โครงการ SME Spring Up รุ่นที่ 3
โดย
นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล
ผู้อานวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการนา
มาตรฐาน ผลิ ต ภาพและนวั ต กรรมมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยสามารถประยุกต์ใช้กาหนด
แนวทางในการพัฒนาองค์กรของตัวเองได้
2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนา
องค์กรธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่การแข่งขันในระดับสากล
3. เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการ SMEs (เจ้าของกิจการ หรือทายาท)
2. นักวิชาการ ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
2

Conceptual Framework
บริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
การเข้าสู่สงั คม
สูงวัย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศไทย
Thailand 4.0
New Engines of Growth

Industry 4.0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12

SMART
SME

- Management
- Innovation
- Productivity
- Financial
- Marketing
STRONG
REGULAR
TURN
AROUND
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แนวทางการดาเนินงานโครงการ
โครงการ SME Spring Up

ส่วนกลาง (36 ชั่วโมง)
 กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
จานวน 100 ราย
 หลักสูตรLecture 24 ชม. /
Workshop 12 ชม.

สัญจร 2 จังหวัด
 เชียงใหม่
 อุดรธานี

ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 1
[Thailand 4.0]
นโยบายการส่งเสริม
SME สู่ Thailand 4.0
ของภาครัฐ

หมวดที่ 2
[Smart SME]
การเป็นผู้นาองค์กรสู่
ความสาเร็จอย่างเป็น
เลิศ

หมวดที่ 3
[IDE]
การนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

หมวดที่ 4
[Industry 4.0]
การปรับองค์กรเข้าสู่ยุค
Industry 4.0

หมวดที่ 8
[SME Think Big]
MAI คาตอบสู่การเติบโต

หมวดที่ 7
[Ease of Doing
Business]
กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่
เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ

หมวดที่ 6
[Connect to the
world] เรียนรู้เทคนิค
การตลาดและเชื่อมโยง
การค้าโลก

หมวดที่ 5
[Spring Up]
การบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

>>> กิจกรรมสัมพันธ์หลังจบแต่ละ Class
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 1 [Thailand 4.0]
นโยบายการส่งเสริม SME สู่ Thailand 4.0 ของภาครัฐ
• เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับ SME ถึงทิศทางการส่งเสริม SME ของภาครัฐ รวมถึงแนวทางต่างๆ
• รับทราบนโยบายการส่งเสริม SME ของต่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่าง
• บรรยาย จานวน 3 ชั่วโมง
หัวข้อ นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม หัวข้อ Thailand 4.0
ในการขับเคลื่อน SMEs
รูปแบบ บรรยาย
รูปแบบ บรรยาย

หัวข้อ การส่งเสริม SME ในต่างประเทศ
รูปแบบ บรรยาย

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ผู้แทนจาก Tokyo SME Support Center
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ SME เมืองโตเกียว
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 2 [Smart SME]
การเป็นผู้นาองค์กรสู่ความสาเร็จอย่างเป็นเลิศ (Leadership)
• เพื่อปรับ mindset ของผู้บริหาร กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่ความท้าทายในโลกการแข่งขัน
• บรรยาย 3 ชั่วโมง / Workshop 2 ชั่วโมง
หัวข้อ กิจกรรมIce Breaking
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ

และ หัวข้อ การเปลี่ยน Mindset ผู้บริหารสู่ หัวข้อ การ Coaching สู่การเป็นผู้นาที่
ความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล
เป็นเลิศ
รูปแบบ บรรยาย
รูปแบบ บรรยาย + workshop

อาจารย์มโนรถ กุศลศักดิ์
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแม็กซ์เน็ต จากัด ให้บริการด้านคาปรึกษา และการตลาด
ระหว่างประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท มโนภัทร จากัด ให้บริการด้านการปรึกษาด้านการตลาดใน
ประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศ
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 3 [IDE]
การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

• เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการให้ยกระดับธุรกิจสู่สากล เห็นตัวอย่างจริงถึงการลงทุนด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสินค้าได้ รวมถึงจุดประกายไอเดียให้กับ SME
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Start Up และ IDE ที่ถูกต้อง
• รูปแบบ บรรยาย 3 ชั่วโมง
หัวข้อ นวัตกรรมสร้างเงินล้าน
รูปแบบ บรรยาย

คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
รองกรรมการ ผจก. สานักพัฒนาองค์กรคุณภาพและ
ความยั่งยืนและ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

หัวข้อ : IDE
รูปแบบ บรรยาย

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้อ : Best Practice
ครีมหอยทาก (ฟูจิครีม)
รูปแบบ บรรยาย

คุณสุธีตา บุนนาค
บริษัท ฟูจิครีม ดอทคอม จากัด
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 4 [Industry 4.0]
การปรับองค์กรเข้าสู่ยุค Industry 4.0
• แนวทางการเปลี่ยนองค์กรเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0
• เพื่อให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ แก่ SME ในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตในองค์กรให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ได้เห็นตัวอย่างจากการปฏิบัตจิ ริง พร้อม SME ได้ฝึกการแก้ปัญหาในเบื้องต้น
• บรรยาย 4.5 ชั่วโมง / Site Visit 3 ชั่วโมง / Workshop 1.5 ชั่วโมง

