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การพัฒนา COMPETENCY ของพนักงานจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสูญปล่าของเวลาและทรัพยากร การที่
บริษัทจะสร้างมาตราฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม KPI น้ัน ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในการทำหน้าที่พฒันาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานให้เป็นมาตราฐานก่อนเป็นประการสำคัญ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายกับองค์กร บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน
เบื้องต้นก็คือหัวหน้างาน บทบาทของหัวหน้างานนอกจากจะมีบทบาททางการจัดการแล้ว (SUPERVISORY SKILL) หัวหน้างานยังต้องมีทักษะพื้นฐานที่สำคัญ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติภาระกิจให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด (KPI) บ่อยคร้ังที่หัวหน้างานขาดความสามารถใน
การพัฒนาพนักงานทำให้พนักงานปฏิบัติงานผิดพลาด ขาดความมั่นใจและต้องลาออกไปในที่สุด อันมีผลต่อองค์กรต้องสูญเสียเวลาในการสรรหา บุคลากรมา
ทดแทนเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
  การที่หัวหน้างานจะทำหน้าที่พัฒนา COMPETENCY ของพนักงานที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นการทดลอง เรียนรู้ แบบลองผิด ลองถูก แต่จำตอ้ง
อาศัยองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการถ่ายทอด และจะต้องตระหนักว่าพนักงานจะจดจำสิ่งที่หัวหน้างานได้ถ่ายทอดในคร้ังแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานจะต้องระมัดระวังในการถ่ายทอดมิให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดเป็นอันขาดมิฉน้ันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ
องค์กรต่อไปในอนาคต  

ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรได้รับการเสริมสร้างหลักการในการเป็นพัฒนาCOMPETENCY อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพหลักสูตร PROFESSIONAL  
INSTRUCTOR MODULE  ได้รับการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อฝึกการทำหน้าที่พัฒนา COMPETENCY แบบมืออาชีพอย่างได้ผลตามหลัก C  P  A    
CONCEPT PROCESS AND APPLICATION เพื่อสร้างความม่ันใจในการทำ หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

วันที่ 8 – 9 และ 14 – 16 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยากร 

             อาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ 
              ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
              รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  
              กรรมการผู้จัดการ 
              บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 
   

    ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจ 
    ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
    ประธานกรรมการบริษัท บีลีดด์ จำกัด  

 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทัว่ไป 

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• สมรรถนะหลัก Core Competency : 

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในวิชาชีพ 
Logistics Instructor และมีพื้นฐานความสามารถในกระบวนการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากล 

• สมรรถนะตามหน้าท่ี Functional Competency : 
มีความรู้ ความเขา้ใจว่าด้วยการบริหารการจัดการด้านโลจิสตกิส์และซัพ
พลายเชนอย่างเป็นระบบ 
1. การวิเคราะห์และวางแผน 
2. การบริหารการจัดซ้ือจัดหา 
3. การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
4. การบริหารการขนส่ง 
5. การบริหารการให้บริการลูกค้าในงานโลจิสติกส ์

• สมรรถนะทางการพัฒนา Instructor Competency : 
มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและสามารถ
ออกแบบ Work Instruction ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการถ่ายทอด
อย่างถกูต้องได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ 
1. การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Trainer กับ Instructor 
2. การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Functional 
   Competency กับ Technical Competency 
3. การทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Process กับ Procedure 
4. การออกแบบ Work Instruction ที่ได้มาตรฐาน 
5. การวิเคราะห์ตัวชีว้ัด Work Instruction ทีมีประสิทธิภาพ 

 

การชำระค่าธรรมเนยีม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :  การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี Line ID : tlaps1993 หรือ E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี 
   ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้ง 
   ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันอบรม 
 

  Internal Logistics Instructor  

• Workshop 
 

 
 
 

 

วิธีการอบรม 
• บรรยาย       

 
 

 

• สนทนา 
 
 

 
•  

 
 

• ฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 

 

ระยะเวลา : 5 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 8 – 9 และ 14 - 16 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 20 – 21 และ 26 – 28 ตุลาคม 2563 

mailto:info@tlaps.or.th
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https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

    

 

 

 การเป็นหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์การ ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก แต่จำต้องอาศัยองค์ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ (COMPETENCIES) ที่เหนือชั้นขึ้นไปในการรับผิดชอบดูแลให้พนักงานต้ังใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การได้อย่างถูกต้องและมีมาตราฐานตามข้อกำหนด 

พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าในระยะแรกอาจจะมีความกังวลใจและขาดความมั่นใจในการทำหน้าที่ของตน แต่หลังจากเวลาผ่านไป 
หลายคนจะเริ่มสังเกตุเห็นว่าพนักงานบางคนอาจจะได้รับการะยอมรับและหลายคนอาจไม่ได้รับการยอมรับการทำหน้าที่ของเขา ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระบบและมาตราฐานที่กำหนด อันก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรในที่สุด 

ดังนั้นการได้รับการแต่งตั้งการเป็นหัวหน้าปฏิบัติงานในด้านโลจิสติกส์ของทุกคนจึงควรได้รับการเสริมสร้าง COMPETENCIES อย่างถูกวิธีและได้ผล
ในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง 

โครงการพัฒนา PROFESSIONAL LOGISTICS LEADER MODEL ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการที่ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 
ต ามหล ั ก  C P A  (CONCEPT  PROCESS  APPLICATION) โ ด ยอ ิ ง  ม า ต รฐ าน  NSS National Standard Skill แ ละ  TPQI Thailand Professional 
Qualification Institute เพื่อสร้างความม่ันใจในการทำหน้าที่การเป็นหัวหน้าแบบมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป  
 

วันที่ 6 – 7 และ 12 – 14 มีนาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยากร 

            อาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
             รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  
             กรรมการผู้จัดการ 
             บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 
   

  ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจ 
  ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
  ประธานกรรมการบริษัท บีลีดด์ จำกัด  

 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในบทบาทของหัวหน้าในการที่ตอ้งวิเคราะห์

ตัดสินใจกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้สำเร็จ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ามีความสามารถในประยุกต์ใช้

กระบวนการปฏิบัตงิานอยา่งมืออาชีพ 
•  
•  

 

วิธีการอบรม 
บรรยาย   สนทนา    
Workshop   ฝึกปฏิบัต ิ     

 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• สมรรถนะหลัก Core Competency  

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมในวิชาชีพ
หัวหน้างานด้านโลจิสตกิส์ระดับต้นและมี  ความสามารถในการกำกับให้
พนักงานทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ 

