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การฝึกอบรม “หลักสูตรพลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารด้วยแนวคิดดิจทิัล” 
(Digital Transformation for food processing industry)  

 

ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
Graduate College of Management 

ประเภทหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 
จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน 80 คน 
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และสถานประกอบการ 
 

ความเช่ียวชาญและสมรรถนะทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
ด้วยแนวคิด Digital Transformation 

วัน/เวลา/สถานที่ เนื้อหา วิทยากร 

การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ Digital Transformation ส าหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
อาทิตย์ 

18 สิงหาคม 2562 
09.00-12.00 น. 

 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 
 

การวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์
ของอุตสาหกรรมการอาหารได้อย่าง
ถูกต้อง  
- ภาพรวม แนวโน้ม ของอุตสาหกรรม
อาหาร  
 ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation 
- Data จุดเริ่มต้นในการท า Digital 
Transformation 

คุณจิราลักษณ์ ณ เชียงตุง  
ผู้อ านวยการฝ่ายตลาดธุรกิจร้านอาหาร  

บริษัท ไทย เบฟ เวอ เรจ จ ากัด (มหาชน) 

อาทิตย์ 
18 สิงหาคม 2562 
13.00-17.00 น. 

 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 
 

วิเคราะห์ปัญหาขององค์กรโดยใช้
กระบวนการ Design Thinking ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- การจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management) 
- การออกแบบความคิดสร้างสรรค์ (Design  
Thinking) 
- การพัฒนาออกแบบนวัตกรรม 
(Innovative Thinking) 

ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร 

“นัวนู้ด” 

อาทิตย์ 
25 สิงหาคม 2562 
09.00-17.00 น. 

 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้วยแนวคิด Digital Transformation 
ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
- Digital for “Product and Brand"  
Transformation 

รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น (เช้า) 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 

ด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร 
“บ้านใบกระเพรา” 

คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี (บ่าย) 
เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร 
Penguin Eat Shabu 
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วัน/เวลา/สถานที่ เนื้อหา วิทยากร 

อาทิตย์ 
1 กันยายน 2562 
09.00-17.00 น. 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 

- Digital for "Marketing" 
Transformation 
 

รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น (เช้า) 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 

ด้านการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหาร 
“บ้านใบกระเพรา” 

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ (บ่าย) 
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา 

การวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
อาทิตย์ 

8 กันยายน 2562 
09.00-17.00 น. 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 

- Digital for "Operation and 
Production" Transformation 
 

คุณธีรศักด์ิ วงศ์ปิยะ (เช้า) 
Managing Director 

บริษัท Bold Group Thailand 
คุณมารุต ชุ่มขุนทด (บ่าย) 

เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ 
“Class Cafe (คลาสคาเฟ่)” 

และทีม CP All 
อาทิตย์ 

15 กันยายน 2562 
09.00-17.00 น. 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 

- Digital for "Finance & Accounting" 
Transformation 
 

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ (เช้า) 
ผู้อ านวยการ  

สถาบันวิทยาการจัดการ  
ทริส คอร์ปอเรชั่น 

คุณสมพร มูลสาร (บ่าย) 
Startup Manager 

อดีตผู้บริหาร อิชิตัน และผู้อยู่เบื้องหลัง
ความส าเร็จของแบรนด์อาหารชั้นน า (Zaab 
Eli แซ่บอีลี่, Melt Me, Mr.Bun, The Tea 

House, ขนมจีนบางกอก และอื่นๆ) 
อาทิตย์ 

22 กันยายน 2562 
09.00-17.00 น. 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 

- Digital for “HRM” Transformation  
 

ผศ.ดร.อดิศักด์ิ จันทรประภาเลิศ (เช้า) 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จ ากัด  
ดร.พิชัย พันธุ์วัฒนา (บ่าย) 
Human Resources Analytics 

Charoen Pokphand Foods PCL. 
ลงมือปฏิบัติการท า PROJECT เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงโดยน าแนวคิด Digital Transformation มาปรับใช ้

23 กันยายน 2562 
ถึง 4 ตุลาคม 2562 

 
ณ สถานประกอบการ 

การสร้างนวัตกรรมจากการวิเคราะห์
ปัญหาในองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
- Improvement Project Assignment 
- เก็บข้อมูล, วิเคราะห,์ ปรับปรุง, สรุปผลลัพธ์ 
- ท าการ Coaching ณ สถานประกอบการ - 
จัดท ารายงานในรูป Microsoft Word และ 
PowerPoint เพื่อน าเสนอผลงาน 
- น าเสนอผลงาน 

มอบหมายงานให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติ 
ท า Project ของธุรกิจ 

ณ สถานประกอบการของตนเอง 
 

การลงพื้นท่ีเพื่อให้ค าปรึกษา 
โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ 
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*หมายเหตุ: หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร และสถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
การฝึกอบรม “หลักสูตรพลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรปูอาหารด้วยแนวคิดดิจทิัล” 

(Digital Transformation for food processing industry)  
วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 
สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) 

วัน/เวลา/สถานที่ เนื้อหา วิทยากร 

กิจกรรมฝึกอบรมความรู้สร้างเสริมสมรรถนะในโลกสมัยใหม่ 
เสาร์ 

5 ตุลาคม 2562 
09.00-17.00 น. 