หัว ข้ อ การเปลี่ ย นองค์ ก รสู่ หัวข้อ
Industry 4.0

รูปแบบ บรรยาย

การปรับตัวของ
หัว ข้อ :การบริ ห ารจั ดการ หัวข้อ : การขับเคลื่อน หัวข้อ : Workshop พารวย
องค์กรเพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ องค์ ก รด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ ด้วย SMART Logistics
ในการผลิต รูปแบบ บรรยาย นวัตกรรม สู่ Industry 4.0 รูปแบบ workshop
รูปแบบ บรรยาย

รูปแบบ บรรยาย

คุณเจน นาชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคา
นิคส์ จากัด

คุณวัลลภ วิตนากร
กรรมการผู้จัดการ

Hitech Group

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ บมจ.พีที
ที โกลบอล เคมิคอล

คุณมงคล พันธุมโกมล
บริษัท เอ็ม ซี ซิลลาบัส จากัด
ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

Site visit : โรงงานที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแล้ว เข้าสู่ Industry 3.0
บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จากัด บริษัทผลิตหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ “ดินสอมินิ”
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 5 [Spring Up]
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

• ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรในทุกด้าน เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านบัญชีการเงินขององค์กร รู้จักนาง บการเงินมา
วางแผนในการทาธุรกิจ เพื่อสร้างกาไรอย่างยั่งยืน
• การสร้างความเข้าใจเกี่ยวแหล่งเงินทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Crowd funding VC Angel Fund
• การบริหารจัดการบุคลากรให้มีศักยภาพและรักองค์กร (HR)
• Business Plan / Big Data
• รูปแบบ บรรยาย 4 ชั่วโมง / workshop 2 ชั่วโมง
หัวข้อ การบริหารจัดการ หัวข้อ CSRและSustainability หั ว ข้ อ International หัวข้อ Business Plan หั ว ข้ อ Capital
market
องค์กรให้เป็นเลิศ
Development
Standard
รู ป แบบ บรรยาย + finance for SMEs
รูปแบบ บรรยาย
รูปแบบ บรรยาย
รูปแบบ บรรยาย
รูปแบบ บรรยาย
workshop

คุณกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการและประธานที่
ปรึกษาฝ่ายจัดการ
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลสวัสดิ์
ประธานกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

คุณกาญจนา ศรอินทร์
TUVSUD : หน่วยงาน
บริการทดสอบการรับรอง
มาตรฐาน

คุณทัฬห์ สิริโภคี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อานวยการลูกค้าธุรกิจ
รายปลีก ธนาคารกรุงเทพ

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
รองผู้จัดการหัวหน้าสายงาน
พัฒนาความรู้ด้านตลาดทุน
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 6 [Connect to the world]
เรียนรู้เทคนิคการตลาดและเชื่อมโยงการค้าโลก
•
•
•
•

เพื่อเรียนรู้แนวทางการทาการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจากองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
การเชื่อมโยงกับหน่วยงานการค้าในต่างประเทศ
เรียนรู้เทคนิคการทาตลาดในยุคดิจิทัล
รูปแบบ บรรยาย 6 ชั่วโมง / Workshop 3 ชั่วโมง

หัวข้อ
หัวข้อ Digital Marketing
ช่ อ งทางการท าตลาด พี่ จู ง น้ อ ง รูปแบบ บรรยาย
รูปแบบ บรรยาย

หัวข้อ : สร้างไอเดีย : สุดยอดกล หัวข้อ : พลิกเกมส์การตลาด
ยุทธ์การตลาดสู่เป้าหมายอันดับ 1 รูปแบบ workshop
รูปแบบ Workshop

คุณนภาพร เมตตาจิตโต
คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
คุณกรภัคร์ มีสิทธิตา
รอง.ผอ.ฝ่ายธุรกิจการค้าต่างประเทศ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปฎิ บั ติ
กรรมการผู้จัดการ บจก.ฟาสเทคโน
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน) การ บจก.เรดดีแ้ พลนเน็ต

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ
ประธานกิตติมศักดิ์คลัสเตอร์
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 7 [Ease of Doing Business]
กฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ
o เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายหรือกฏระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้บริหารบริษัทจาเป็นจะต้องรู้ เพื่อความสะดวก
ในการบริหารจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น
o รูปแบบ บรรยาย 3 ชั่วโมง / workshop 2 ชั่วโมง

หั ว ข้ อ กฎหมายใหม่ ง่ า ยต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ พรบ. หัวข้อ มาตรการภาษีสาหรับ SME
หลักประกันทางธุรกิจ, นิติบุคคล,
รูปแบบ บรรยาย
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
หมวดที่ 8 [SME Think Big]
MAI คาตอบสู่การเติบโต

o ทาความเข้าใจต่อ SME ถึงโอกาสจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
o วิธกี ารเตรียมตัวของ SME
o รูปแบบ บรรยาย 3 ชั่วโมง
หัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ mai
รูปแบบ บรรยาย