• สมรรถนะท่ัวไป Generic Competency  
1. มีความสามารถในการอธิบายขอบเขตหน้าทีก่ลุ่มงานที่รับผิดชอบทีม่ีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับงานอื่นๆในแผนก 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
3. มีความรู้ความเขา้ใจในโครงสร้างของงานต่างๆในแผนกที่เกี่ยวข้องกนั 
4. มีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบและระบบการทำงาน 

• สมรรถนะตามหน้าท่ี Functional Competency 
1. มีความสามารถในการกำกับดแูลให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ 
    Work Instruction ได้อยา่งถกูต้องตามมาตรฐานทีก่ำหนดกิจกรรม 
    ด้านโลจิสติกส์ด้านใด ด้านหน่ึง 
2. การบริหารการจัดซ้ือและจัดหา 
3. การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
4. การบริหารการขนส่ง 
5. การบริหารการให้บริการในการงานโลจิสติกส ์
6. การวางแผน 

• สมรรถนะทางการพัฒนา Development Competency  
1. มีความสามารถในการกำกับดแูลพนักงานในการทำงานเป็นทีมและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทีก่ำหนดแบบมอือาชพี 
2. ความแตกตา่งระหว่างหัวหน้ากลุม่งานกับหัวหน้าทีมงาน 
3. ความแตกตา่งระหว่างการควบคุมงานกับการติดตามงาน 
4. ความแตกตา่งระหว่างการกระจายงานกับการมอบหมายงาน 
5. ความแตกตา่งระหว่างกระบวนการจัดการกับกระบวนการนำ 

 

ชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :    สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :  การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                ส่งมาท่ี Line ID : tlaps1993 หรือ E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4 /2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิก 
   ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 
 

  FLL-Functional Logistics Leader   

Functional Logistics Leader : หัวหน้างานวิชาชีพโลจิสติกส์ 

ระยะเวลา : 5 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 6 –7 และ 12 - 14 มนีาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 12 – 13 และ 18 – 20 มิถุนายน 2563   

กลุ่มเป้าหมายหลกัสูตร 
หัวหน้างาน - ผู้บริหาร - และผู้สนใจทั่วไป 

 
 

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp
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การเป็นนักพัฒนาบุคลากรที่ประสพความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์การ ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบลองผิด ลองถูก แต่จำต้องอาศัย
องค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ (COMPETENCIES) ที่เหนือชั้นขึ้นไปในการรับผิดชอบพัฒนาพนักงานให้ตั้งใจปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างถูกต้องและมีมาตราฐานตามข้อกำหนด 

พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรในระยะแรกอาจจะมีความกังวลใจและขาดความมั่นใจในการทำหน้าที่ของตน แต่หลังจากเวลา
ผ่านไป หลายคนจะเริ่มสังเกตุเห็นว่ามีบางคนอาจจะได้รับการยอมรับและหลายคนอาจจะไม่ได้รับการยอมรับการทำหน้าที่ของเขา ซึ่งจะทำให้เกิ ดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดและสร้างความเสียหายกับองค์กรในที่สุด 
            ดังนั้นการได้รับการแต่งตั้งการเป็นนักพัฒนาบุคลากรในด้านโลจิสติกส์ของทุกคนจึงสมควรได้รับการเสริมสร้าง COMPETENCIES อย่างถูกวิธีและ    
ได้ผลในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง 
            โครงการพัฒนา PROFESSIONAL LOGISTICS COACH MODEL ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการที่ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 
ตามหลัก C P A  (CONCEPT  PROCESS  APPLICATION) โดยอิง มาตรฐาน NSS National Standard Skill และ TPQI Thailand Professional Qualification 
Institute เพื่อสร้างความม่ันใจในการทำหน้าที่การเป็นนักพัฒนาแบบมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
 

วันที่ 20 – 21 และ 26 – 28 มีนาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยากร 

            อาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ 
            ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
             รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  
             กรรมการผู้จัดการ 
             บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 
   

  ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจ 
  ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
  ประธานกรรมการบริษัท บีลีดด์ จำกัด  

 

วัตถุประสงค ์
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในบทบาทการพัฒนาพนักงานที่ถกูต้องในการ

กำหนดวิธกีารปฏิบัติงานให้สำเร็จ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะนักพัฒนามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะนักพัฒนามีความสามารถในประยุกต์ใช้

กระบวนการพัฒนาอย่างมืออาชพี 
•  
•  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• สมรรถนะหลัก Core Competency  

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมและมี
ความสามารถพื้นฐานทางเทคนิคในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานที่
รับผิดชอบให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

• สมรรถนะท่ัวไป Generic Competency  
1. มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบว่ามีความสำคญัต่อการปฏิบัติงานให้ได้ 
   มาตรฐานตามทีก่ำหนด 
2. บทบาทในการกำกับดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐาน 
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ผลงานที่ไมไ่ด้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

• สมรรถนะตามหน้าท่ี Functional Competency 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจว่าด้วยการบริหารจัดการด้านโลจิสตกิส ์
    และซัพพลายเชน อยา่งเป็นระบบ 
2. การวิเคราะห์และการวางแผน 
3. การบริหารงานจัดซ้ือจัดหา 
4. การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
5. การบริหารการขนส่ง 
6. การบริหารการให้บริการลูกค้าในงานโลจิสติกส ์

• สมรรถนะทางการพัฒนา Development Competency  
1. มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและสามารถให้คำ 

ชี้แนะเทคนิคในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานตามที่
กำหนด 

2. มีความสามารถในการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
3. มีความสามรถแยกแยะผลงานทีไ่ด้มาตรฐานและไม่ได้มารตฐาน 
    อย่างเป็นระบบ 
4. มีความสามารถในการสื่อสารและทำความเขา้ใจกับพนักงาน 
5. มีความสามารถชี้แนะเทคนิคในการแก้ปัญหาไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
6. มีความสามารถในการจูงใจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของพนักงาน 

ชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขที่ 096-245970-1 
เพ่ือยืนยนั :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาที่ Line ID : tlaps1993 หรือ E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4 /2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิก  
   ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 
 

  FLC-Functional Logistics Coach      

Functional Logistics Coach : โคซ๊วิชาชีพโลจิสติกส์ 

กลุ่มเป้าหมายหลกัสูตร 
หัวหน้างาน - ผู้บริหาร - และผู้สนใจทั่วไป 

 
 

ระยะเวลา : 5 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 20 – 21 และ 26 - 28 มีนาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 10 – 11 และ 16 – 18 กรกฎาคม 2563 

วิธีการอบรม 
บรรยาย        สนทนา    
Workshop   ฝึกปฏิบัต ิ     

 
 

