บริษัทเทคโนพรีเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด

ครั้งที่ 9 วันที่ 24/07/2565 - การแข่งขันแผนธุรกิจผ่านการ PITCHING (PITCHING DAY)
9.00-10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง มุมมองจาก คุณวฤธ ใต้ฟ้ายงวิจิตร
โรงแรม
นักลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
- นำเสนอผลงานผ่านการ
ปฎิบัติการประเทศไทย
Pitching 1
บริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
10.30-12.00 น. - นำเสนอผลงานผ่านการ
Pitching 1
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. Workshop: Business Plan
Pitching 2
- นำเสนอผลงานผ่านการ
Pitching 2

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

เวลา
รายละเอียดเนื้อหา
วิทยากร
16.00-17.00 น. Graduation Ceremony
อธิการบดี
- พิธีสำเร็จหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ DD / MM 2565 (กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เปิดประสบการณ์แบบ EXCLUSIVE!
เปิดประสบการณ์ธุรกิจ ณ ต่างประเทศ

สถานที่