 
ห้องออดิทอเรียม 2 

อาคาร 11 ช้ัน 14 ม.ศรีปทุม 
 

ทักษะทางสังคมและชีวิต (Social and Life 
Balance) Power of Questioning 
- การเสริมสร้างทักษะทางสังคมและชีวิต 
- ทักษะในการตัดสินใจ (Decision-making 
skills) 
- การแก้ไขปัญหา (Problem solving) 
- การออกจาก Comfort Zone ของตนเอง 
- หลักการต้ังค าถามเพื่อหาค าตอบ 
 

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ 
 ผู้อ านวยการหลักสูตร 

DNAbySPU คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท JM Cuisine จ ากัด 

กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท SODA Printing จ ากัด 

อาทิตย์ 
6 ตุลาคม 2562 
09.00-17.00 น. 

 
ห้องออดิทอเรียม 2 

อาคาร 11 ช้ัน 14 ม.ศรีปทุม 
 

ความสามารถที่เป็นสากล (Globally 
Talented) Power of Presenting and 
Selling 
- เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- เครื่องมือยุคดิจิทัล 
- การออกแบบส่ือและการส่ือสารยุคดิจิทัล 
- การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ 
- ทักษะภาษาอังกฤษ 

คุณธีระกฤษ พร้อมมูล 
 Founder and CEO of 

Prommoon Industrial Group 
Co.,Ltd. Co-Founder and 
CEO of Hydrofarm & 
Hydroponic 

 Co-Founder of MEHUB 
Group Co.,Ltd. 

 Head of Strategies and 
Innovation Management of 
Elken Global (Malaysia) 

 Incubator & Accelerator CU 
Innovation Hub 

 
เสาร์ 

12 ตุลาคม 2562 
09.00-17.00 น. 

 
ห้องออดิทอเรียม 2 

อาคาร 11 ช้ัน 14 ม.ศรีปทุม 

กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ 
(Entrepreneur mindset) Power of 
Thinking 
- การจัดการสมัยใหม่ 
- การเป็นผู้ประกอบการ 
- การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 
 
 

คุณสาลินี รัตนชัยสิทธ ์
ศิลปินวาดภาพประกอบ 
Character Illustrator  

เจ้าของแบรนด์ 
@Cyranodesign 
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วัน/เวลา/สถานที่ เนื้อหา วิทยากร 

เสาร์ 
19 ตุลาคม 2562 
09.00-12.00 น. 

 
ห้องออดิทอเรียม 2 

อาคาร 11 ช้ัน 14 ม.ศรีปทุม 

กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ 
(Entrepreneur mindset) Power of 
Designing 
- หลักการจัดการและการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ 
- จิตวิญญาณการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
- การพัฒนาการออกแบบนวัตกรรม 

คุณสาลินี รัตนชัยสิทธ ์
ศิลปินวาดภาพประกอบ 
Character Illustrator  

เจ้าของแบรนด์ @Cyranodesign 

เสาร์ 
19 ตุลาคม 2562 
13.00-17.00 น. 

 
ห้องออดิทอเรียม 2 

อาคาร 11 ช้ัน 14 ม.ศรีปทุม 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Engaged)   
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
- การด าเนินงานธุรกิจตามหลักการก ากับ
กิจการท่ีดี 
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม  
- กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล (ISO) ท่ี
เกี่ยวข้อง 

คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค 
 ผู้บริหาร บริษัท Apostrophy’s 

Museum of Tees Thailand 
จ ากัด 

 นักออกแบบ Experience 
Design 

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
อาทิตย์ 

20 ตุลาคม 2562 
09.00-18.00 น. 

 
ณ สถานประกอบการ 

 

- การศึกษาดูงาน 
- กิจกรรม CSR และ/หรือศึกษาดูงาน 

 

น าเสนอผลงาน / สรุปผลโครงการ  
อาทิตย์ 

27 ตุลาคม 2562 
09.00-18.00 

 
ห้อง 11-1108 

อาคาร 11 ช้ัน 11 ม.ศรีปทุม 

การน าเสนอกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้วยแนวคิด Digital 
Transformation ในการพัฒนาองค์กรหรือ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
- Best Practices Sharing ณ ส่วนกลาง 
- สรุปผลตลอดโครงการ 
- น าเสนอผลงาน 

 

*หมายเหตุ: หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร และสถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