 

mailto:info@tlaps.or.th
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 การเป็นพนักงานที่ประสพความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทกุคนในองค์การ ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก แต่จำต้องอาศัยองค์ความรู้ 
ทักษะและทัศนคติที่ถกูต้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ (COMPETENCIES) ที่เหนือชั้นขึ้นไปในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องและมี
มาตราฐานตามขอ้กำหนด 
 พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระยะแรกอาจจะมีความกังวลใจและขาดความมัน่ใจในการทำหน้าทีข่องตน แต่หลังจาก
เวลาผา่นไป หลายคนจะเริ่มสังเกตุเห็นว่าพนักงานบางคนอาจจะได้รับการยอมรับและหลายคนอาจจะไม่ได้รับการยอมรับการทำหน้าที่ของเขา ซ่ึงจะทำให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไมเ่ป็นไปตามระบบและเป้าหมายที่กำหนดอนัก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรในที่สุด 
 ดังน้ันก่อนการแต่งตั้งและหมอบหมายงานแก่พนักงานแต่ละคนให้รับผิดชอบภาระหน้าที่ พนักงานทกุคนจึงสมควรได้รับการเสริมสร้าง 
COMPETENCIES อย่างถูกวิธแีละได้ผลในเชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง 
         โครงการพัฒนา  LOGISTICS PRACTITIONER MODEL ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการที่ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล ตามหลัก     
5 T. TEAM,TASK,TOOL,TECHNIC,TEST โดยอิง มาตรฐาน NSS National Standard Skill และ TPQI Thailand Professional Qualification Institute  
เพื่อสร้างความม่ันใจในการทำหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 

วันที่ 22 – 23 และ 28 – 30 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยากร 

            อาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ 
            ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
             รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  
             กรรมการผู้จัดการ 
             บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 
   

  ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจ 
  ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
  ประธานกรรมการบริษัท บีลีดด์ จำกัด  

 

วัตถุประสงค ์
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในบทบาทการปฏิบัติงานทีถู่กตอ้งสามารถ                                  

กำหนดวิธกีารปฏิบัติงานให้สำเร็จ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามารถในการประยุกต์ใช้กระบวนการปฏิงาน

อย่างมืออาชพี 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• สมรรถนะตามหน้าท่ี Functional Competency   

มีความสามารถในการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ  
Work Instruction ไดอ้ย่างถกูต้องตามมาตรฐานที่กำหนดกิจกรรมด้าน     
โลจิสติกส์ด้านใดด้านหน่ึง 

o การบริหารการจัดซ้ือและจัดหา 
o การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
o การบริหารการขนส่ง 
o การบริหารการให้บริการในการงานโลจิสติกส ์
o การวางแผน 

• สมรรถนะตาม Technical Competency  
มีความสามารถในการออกแบบวธิปีฏิบัติงานตามขั้นตอนของ Work 
Instruction ไดอ้ย่างถกูต้องได้ตามมาตรฐาน 

o ขั้นตอนการบริหารการจัดซ้ือและจัดหา 
o ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้าและสนิค้าคงคลัง 
o ขั้นตอนการบริหารการขนส่ง 
o ขั้นตอนการบริหารการให้บริการในการงานโลจิสตกิส ์
o ขั้นตอนการวางแผน 

ชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขที่ 096-245970-1 
เพ่ือยืนยนั :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาที่ Line ID : tlaps1993 หรือ E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4 /2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 
 

  Professional Logistics Practitioner       

Professional Logistics Practitioner  

กลุ่มเป้าหมายหลกัสูตร 
หัวหน้างาน - ผู้บริหาร - และผู้สนใจทั่วไป 

 
 

ระยะเวลา : 5 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 22 – 23 และ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 13 – 14 และ 23 – 25 กรกฎาคม 2563 

วิธีการอบรม 
บรรยาย        สนทนา    
Workshop   ฝึกปฏิบัต ิ     
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https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การพัฒนา COMPETENCY ของพนักงานจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการสูญปล่าของเวลาและทรัพยากร การที่
บริษัทจะสร้างมาตราฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม KPI น้ัน ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในการทำหน้าที่พฒันาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานให้เป็นมาตราฐานก่อนเป็นประการสำคัญ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายกับองค์กร บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรของหน่ว ยงานใน
เบื้องต้นก็คือหัวหน้างาน บทบาทของหัวหน้างานนอกจากจะมีบทบาททางการจัดการแล้ว (SUPERVISORY SKILL) หัวหน้างานยังต้องมีทักษะพื้นฐานที่สำคัญ
ในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติภาระกิจให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด (KPI) บ่อยคร้ังที่หัวหน้างานขาดความสามารถใน
การพัฒนาพนักงานทำให้พนักงานปฏิบัติงานผิดพลาด ขาดความมั่นใจและต้องลาออกไปในที่สุด  อันมีผลต่อองค์กรต้องสูญเสียเวลาในการสรรหาบุคลากรมา
ทดแทนเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
  การที่หัวหน้างานจะทำหน้าที่พัฒนา COMPETENCY ของพนักงานที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นการทดลอง เรียนรู้ แบบลองผิด ลองถูก แต่จำต้อง
อาศัยองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการถ่ายทอด และจะต้องตระหนักว่าพนักงานจะจดจำสิ่งที่หัวหน้างานได้ถ่ายทอดในคร้ังแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่หัวหน้างานจะต้องระมัดระวังในการถ่ายทอดมิให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดเป็นอันขาดมิฉน้ันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับ
องค์กรต่อไปในอนาคต  

ดังนั้นหัวหน้างานจึงควรได้รับการเสริมสร้างหลักการในการเป็นพัฒนา  COMPETENCY อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพหลักสูตร PROFESSIONAL  
INSTRUCTOR MODULE ได้รับการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อฝึกการทำหน้าที่พัฒนา COMPETENCY แบบมืออาชีพอย่างได้ผลตามหลัก C  P  A    
CONCEPT PROCESS AND APPLICATION เพื่อสร้างความม่ันใจในการทำ หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

วันที่ 21 – 22 และ 27-29 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วิทยากร 

             อาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
              รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  
              กรรมการผู้จัดการ 
              บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 
   

    ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจ 
    ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
    ประธานกรรมการบริษัท บีลีดด์ จำกัด  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• สมรรถนะหลัก Core Competency :  

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะในวิชาชีพ 
Logistics Instructor และมีพื้นฐานความสามารถในกระบวนการพัฒนา
บุคลากรและองค์กรอย่างเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานสากล 

• สมรรถนะตามหน้าท่ี Functional Competency : 
มีความรู้ ความเขา้ใจว่าด้วยการบริหารการจัดการด้านโลจิสตกิส์และซัพ
พลายเชนอย่างเป็นระบบ 
1. การวิเคราะห์และวางแผน 
2. การบริหารการจัดซ้ือจัดหา 
3. การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
4. การบริหารการขนส่ง 
5. การบริหารการให้บริการลูกค้าในงานโลจิสติกส ์

