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คําสัง  

บริษัท ซีพ ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 

ท ีงพย. 010/2565 

เรือง  แต่งตังคณะทปีรึกษา และคณะทาํงานส่งเสรมิสุขภาพ โภชนาการ และสุขภาวะทีด ี
 

 

 เพอืใหก้ารดาํเนินงานดา้นการสง่เสรมิสุขภาพ โภชนาการ และสขุภาวะทีดี  ของ ซีพี ออลล ์เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล  และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 

ใหเ้หมาะสมกับรูปแบบการดาํเนินชีวิตทังในปัจจุบนัและอนาคต  รวมถึงความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Personalized 

Food) และความตอ้งการเฉพาะกลุ่ม  เพือบรรลเุป้าหมายการเป็นองคก์รทีร่วมส่งเสรมิสุขภาพ โภชนาการ และความ

เป็นอยู่ทีดี ทงัทางร่างกายและจิตใจของคนในสังคมอย่างยงัยืน  พรอ้มทงัต่อยอด สรา้งโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ   

จงึเห็นสมควรแต่งตงัคณะทีปรึกษา และคณะทาํงานส่งเสริมสขุภาพ โภชนาการ และสุขภาวะทีดี ของบริษัท ซีพี ออลล ์

จาํกดั (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

คณะทปีรกึษา 

1.  ศ.ดร.สวุิมล กีรตพิบิูล  ทีปรกึษา 

2.  คณุดารณี หมู่ขจรพนัธ ์  ทีปรกึษา 

3.  ดร.อคัรวิทย ์ กาญจนโอภาษ ทีปรกึษา 

4.  ดร.พชัรี ลาภสรุิยกลุ  ทีปรกึษา 

5.  คณุยทุธศกัดิ ภมูสิรุกลุ  ทีปรกึษา 

6.  คณุวิเศษ วิศิษฏว์ิญ  ู  ทีปรกึษา 
 

บทบาท หน้าทแีละความรับผดิชอบของคณะทปีรึกษา มีดังนี 

1. สนับสนุนข้อมูลการศึกษาและติดตามแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภคในอนาคต  ข้อมูลความรู ้

ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการปรับปรุงและการเปลียนแปลงกฎหมาย หรือ

ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง   

2. ใหค้าํปรกึษาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม ทีสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างการตลาด เพือใหเ้กดิองคค์วามรู้

และข้อมูลเชิงลึกทางด้านนวัตกรรมทีหลากหลาย รวมทังแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยแนวคิดและ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

3. สนบัสนุนงานดา้นวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์พือสขุภาพและโภชนาการ เพือตอบสนองความตอ้งการ

ผูบ้ริโภค รวมถึงความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Personalized Food) และเฉพาะกลุ่มทีสอดคลอ้งกับ

ความตอ้งการของตลาดทงัในปัจจบุนัและอนาคต 

4. สนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างบริษัท  ภาครัฐ  เพือใหมี้การถ่ายทอดและ

แลกเปลียนองคค์วามรู ้ สง่เสริมการมีส่วนร่วมในดา้นโภชนาการ อาทิเช่น รว่มพฒันานวตักรรมอาหาร

ผ่านโครงการวิจยัของบรษิัท 
 

คณะทาํงานส่งเสรมิสขุภาพ โภชนาการและสุขภาวะทดีี 

1. คณุอนิทิรา  พฤกษร์ตันนภา ประธานคณะทาํงาน 

2. คณุเพ็ญนอ้ย  อบุลวฒันา  ประธานคณะทาํงาน (ร่วม) 

3. คณุประสิทธิ  มงคลกลุสตัย ์ คณะทาํงาน  

4. คณุวาสนา  สงวนสตัย ์  คณะทาํงาน   
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5. คณุมาลี  อทุัยกิตตศิพัท ์ คณะทาํงาน 

6. คณุสพุตัรา   จนิเลิศ  คณะทาํงาน 

7. คณุรตัติกรณ ์ เสารค์าํ  คณะทาํงาน 

8. ดร.พชัร ี กติติสบุรรณ  คณะทาํงาน 

9. คณุจริยาพร  ไตรทิพยเ์จรญิชยั คณะทาํงาน 

10. คณุกนกอร ทิพยพรกลุ  คณะทาํงาน 

11. คณุนิตยา  โกศลรตันกลุ  คณะทาํงาน 

12. คณุมทันา  สมวงษา  คณะทาํงาน 

13. คณุสภุาวดี สอพิมาย  คณะทาํงาน 

14. คณุสิรมิา  ศรฤีทธิเดช  คณะทาํงาน 

15. คณุแคทลียา  แรมี่   คณะทาํงาน 

16. คณุวฒันพร  เฉลิมลาภอศัดร คณะทาํงาน  

17. คณุสิรภิทัรสร ชมเชย  เลขานุการคณะทาํงาน 
 

บทบาท  หน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะทาํงาน  มีดังน ี

1. กาํหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการและสุขภาวะทีดี (Healthy, Nutrition 

and well-being) และคุณภาพของผลิตภัณฑ ์(Food Quality) รวมถึงตวัวัดความสาํเร็จทีสอดคล้อง 

