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Certified Logistics Professional 2016 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรโลจสิตกิสส์  าหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง  (กนัยายน – พฤศจกิายน 2559) 

 

เป็นทีต่ระหนักดวี่าการพฒันาระบบโลจสิตกิสข์องภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มคีวามส าคญัต่อความสามารถในการ
แข่งขนัของผูป้ระกอบการ ทัง้ภาคการผลติและบรกิาร ส่งผลให้บรษิัทชัน้น าต่าง ๆ ภายในประเทศได้เร่งพฒันากระบวนการด้าน      
โลจสิตกิสข์องตนเองอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามจากการศกึษาประสบการณ์ของประเทศญีปุ่น่พบว่า การพฒันาบุคลากรถอืเป็นปจัจยั
ส าคญัในการพฒันาโลจสิติกส ์ญี่ปุ่นจงึได้มกีารพฒันาและให้ความรู้กบับุคลากรด้านโลจสิติกส ์ใน 3 ระดบัคอื พนักงานปฏบิตัิการ 
ผูบ้รหิารระดบักลาง และผูบ้รหิารระดบัสงู ผ่านหลกัสตูรอบรมซึง่บรรยายโดยผูเ้ชีย่วชาญในภาคอุตสาหกรรม และประเมนิผลการอบรม
โดยการทดสอบทีไ่ด้มาตรฐาน ส่งผลให้การพฒันากจิกรรมโลจสิตกิสใ์นภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมาก  
ในปจัจุบนั 

สภาผูส้่งสนิคา้ทางเรอืแห่งประเทศไทย (Thai National Shippers’ Council : TNSC) หรอืสภาผูส้่งออก เลง็เหน็ว่าแนวทาง
ดงักล่าวจะสง่ผลดต่ีอการพฒันาประสทิธภิาพดา้นโลจสิตกิสแ์ละการสรา้งมาตรฐานบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของไทย จงึไดร้่วมมอื
กบั Japan Institute of Logistics System (JILS) และ Japan External Trade Organization (JETRO) พฒันาโครงการ Logistics 
Qualification System Program (LQSP) โดยน ารปูแบบการอบรมและการทดสอบความรูใ้นประเทศญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบและประยุกต์
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไทย  

หลกัสูตรส ำหรบัผูบ้ริหำรระดบักลำง  

การด าเนินโครงการอบรมในปี 2559 ก าหนดจดัขึน้ระหว่างเดอืน กนัยายน – พฤศจกิายน 2559 โดยเป็น “หลกัสูตรส ำหรบั
ผู้บริหำรระดบักลำง” (Certified Logistics Professional) ซึ่ง “เน้นพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรวำงแผนและกำรบริหำร
จดักำรระบบปฏิบติักำรด้ำนโลจิสติกสใ์ห้มีประสิทธิภำพสูงสุด” ผ่านการอบรมใหค้วามรูแ้ละการท ากจิกรรมกลุ่มเพื่อเสรมิสรา้ง
ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาตลอดจนวางแผนกจิกรรมดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างเป็นระบบ  

ประโยชน์ท่ีผูเ้ข้ำอบรมและองคก์รจะได้รบั  

ผูท้ีผ่่านการอบรมในหลกัสตูร “จะเป็นกำรยืนยนัควำมพรอ้มในกำรปฏิบติัและกำรบริหำรงำนด้ำนโลจิสติกส”์  ดงัเช่น
ทีเ่กดิขึน้ในภาคอุตสาหกรรมของญีปุ่น่ และ “ได้รบักำรยอมรบัจำกทัง้หน่วยงำนภำครฐัและผูป้ระกอบกำรภำคเอกชน” เน่ืองจาก
โครงการอบรมไดร้บัความร่วมมอืและผ่านการพจิารณารายละเอยีดจากคณะกรรมการ LQSP Committee ซึ่งมอีงค์ประกอบของ
คณะกรรมการจากภาครฐัและบรษิทัเอกชน  

คณุสมบติัของผูเ้ข้ำรบักำรอบรม 

1. ท างานอยู่ในต าแหน่งผูบ้รหิารระดบักลางขึน้ไป (หรอือยูใ่นต าแหน่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการ หรอื ผูจ้ดัการขึน้ไป) หรอื 
2. มปีระสบการณ์ในการท างานในดา้นโลจสิตกิสห์รอืดา้นทีเ่กีย่วขอ้งเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี หรอื 
3. มปีระสบการณ์ในการท างานดา้นโลจสิตกิสอ์ย่างน้อย 2 ปี                                                                                         

(ในกรณีทีผู่ส้มคัรจบการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืโท ดา้นโลจสิตกิส ์/  การจดัการซพัพลายเชน) 



 

ผูเ้ข้ำอบรมประกอบดว้ย  
1. ผูป้ระกอบการดา้นการผลติ   70% 
2. ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์หรอื LSPs  20% 
3. อื่นๆ     10% 

 
ผลตอบรบัจำกผูผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตร  LQSP   
 

- “สามารถเพิม่พูนความรู้ด้านโลจสิติกสม์ากขึน้ รวมถึงได้รู้จกัเพื่อนๆ ในธุรกจิต่างๆ ที่นอกเหนือจากโลจสิติกส ์ท าให้เพิม่
มุมมองของการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วกบัโลจสิตกิสไ์ดม้าก”   