• สมรรถนะทางการพัฒนา Instructor Competency : 
มีความรู้ในการเพิ่มประสทิธิภาพของบุคลากรอยา่งได้ผลและเป็น
รูปธรรม 
1. บทบาทในการพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. จิตวิทยาการเรียนรู้และธรรมชาติการเรียนรู้ 
3. บุคลิกภาพและสือ่สารที่มีประสิทธิภาพ 
4. การเตรียมการสอนและเทคนิคในการถ่ายทอด 

การชำระค่าธรรมเนยีม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี Line ID : tlaps1993 หรือ E-mail : info@tlaps.or.th หมายเหตุ 

1. สมาคมฯอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมฯมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันอบรม 

  Professional  Logistics Instructor 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้สนใจทัว่ไป 

 
 

• Workshop 
 

 
 
 

 

วิธีการอบรม 
• บรรยาย       

 
 

 

• สนทนา 
 
 

 
•  

 
 

• ฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 

 

ระยะเวลา : 5 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 21 – 22 และ 27 - 29 สิงหาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 6 – 7 และ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 

mailto:info@tlaps.or.th
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https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

    

 

 

การเป็นหัวหน้าที่ประสพความสำเร็จ และได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์การ ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก แต่จำต้องอาศัยองคค์ วามรู้ 
ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเสริมสร้างสมรรถนะ (COMPETENCIES) ที่เหนือชั้นขึ้นไปในการรับผิดชอบดูแลให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การได้อย่างถูกต้องและมีมาตราฐานตามข้อกำหนด 
 พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าในระยะแรกอาจจะมีความกังวลใจและขาดความม่ันใจในการทำหน้าที่ของตน แต่หลังจากเวลาผ่านไป หลาย
คนจะเริ่มสังเกตุเห็นว่าพนักงานบางคนอาจจะได้รับการะยอมรับและหลายคนอาจไม่ได้รับการยอมรับการทำหน้าที่ของเขา ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหา ในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระบบและมาตราฐานที่กำหนด อันก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรในที่สุด 
 ดังน้ันการได้รับการแต่งตั้งการเป็นหัวหน้าปฏิบัติงานในด้านโลจิสติกส์ของทุกคนจึงควรได้รับการเสริมสร้าง COMPETENCIES อย่างถูกวิธีและได้ผลใน
เชิงปฏิบัติอย่างจริงจัง 
             โครงการพัฒนา PROFESSIONAL LOGISTICS LEADER MODEL ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการที่ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 
ต ามหล ั ก  C P A  (CONCEPT  PROCESS  APPLICATION) โ ด ยอ ิ ง  ม า ต รฐ าน  NSS National Standard Skill แ ละ  TPQI Thailand Professional 
Qualification Institute เพื่อสร้างความม่ันใจในการทำหน้าที่การเป็นหัวหน้าแบบมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

หัวหน้าปฏิบัติการงานด้านโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม (วุฒิบัตร) 

วิทยากร 

             อาจารย์จำเรียง วัยวัฒน์ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
              รองนายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)  
              กรรมการผู้จัดการ 
              บริษัท เอ็กซเพรส เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 
   

    ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธธุรกิจ 
    ที่ปรึกษาสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) 
    ประธานกรรมการบริษัท บีลีดด์ จำกัด  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

วัตถุประสงค ์
•   เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในบทบาทของหัวหน้าในการที่ต้องวิเคราะห์ 

   ตัดสินใจกำหนดวิธีการปฏิบัติงานให้สำเร็จ 
• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ามีความรู้และเข้าใจในกระบวนการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
• เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ามีความสามารถในประยุกต์ใช้

กระบวนการปฏิบัตงิานอย่างมืออาชีพ 
หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• สมรรถนะหลัก Core Competency :  

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมใน
วิชาชีพหัวหน้างานด้านโลจิสติกส์ระดับต้นและมีความสามารถในการ
กำกับให้พนักงานทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จ 

• สมรรถนะท่ัวไป Generic Competency : 
มีความสามารถในการอธิบายขอบเขตหน้าที่กลุ่มงานที่รับผิดชอบที่มี  
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นๆในแผนก มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของงานต่างๆในแผนกที่
เกี่ยวข้องกัน มีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบและระบบการทำงาน 

• สมรรถนะตามหน้าท่ี Functional Competency : 
1.  มีความสามารถในการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอน

ของ Work Instruction ได้อย่างถูกต้อง 
2.  ตามมาตรฐานที่กำหนดกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ด้านใด ด้านหน่ึง 
3.  การบริหารการจัดซ้ือและจัดหา 
4.  การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
5.  การบริหารการขนส่ง 
6.  การบริหารการให้บริการในการงานโลจิสติกส์ 
7.  การวางแผน 

• สมรรถนะทางการพัฒนา Managerial Competency :  
1.  มีความสามารถในการกำกับดูแลพนักงานในการทำงานเป็นทีม  

 และการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ 
2.  กำหนดแบบมืออาชีพ 
3.  ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับหัวหน้าทีมงาน 
4.  ความแตกต่างระหว่างการควบคุมงานกับการติดตามงาน 
5.  ความแตกต่างระหว่างการกระจายงานกับการมอบหมายงาน 
6.  ความแตกต่างระหว่างกระบวนการจัดการกับกระบวนการนำ 

การชำระค่าธรรมเนยีม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี Line ID : tlaps1993 หรือ E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากร  
   ท่ี ท.ป. 4/2528 
 
 

  PLL-Practical logistics Leader for Micro Enterprise Certificate 

  
วันที่ 1-2,8-9,15-16,22-23 มิถุนายน 2563 

โลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจขนาดย่อม (วุฒิบัตร) 

กลุ่มเป้าหมายหลกัสูตร 
หัวหน้างาน - ผู้บริหาร - และผู้สนใจทั่วไป 

 
 

วิธีการอบรม 
บรรยาย        สนทนา    
Workshop   ฝึกปฏิบัต ิ     

 
 

 

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 

OPERATOR 

 Training Plan 

TRAINING PROGRAM 2020 

TLAPS  



 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                         

 

 

          วิชาชีพงานนำเข้าและส่งออก เป็นหัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำเข้าส่งออกซึ่งความรู้ใน Module 1 ที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจและ
ต้องการทำงานด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยการฝึกภาคปฏิบัติขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก เงื่อนไขการซื้อขายสินค้าตามข้อตกลง การส่งมอบ
สินค้า (Incoterm) การคำนวณต้นทุนการนำเข้าและส่งออก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก การผ่านพิธีการศุลกากร และการจัดทำใบขน
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วันที่  2 – 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 