กบัมาตรฐานสากล และนโยบายดา้นความยงัยืน 

2. คิดคน้และนาํเสนอผลิตภณัฑ ์และบริการใหม่ เพือสุขภาพ โภชนาการ และสขุภาวะทีดีใหก้บัผูบ้ริโภค 

รวมถึงสร้างความหลากหลาย และสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ ๆ ครอบคลุม 

ทกุไลฟ์สไตลเ์ฉพาะบุคคลและเฉพาะกลุม่ 

3. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและสร้างการรับรู ้ทีถูกต้องเกียวกับสุขภาพ 

โภชนาการแก่ผูบ้ริโภคและพนกังานผ่านช่องทางการสือสารต่าง ๆ ของบริษัท  รวมถึงการแสดงขอ้มูล

ทางโภชนาการและรายละเอยีดของผลิตภณัฑที์ชดัเจนและเป็นประโยชนต่์อผูบ้รโิภค 

4. วัดผลและติดตามความกา้วหน้าของการดาํเนินงานอย่างนอ้ยไตรมาสละครงั  พรอ้มทังรายงานผล

ดาํเนินงานต่อคณะอนุกรรมการพฒันาความยังยืนอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั วดัและประเมินประสิทธิผล

พรอ้มทงัปรบัปรุงการดาํเนินการเพือยกระดบัผลการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 

5. ปฏิบตักิารอนืใดตามทีคณะอนุกรรมการพฒันาความยงัยืนเหน็สมควรและมอบหมายใหด้าํเนินการ 
 

 

ใหมี้ผลตงัแตว่นัที 1 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
 

ประกาศ ณ วนัที  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

         
              ________________________ 

                 (นายก่อศกัดิ  ไชยรศัมีศกัด)ิ 

                  รองประธานกรรมการและ 

        ประธานกรรมการบรหิาร 
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ประสบการณ ์และความเชียวชาญทางเทคนิคของคณะทีปรึกษาดา้นสขุภาพและโภชนาการ 

ชือ 

(Name) 

ประสบการณท์างวชิาชพี 

(Professional experience) 

ความเชยีวชาญทางเทคนิค 

(Technical expertise) 

ศ.ดร.สุวมิล กีรตพิิบูล  ศาสตราจารย ์ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 

สาขาจลุชีววิทยาทางอาหาร เทคโนโลยชีีวภาพ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 ทีปรกึษาระบบ GMP และ HACCP  

 ผูเ้ชยีวชาญใหค้าํปรกึษาดา้น Food Safety แก่

ผูป้ระกอบการอาหาร 

 Scientific and Technical Expert ขององคก์ารอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations-FAO) ร่างมาตรฐาน

การจดัทาํระบบ HACCP สาํหรบั Small and Less 

Developed Businesses : SLDBS 

 Food Safety 

 GMP and HACCP 

 Food Microbiology 

 Molecular Sensory Science 

คณุดารณี  หมู่ขจรพนัธ ์  ผูท้รงคณุวฒิุดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ ดา้น

สาธารณสุข (นกัวิชาการอาหารและยาทรงคุณวฒุิ)  

    เป็นอนุกรรมการวิชาการทงัภายใน  ภายนอก  

    สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง  

    สาธารณสุข 

 ทีมงานผูเ้ชียวชาญ (Expert) ขององคก์ารอาหาร

และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations-FAO) ในมาตรฐาน 

GMP และ HACCP 

 Good Manufacturing Practice : GMP 

หลกัเกณฑว์ธีิการทีดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภยั  

 มาตรฐานการผลิต GMP and  HACCP ใน

ห่วงโซ่อาหาร ตามขอ้กาํหนดของ FAO และ WHO 

 มาตรฐานอาหาร Codex ในเรือง Import / 

Export Food Inspection and Certification System 

ดร.อคัรวิทย ์กาญจนโอภาษ  รกัษาการผูช้่วยผูอ้าํนวยการสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

 รกัษาการรองผูอ้าํนวยการ ศูนยบ์ริหารจดัการเทคโนโลยี 

ดา้นพฒันาและส่งเสรมิอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 

 ผูอ้าํนวยการอุทยานวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภาควชิาเทคโนโลยีชีวภาพอตุสาหกรรม 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 เทคโนโลยชีีวภาพทางทะเล เนน้ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ

จากทะเล (Marine Biotechnology, Marine Natural 

Products) 

 การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 

(Technoprenuership) 

 นวตักรรมและเทคโนโลยี  

ดร.พชัรี   ลาภสุรยิกุล  นักวิจยั หน่วยวิจยัโพลิเมอร ์หอ้งปฏิบตัิการ

เทคโนโลยพีลาสติก ศนูยเ์ทคโนโลยีโละและวสัดแุห่งชาติ 

(MTEC)  สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) 

 เทคโนโลยพีลาสติกบรรจภุณัฑ ์

 การพฒันาสินคา้สาํหรบัผูป่้วยทีมีโรคประจาํตวั 

และผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม 

การใชโ้ปรตีนแทนเนือสตัว ์

เทคนิคการกกัเก็บสารอาหาร 

 

 

 

 

 

 