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)

หัวข้อ Best Practice ของผู้ประสบผลสาเร็จ
รูปแบบ บรรยาย

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ทีวีไดเร็ค
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โครงร่างหลักสูตร # รุ่นที่ 3
นาเสนอผลสรุปการเข้าร่วมอบรม (รายกลุ่ม) พร้อมพี่เลี้ยง
Commentator โดย

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อานวยการ
สถาบั น วิจั ยนโยบายเศรษฐกิ จการ
คลัง

ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ให้คาปรึกษาและ
พั ฒ น า ผู้ บ ริ ห า ร ท า ง ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

คุณสรกิจ มั่นบุปผชาติ
ประธานกิตติมศักดิ์คลัสเตอร์
แฟชั่นและไลฟ์สไตล์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
14

พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 1

ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล
อดีต ผอ.อาวุโสฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ธนาคารซิตแิ้ บงก์

คุณพจมาน ภาษวัธน์
อดีต Executive Vice PresidentSupply Chain Management
Nestle (Thailand)
กรรมการ ECR Thailand

ดร. นุจริน จงรุจา
อาจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมโปรตีน สาร
ชีวโมเลกุลและจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 2

คุณชไมพร ตันติวงศ์
อดีต ผอ.การจัดการซัพลายเชน
และพัฒนาธุรกิจ
บจก. เบอร์ลี่ยุคเกอร์โลจิสติกส์

ดร.ธนภัท แสงอรุณ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
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พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 3

อาจารย์วงอร พัวพันสวัสดิ์
อดีตหัวหน้าหน่วยอบรม
บริษัทมิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันซ์
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พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 4

ผศ.ดร.มฑุปายาส ทองมาก
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.บุษบาวรรณ มหารักขกะ
MBA International Program
Stamford International University

ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
Senior Manager, Knowledge
Development and Management,
Technology Promotion
Association (Thailand- Japan)
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พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 5

คุณอภิญญา โรจนพานิช
อดีต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนความต้องการ
และจัดหา แผนกซับพลายเชน
บจก. 3 เอ็ม (ประเทศไทย)

ดร. นุจริน จงรุจา
อาจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมโปรตีน
สารชีวโมเลกุลและจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.รุจิระ ฉายศิริ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 6

ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และการจัดการพลังงาน

ดร. นุจริน จงรุจา
อาจารย์และนักวิจัยด้านวิศวกรรมโปรตีน
สารชีวโมเลกุลและจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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พี่เลี้ยง (Mentor)
ประจากลุม่ ที่ 7

ดร.บุญญรัตน์ สัมพันธ์วัฒนชัย
MBA Program, Stamford
International University

ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.บุษบาวรรณ มหารักขกะ
MBA International Program
Stamford International University
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แนะนาเจ้าหน้าที่ดูแลประจากลุ่ม
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 6
กลุ่มที่ 7

ณัฐธยาน์ (แอน) 089-494-7123
สุนิสา (เนอส) 086-934-0862 / สิริกุล 080-454-2614
วนิตา (วรณ์) 086-335-2865
ศักดิธัช (โม) 063-268-99-66 / สลักจิต (จูน) 091-707-7050
ชัญญานุช (หนึ่ง) 062-826-4251 / ภาคภูมิ (บูม) 083-423-8891
วรพงษ์ (ดีน) 085-997-5600 / พรทิพย์ (กิ๊ก) 062-294-6149
พัชรียา (ไก่) 089-221-2665
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การนับเวลาเรียน
 ต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ถึงจะจบหลักสูตร
หมายถึงสามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 จึงจะสามารถได้รับใบประกาศนียบัตร และอยู่ในทาเนียบของ SPRING UP

วันที่

ครั้งที่

วันพุธที่ 26 ต.ค.

วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.

ครั้งที่ 1 : 13.00 -16.00

ครั้งที่ 2 : 09.00 – 12.00

วันพฤหัสที่ 3 พ.ย.

ครั้งที่ 3 : 13.00 – 17.00
ครั้งที่ 4 : 13.00 – 17.30

วันเสาร์ที่ 5 พ.ย.

ครั้งที่ 5 : 09.00 – 12.00

วันพฤหัสที่ 10 พ.ย.

ครั้งที่ 7 : ตามรอบของการดูงานคนละ 1 รอบ

วันเสาร์ที่ 12 พ.ย.

ครั้งที่ 8 : 09.00 – 12.00

วันเสาร์ที่ 19 พย.

ครั้งที่ 10 : 09.00 – 17.00

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย

ครั้งที่ 11 : 09.00 – 15.00

วันพฤหัสที่ 24 พ.ย.
วันเสาร์ที่ 26 พ.ย.

ครั้งที่ 6 : 13.00 – 17.00
ครั้งที่ 9 : 13.00 – 17.00

** กิจกรรมบังคับ
ครั้งที่ 12 : 13.00 – 17.30

ครั้งที่ 13 : 09.00 – 12.00

ครั้งที่ 14 : 13.00 – 17.30
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THANK YOU
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