          อาจารย์ฐิติพล พงวิรัตน์สุข  
           Instructor Certificate PLD/LO/2019/005 
          ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าส่งออก 
           ท่ีปรึกษา/ผู้จัดการทั่วไป  
           บริษัท อินโนเวทีฟ เซอร์วิส เทรนน่ิง จำกัด  

  

       อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร  
       Instructor Certificate PLD/LO/2019/007 
       ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าส่งออก 
       อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
       และการจัดการระบบขนส่ง  
        

อาจารย์วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์  
Instructor Certificate PLD/LO/2019/006 
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  
บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด  
อดีตผู้จัดการฝ่ายจัดส่งและโลจิสติกส์ ABB LIMTED 

 

วัตถุประสงค ์
• เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำเขา้ส่งออก 
• เพื่อฝกึปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้และความเขา้ใจในงานนำเข้าส่งออก   
• เพื่อสรา้งทกัษะให้มีความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการ 

ปฏิบัติงานจริง 
• เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เขา้ร่วมสัมมนา 

และวิทยากร 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการนำเข้าและสง่ออก 
• ผู้ที่ต้องการปรับฐานความรู้ทางการนำเข้าส่งออก 
• ผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก 

วิธีการอบรม 
• การบรรยายจากประสบการณ์จริงของวิทยากร 
• กิจกรรม Workshop 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี  2 -  4 มนีาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่  8 - 10 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทหน้าทีข่องผู้นำเข้าส่งออก และกิจกรรม Workshop 
• ขั้นตอนการส่งออกสินค้า และกิจกรรม Workshop 
• เงื่อนไขทางการค้า และกิจกรรม Workshop 
• การคำนวณต้นทุนการนำเข้าและสง่ออก และกิจกรรม Workshop 
• เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการนำเข้าและส่งออก และกิจกรรม Workshop 
• ขั้นตอนการนำเขา้สินค้า และกิจกรรม Workshop 
• จัดเตรียมเพื่อผ่านพิธกีาร และกิจกรรม Workshop 
• การจัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการสนิค้าออกนอกประเทศ  

และกิจกรรม Workshop 
• การจัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการสนิค้าเข้าในประเทศ  

และกิจกรรม Workshop 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหต ุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สำรองที่น่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
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การปฏิบัติการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding Operation) เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดกรองเน้ือหาสำคัญๆ จากผู้เชี่ยวชาญการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการปฏิบัติการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเนื้อหาหลักสู ตรที่ครอบคลุม 
เหมาะแก่บุคลากรนักปฏิบัติการและผู้ประกอบการ ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมืออาชีพมากย่ิงขึ้น 

วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 

          อาจารย์กัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาล 
           - Instructor Certificate PLD/LO/2019/003 
          - ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 
             ประเทศ (Freight Forwarding Business)  
           - กรรมการบริหาร SAI GLOBAL EXPRESS LTD. 

  

            อาจารย์กัญญารัตน์ นิ่มตระกูล 
            - Instructor Certificate PLD/LO/2019/002 
            - อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
              และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
              ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
            - อดีตอาจารย์คณะธุรกิจระหว่างประเทศ 
              มหาวิทยาลัยเลออาฟนอร์มองดี, ฝรั่งเศส (University    
              of Le Havre Normandy, FRANCE) และนักปฏิบัติการ  
              ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  
              (Freight Forwarding Business) 

อาจารย์กัญสุชญา จิราธีรเจต 
- Instructor Certificate PLD/LO/2019/004 

           - ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง 
              ประเทศ (Freight Forwarding Business)  
            - กรรมการบริหาร SAI GLOBAL EXPRESS LTD. 

วัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของนักปฏิบัติการในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding Business) 
• เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
นำเข้า-ส่งออกของการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ 

• เพื่อสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการและตอบสนองได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำ 

• เพื่อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• นักปฏิบัติการในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  

(Freight Forwarder Business) 
• ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
• ผู้ท่ีสนใจและมีประสบการณ์ในการทำงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ (Freight Forwarder Business) อย่างน้อย 1 ปี 

วิธีการอบรม 
• บรรยาย  workshop  การจำลองสถานการณ์จริง 

 
 

 

ระยะเวลา : 3 วัน 
-  รุ่น 1 วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563         - รุ่น 2 วันท่ี 27 - 29 เมษายน 2563 
-  รุ่น 3 วันท่ี 8 - 10 มิถุนายน 2563    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• ความรู้เบื้องต้นและบทบาทหน้าท่ีของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ (Freight Forwarder) 
• หน้าท่ีและขอบเขตของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight 

Forwarder) ในโซ่อุปทาน (Supply chain) 
• รูปแบบและลักษณะของการขนส่งทางน้ำ ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business) 
• รูปแบบและลักษณะการขนส่งทางอากาศ ทางบก ในธุรกิจผู้รับจัดการ

ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business) 
• การประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ + workshop 
• ขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัติการส่งออก-นำเข้า ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business) + workshop 
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of lading, Air waybill, Truck waybill) เอกสาร

สำคัญ ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight 
Forwarder Business) + workshop 

• การจำลองสถานการณ์จริง (Real situation simulation) เพื่อการ
ปฏิบัติการในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight 
Forwarder Business) ในรูปแบบ workshop 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรที่  
   ท.ป. 4/2528 
3. กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิก ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาหก์่อนการอบรม 
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 งานคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มปีระสิทธิภาพน้ันคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่
เหมาะสม หลักสูตรน้ีจะถือเป็นหลกัปฏิบัติสำคัญที่ชว่ยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คูแ่ข่งขันได้ และถอืเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหน่ึงที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจทีถู่กตอ้งอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการคลังสินค้าจะนำมาซ่ึงประสิทธิภาพอยา่งเปน็รูปธรรมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง 

วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 

           อาจารย์ธนาศักดิ์ เสนคำ  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/001 
           ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
            อดีตผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ 

  

วัตถุประสงค ์
•  เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏบัิติการคลังสินค้า 
• เพื่อฝกึปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรม

คลังสินค้า 
• เพื่อสรา้งทกัษะในการปฏิบัติงานคลังสินค้าเพือ่นำไปประยุกต์ใช้ในการ

ทำงานจริงได ้
•  เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เขา้ร่วมสัมมนา 

 และวิทยากร 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติการงานคลังสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานคลังสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

วิธีการอบรม 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และให้บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหา  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี  2 -  4 มนีาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่  8 - 10 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏิบัตกิารคลังสินค้า และกิจกรรม workshop 
• ความสำคัญของคลังสินค้าในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
• การจัด lay-out คลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
• ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า 
• การเลอืกใชอุ้ปกรณ์ในการเคลือ่นย้ายและการจัดเก็บสินค้า 
• การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า 
• เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
• การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี ้
• ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า  
• การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน 
• ดัชนีชี้การวัดประสทิธิภาพ (KPI) ในการจัดการสินค้าคงคลัง 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม 
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
3.กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
  
 

           อาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/008 
           ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
             อดีต Area Manager  : SINGHA FOOD CO.,LTD 
             และ General Manager  : ZAZA CO.,LTD 

  
            อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์  
             ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  

 และLogistics Trainer & Consultant  

  

           อาจารย์เกสรา ลีละวิวัฒน์  
            ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซัพพลายเชน  
             บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด 

  

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ จะเกี่ยวข้องกับความสำคัญของคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์ ประเภทของคลังสินค้า     
การดำเนินการในการจัดการแต่ละขั้นตอน ที่มีผลกระทบต่อขนาดและจำนวนของคลังสินค้า รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแบบวางผังของคลังสินค้า 
มุมมองของคลังสินค้ามาตรฐานสากล รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ขนย้ายให้เหมาะสมกับงานคลังสินค้า เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าง เป็นระบบ        
ในด้านการบริหารและจัดการคลังสินค้า ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง 

วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 
วัตถุประสงค ์
•  เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏบัิติการคลังสินค้า 
•  เพื่อฝกึปฏิบัติเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรมคลังสินค้า  
•  เพื่อสร้างทกัษะในการปฏิบัติงานคลังสินค้าเพือ่นำไปประยุกต์ใช้ในการ  

 ทำงานจริงได ้
•  เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เขา้ร่วมสัมมนาและ 

 วิทยากร 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติการงานคลังสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานคลังสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

วิธีการอบรม 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และให้บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหา  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 16 - 18 มีนาคม 2563  - รุ่น 2 วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏิบัตกิารคลังสินค้า 
• ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง ที่ต้องผสมผสานกนั 
• กระบวนการ รับ จัดเก็บ และเบิกจ่าย ในคลังสินค้าและกิจกรรม  

workshop 
• เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 
• ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า 
• การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี ้
• การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน 
• ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ทีพ่บในการปฏิบัติงานคลังสินค้า 
• การค้นหาความสญูเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้าและ

กิจกรรม workshop 
• ความสูญเปลา่ในคลังสินค้า (8 Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 

และปรับปรุงงาน 
• หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง 

(MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า 
• การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า 
• ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน  

(Action Plan) อย่างง่าย 
• เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน :  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :      สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :    การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน 
                  พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออก 
                  ใบเสร็จรับเงิน ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหต ุ  
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากร 
   ท่ี ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 

           อาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/008 
           ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
             อดีต Area Manager  : SINGHA FOOD CO.,LTD 
             และ General Manager  : ZAZA CO.,LTD 

  

           อาจารย์ธนาศักดิ์ เสนคำ  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/001 
           ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
            อดีตผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ 

  

            อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์  
             ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  

 และLogistics Trainer & Consultant  

  

           อาจารย์เกสรา ลีละวิวัฒน์  
            ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซัพพลายเชน  
             บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด 

  

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          การทำงานจัดซ้ือจัดหา จะประสบผลสำเร็จได้น้ัน นักจัดซ้ือจัดหาจะต้องรู้บทบาทหน้าทีข่องตนเองอย่างชัดเจน เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและ
เป้าหมายทิศทางขององค์กร ด้วยความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบัติงานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคในสภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจที่กำลังจะเผชญิในปัจจุบัน และช่วยสร้างผลกำไร ให้แก่องค์กรได้ในที่สุด 
 ดังน้ันนักจัดซ้ือจัดหาจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ เสริมความแข็งแกร่ง เฉียบคม ทันต่อสถานการณ์ เพือ่ทำงานด้านการจัดซ้ือจัดหาไดอ้ย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ อย่างต่อเน่ือง 
 วัตถุประสงค ์
• เพื่อเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของนักจัดซ้ือจัดหา และสามารถสนองตอบ

นโยบายขององค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
• เพื่อเรียนรู้และเข้าใจจรรยาบรรณ กระบวนการจัดซ้ือจัดหา  
     จนถึงการรับสินค้าและชำระเงนิ 
• เพื่อสามารถประเมินผู้ขาย ผู้ให้บริการได้ตามเป้าหมายขององค์กร 
• เพื่อฝกึทักษะการสื่อสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

และแลกเปล่ียนประสบการณ์ของผูเ้ข้าสัมมนาด้วยกัน 
 หัวข้อบรรยายโดยย่อ 
• การจัดซ้ือจัดหา สนองต่อนโยบายและเป้าหมายขององค์กรฯ ไดอ้ย่างไร 
• บทบาทและหน้าที่การจัดซ้ือจัดหา 
• ทิศทางการจัดซ้ือจัดหาที่กำหนด และการวางแผนความต้องการ 
• กระบวนการซ้ือ และฝึกการวิเคราะห์การขอซื้อ 
• การระบุความต้องการในการจัดซ้ือ และกิจกรรม Workshop (PR-PO)  
• การรับสินค้า ตลอดจนกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

และกิจกรรม Workshop (GR) 
• การประเมินผู้ขาย (Measuring & Evaluating Suppliers)  

พร้อมกิจกรรม Workshop 
• ทักษะในการสือ่สาร และจรรยาบรรณในงานจัดซ้ือ  

(Communication & Purchasing ethics) 
• E-Procurement & Systems 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• เจ้าหน้าที่จัดซ้ือ และผูเ้กี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดหา 
• ผู้ที่มีความสนใจในงานจัดซ้ือจัดหา 
• ผู้ที่ต้องการเสริมความรู้ในงานจัดซ้ือจัดหา 

          อาจารย์นิตยา  จงวิริยะพันธุ์    
          Instructor Certificate PLD/LO/2019/013 
           ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซ้ือจัดหา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน,  
           กรรมการบริหาร บริษัท แนลเชอรัล ริช จำกัด,  
           อดีตผู้บริหารงานจัดซ้ือจัดหา  
           กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 
  

วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.                                                                

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 

ดร.ปุณยวีร์  อวยชัยสวัสด์ิ  
Instructor Certificate PLD/LO/2019/014 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน,  
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด, 
อดีตผู้บริหารคลังสินค้า  
บริษัท NEC Platform (ประเทศไทย) จำกัด 

         อาจารย์พัสชลี  แจ้งสว่าง  
          Instructor Certificate PLD/LO/2019/015 
          ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดซ้ือจัดหา,  
          กรรมการผู้จัดการ บริษัทพัชพันธ์ แอสโซซิเอท จำกัด, 
          อดีตผู้บริหารงานจัดซ้ือจัดหา  
          บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด มหาชน  
 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี  2 -  4 มนีาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่  8 - 10 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี  
   ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สำรองที่น่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้ง 
   ยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2   สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 

    อาจารย์นิตยา  มณีวงศ์  
   Instructor Certificate PLD/LO/2019/012 
    อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารจัดการ       
            ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 
    อดีตผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท เดวิดส์ จำกัด 

อาจารย์ณัฐภัค  พละพันธ์  
Instructor Certificate PLD/LO/2019/011 
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 
อดีตหัวหน้าส่วนวางแผน และควบคุมการผลิต  
บริษัท Inoac Tokai (ไทยแลนด์) จำกัด 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซ่ึงหลักสูตรน้ีเป็นการแปลงเน้ือหาการปฏิบัติการสินค้าคงคลัง
ให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเน้ือหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการ
จัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหา การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการคลังสนิค้า 
(Warehouse Management) และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ  

วันที่  9 – 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) วัตถุประสงค ์
•  เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏบัิติการสินค้าคงคลัง 
•  เพื่อฝกึปฏิบัติเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรม

คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
•  เพื่อสร้างทกัษะในการปฏิบัติงานสนิค้าคงคลังเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

การทำงานจริงได ้
•  เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เขา้ร่วมสัมมนาและ

วิทยากร 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติการงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

วิธีการอบรม 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และให้บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหา  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี  9 - 11 มีนาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏิบัตกิารสินค้าคลัง 
• กิจกรรมเพือ่ให้เขา้ใจความหมายและความแตกต่าง ของ การจัดการ 

โซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการสินค้าคงคลัง 
• ความสำคัญของสินค้าคงคลัง และความจำเป็นที่ตอ้งบริหารสินค้าคงคลัง 
• ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง ที่ต้องผสมผสานกนั 
• การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง 
• ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า 
• การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน 
• เทคนิคการพยากรณ์ และวางแผนความต้องการใช้สินค้าแบบงา่ย 
• ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ) ที่ควรนำมาใช้ กับ ไม่ควรนำมาใช ้
• ปัญหาต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแกไ้ข 
•  ความสูญเปลา่ในกระบวนการทำงานสินค้าคงคลังและกิจกรรม  

workshop 
• เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงานสินค้าคงคลัง 
• การลดสตอ๊ก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง 
• เทคนิคการตรวจนับ เช็คสินค้าคงเหลือ (Stock) โดยไม่ต้องหยุดทำการ

เบิกจ่าย-สินค้า  
• ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน  

(Action Plan) อย่างง่าย 
 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :  การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน 
                 พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออก 
                 ใบเสร็จรับเงิน ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหต ุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 

           อาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/008 
           ผู้เชียวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
             อดีต Area Manager  : SINGHA FOOD CO.,LTD 
             และ General Manager  : ZAZA CO.,LTD 

  
           อาจารย์ธนาศักดิ์ เสนคำ  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/001 
           ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
            อดีตผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ 

  
           อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์  
            ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  

และLogistics Trainer & Consultant  

  

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าคงคลัง (Inventory) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร  ซ่ึงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างย่ิงและ
เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วย ของกิจการ ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory) ที่มีประสิทธภิาพน้ัน 
คือ การวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บและการตรวจสอบ รวมถึงการเติมเต็มสินค้าที่เหมาะสม รวมถึงมีการจัดการ สินค้าที่ไม่ มีการ
เคลื่อนไหว ล้าสมัย เสื่อมสภาพ (Dead Stock) ซึ่งการจัดการลดกลุ่มสินค้าเหล่านี้เป็นการช่วยลด ต้นทุนทั้งในคลังสินค้า (Warehousing) และการบริหาร
สินค้าคงคลัง (Inventory) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขัน และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่
จะนำไปสู่ ความสำเร็จอย่างย่ังยืนได้ 

วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 
วัตถุประสงค ์
•  เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏบัิติการสินค้าคงคลังขั้นสูง 
•  เพื่อฝกึปฏิบัติเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรมคลังสินค้า

และสินค้าคงคลัง 
• เพื่อสรา้งทกัษะในการปฏิบัติงานสนิค้าคงคลังเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

การทำงานจริงได ้
• เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาและ

วิทยากร 
 
 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติการงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

วิธีการอบรม 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และให้บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหา  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี 23 - 25 มีนาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทและความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังในกิจกรรม 

โลจิสติกส ์
• หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานสินค้าคงคลัง 
• การวิเคราะห์ปัญหา ต้นทุนประเภทต่างๆ ในการจัดการสินค้าคงคลัง 
• การจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis 
• กลยุทธก์ารสั่งซ้ือ การกำหนด Safety Stock การเติมสินค้า 

(Replenishment) ให้ทันทว่งที  (Just In Time) 
• การคำนวณคำสั่งซ้ือ (Purchasing Order) จุดสั่งซ้ือ (Re-Order Point) 

การเติมสินค้า (Replenishment) ในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กร 

• การบริหารสินค้าแบบ FIFO FEFO LIFO 
• เทคนิคการลดความสูญเปล่า (Waste) การบริหารสินค้าคงคลัง 

เพื่อไม่ให้เกิด Dead Stock 
• เทคนิคการตรวจนับ เช็คสินค้าคงเหลือ (Stock) โดยไม่ต้องหยุดทำการ

เบกิจ่าย-สินค้า 
• การวัดประสิทธิภาพ (KPI) ในการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 

และแนวทางการปรับปรุงงาน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนสินค้า
คงคลังและคลังสินค้าอย่างยั่งยืน 

• การค้นหาปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุในการจัดการสินค้า
คงคลังและคลังสินค้า 

• ปัญหาต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแกไ้ข 
 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน 
                  พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออก 
                  ใบเสร็จรับเงิน ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหต ุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 

           อาจารย์ชุติเดช มั่นคงธรรม  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/008 
           ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
             อดีต Area Manager  : SINGHA FOOD CO.,LTD 
             และ General Manager  : ZAZA CO.,LTD 

             อาจารย์ธนาศักดิ์ เสนคำ  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/001 
           ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
            อดีตผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ 

  
           อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์  
            ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  

และ Logistics Trainer & Consultant  

  

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นเรื่องของกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค 
หรือที่เราเรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย” ในปริมาณที่ต้องการ จำนวนที่ถูกต้อง และในความเร็วที่ต้องการของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของการกระจาย
สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ทำเลที่ตั้งคลังสินค้าและการคลังสินค้า ( Inventory Location and Warehousing) การจัดการวัสดุ (Material Handing) การควบคุม
สินค้าคงเหลือ (Inventory Control) และกิจกรรมหรือกระบวนการอื่น ๆ ฯลฯ โดยนำหลักในการบริหารจัดการมาใช้ในกระบวนการกระจายสินค้าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมการเคลื่อนย้ายต่อคร้ัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจได้ 

วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 

          อาจารย์ธนาศักดิ์ เสนคำ  
            Instructor Certificate PLD/LO/2019/001 
           ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
            อดีตผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ 

  

วัตถุประสงค ์
• เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกระจายสินค้า 
• เพื่อฝกึปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรมกระจาย

สินค้า 
• เพื่อสรา้งทกัษะในการปฏิบัติงานกระจายสินค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

การทำงานจริงได ้
• เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาและ

วิทยากรในงานกระจายสินค้าและขนส่ง 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติการงานกระจายสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานกระจายสินค้าและจัดส่ง 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

วิธีการอบรม 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และให้บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี  9 - 11 มีนาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2563 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)  

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏิบัตกิารงานกระจายสินค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
• ความหมายของการกระจายสินค้า และการบริหารจัดการกระจาย

สินค้า 
• ความสัมพันธ์ระหวา่งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 
• องค์ประกอบของการกระจายตัวสนิค้า 
• ความซับซ้อนของการกระจายสินค้า 
• สิ่งแวดลอ้มใหม่ที่เกิดขึ้นกับระบบการกระจายสินค้าระดับโลก 
• สิ่งแวดลอ้มที่มีผลต่อการกระจายสนิค้า 
• ช่องทางสำคญัที่มีผลต่อการกระจายสินค้า 
• 10 ขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง 
• เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า 
• ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) และการเขียนแผนดำเนินงาน 

(Action Plan) ของงานกระจายสินค้า 
 
 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขที่ 096-245970-1 
เพ่ือยืนยนั :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และทีอ่ยู่ในการออก 
                 ใบเสร็จรับเงิน ส่งมาที่ E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 
3. กรณีที่ทา่นได้สาํรองที่น่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเขา้ร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 

            
           อาจารย์ธีระเดช ศักดิ์พิสุทธิพงศ์  
            ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจ 
            ด้านการจัดการโลจิสติกส์ และเป็นอาจารย์พิเศษ 
             
           

  

            
           อาจารย์พัฒนศักด์ิ สิงใส  
            ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางถนนและคลังสินค้า 
            ผู้จัดการฝ่ายระบบประกันคุณภาพการขนส่งสินค้า 
            และลูกค้าสัมพันธ์ Universal Express Transport Ltd. 
           

  

            
           อาจารย์สมรวม มงคลแก้ว 
 Instructor Certificate PLD/LO/2019/010 
            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยียานยนต์ และก่อสร้าง  
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านโลจิสติกส์         

           

  

mailto:info@tlaps.or.th
mailto:info@tlaps.or.th
https://bit.ly/30J3VGp


 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืน สินค้าผิดปกติกลับมายัง
คลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าเพื่อนำไปยังจุดที่จะทำลาย ทำให้ องค์กรต้องคำนึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือกวิธีการขนส่งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
ตัวสินค้ารวมถึงเส้นทางในการขนส่งอีกด้วย เช่น ทางอากาศ ทางน้ำ ทางราง ทางท่อ ทางรถ เป็นต้น เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของภูมิภาคนน้ัน ๆ  และ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดส่งให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงการ ควบคุมต้นทุนที่
จะเกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด 

วันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง) 

            อาจารย์ธนาศักดิ์ เสนคำ  
             Instructor Certificate PLD/LO/2019/001 
            ผู้เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
             อดีตผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัทธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติ 
             
       

  

อาจารย์เกศินี สือนิ  
Instructor Certificate PLD/LO/2019/009 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางถนน 
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

           

วัตถุประสงค ์
•  เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏบัิติงานขนส่งสินค้า 
• เพื่อฝกึปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในกิจกรรมขนส่งสนิค้า 
• เพื่อสรา้งทกัษะในการปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน

การทำงานจริงได ้
• เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาและ

วิทยากรในงานขนส่งสินค้า 

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร 
• ผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติการงานขนส่งสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานขนส่งสินค้า 
• ผู้ที่ทำงานในสายงานโลจิสตกิสแ์ละซัพพลายเชน 

วิธีการอบรม 
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวเิคราะห์
กรณีศึกษา และให้บทความ ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ 
การศึกษาโดยใช้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ระยะเวลา : 3 วัน 
➢ รุ่น 1 วนัท่ี  9 - 11 มีนาคม 2563 
➢ รุ่น 2 วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2563 
➢ รุ่น 3 วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร) 

หัวข้อบรรยาย 
• บทบาทหน้าทีข่องผู้ปฏิบัตกิารงานขนส่งสินค้าในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
• ความหมายของการขนส่งสินค้า 
• ความสัมพันธ์ระหวา่งงานขนส่งสินค้าและงานกระจายสินค้า 
• การปฏิบัติงานและการวางแผนการขนส่งล่วงหน้า 
• ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนและกลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
• เทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
• แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้า 
• การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดทุนการขนส่งให้มากกว่าเดิม 
• กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง 
• การจัดการความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน 
• การขนส่งในอนาคตกับเทคโนโลยีทีเ่ปล่ียนไป 
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนส่งให้เหมาะกับธุรกิจ 
• ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ของงานขนส่งสินค้า 
• กรณีศึกษาในการบริหารงานขนส่ง 

การชำระค่าอบรม 
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)   
ชื่อบัญชี :     สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขท่ี 096-245970-1 
เพื่อยืนยัน :   การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม  
                 ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน 
                 ส่งมาท่ี E-mail : info@tlaps.or.th 

หมายเหตุ 
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723  
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายท่ีต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรท่ี ท.ป. 4/2528 
3. กรณีท่ีท่านได้สํารองท่ีน่ังไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม 
 
 

            
           อาจารย์สมรวม มงคลแก้ว 
 Instructor Certificate PLD/LO/2019/010 
            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยียานยนต์ และก่อสร้าง  
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านโลจิสติกส์         

           

  

            
           อาจารย์พัฒนศักด์ิ สิงใส  
            ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางถนนและคลังสินค้า 
            ผู้จัดการฝ่ายระบบประกันคุณภาพการขนส่งสินค้า 
            และลูกค้าสัมพันธ์ Universal Express Transport Ltd. 
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