คณุบณัฑิต สุทธิสุนทรินทร ์ผูช่้วยผูจ้ดักำร Export & Import Forwarding Group   
บริษทั Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 

 

- “ไดเ้รยีนรู ้ฝึกหดัทีจ่ะพฒันาร่วมกบัผูเ้ขา้อบรมโลจสิตกิสอ์ย่างครบถว้น ซึง่จะเป็นแหล่งอา้งองิทีจ่ะน าไปศกึษา ทบทวน
หลกัสตูรเพื่อไปประยุกตใ์ชก้บังานทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์กบัองคก์รเพิม่ขึน้โดยการท างานเป็นทมีเวริค์”                                          

คณุบุญสิน พรปัญญำเลิศ   ผูจ้ดักำรแผนกคลงัสินค้ำและจดัส่ง บริษทั บำงกอก กลำ๊ส จ ำกดั 
 

-  “ความรู้ทีไ่ด้จากอาจารย์ทุกท่านมปีระโยชน์มากต่อการไปปรบัปรุงพฒันางานจรงิ การไดม้โีอกาสท าเวริค์ชอป ในเรื่องซึ่ง
เป็นงานที่ไม่เคยท ามาก่อน เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ท าให้เขา้ใจในเนื้อหามากขึน้ นอกจากนี้ยงัได้เพื่อนที่ท างานอยู่ใน
ดา้นโลจสิตกิสเ์หมอืนกนั คอยใหค้ าแนะน า ปรกึษา เป็นการสรา้งเครอืขา่ยเลก็ๆ ร่วมกนั รูส้กึประทบัใจมากกบัมติรภาพและ
น ้าใจทีไ่ดร้บั จากทัง้ท่านอาจารย ์เพื่อนทีเ่รยีน และความตัง้ใจของคณะผูท้ างานทัง้หมด ขอขอบคุณส าหรบัโครงการดีๆ ”   

คณุกรแก้ว ล ำ้เลิศลกัษณชยั ผูจ้ดักำรฝ่ำยโลจิสติกส ์บริษทั นีโอเมดซพัพลำย จ ำกดั  
 

- “เน้ือหาหลกัสตูรครอบคลุมการจดัการดา้นโลจสิตกิสไ์ดอ้ย่างครบถว้น รวมไปถงึทมีผูส้อนทีล่ว้นแต่มปีระสบการณ์อย่างสงู”   
คณุณัฐพงษ์ เอื้อถำวรอนันท ์นักวิเครำะหแ์ละวำงแผนด้ำนโลจิสติกสแ์ละซพัพลำยเชน บริษทั สยำมมิชลิน จ ำกดั  

 

ก ำหนดกำรอบรม และเค้ำโครงกำรบรรยำย 
Date Time Contents 

เสาร ์3 กนัยายน 2559 

08.30 – 09.00 
กล่าวเปิดงาน โดยประธานสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย                           
และการชีแ้จงกฎระเบยีบหลกัเกณฑใ์หผู้เ้ขา้อบรมรบัทราบ 

09.00-17.00 

Unit 1-1  : ค ำจ ำกดัควำมของโลจิสติกส ์ 
ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์                                                              
สรา้งความเขา้ใจเรื่องการพฒันาโลจสิตกิส ์จากความเหมาะสมลงตวั                  
เฉพาะสว่นใดสว่นหนึ่ง ใหเ้ป็นการสรา้งความเหมาะสมลงตวักบัทุกท่าน 

อาทติย ์4 กนัยายน 2559 09.00-17.00 

Unit 1-2  :  ภาพรวมของโลจิสติกส ์

นิยามของ Physical Distribution :                                                                            
กลไกการท างาน โครงสรา้ง ขอบเขต และคุณภาพงาน Physical Distribution 
นิยามของโลจสิตกิส ์: จากความเหมาะสมลงตวัเฉพาะสว่นใดสว่นหนึ่งมุง่สรา้งความ
เหมาะสมลงตวักบัทุกสว่น (Total Optimum) กลไกดา้นสายการบงัคบับญัชา บทบาท
หน้าทีข่องโลจสิตกิสใ์น SCM, กลไกการท างานและบทบาทหน้าทีข่อง 3PL 
การอภปิรายกลุ่ม : รบัทราบปญัหาหรอืประเดน็ส าคญัทีต่่างฝา่ยต่างเผชญิอยู่ระหว่าง
บรษิทัเจา้ของสนิคา้และบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์วางแผนหามาตรการแกไ้ขปญัหา
จากมมุมองโลจสิตกิส ์



 

Date Time Contents 

เสาร ์10 กนัยายน 2559 
 
 
 
 
 
 

09.00-12.00 

Unit 2-1 : โครงข่ำยโลจิสติกส ์ 
Link & Node : Function of Link & Function of Node 
ประเภทของLogistics Center และบทบาทหน้าทีข่อง Logistics Center 
การออกแบบและพฒันา Logistics Network 

13.00-17.00 

Unit 2-2 : กำรจดักำรเครือ่งมอืกำรขนถ่ำยสินค้ำ 
บทบาทหน้าทีข่องการขนยา้ยสนิคา้:                                                                            
นิยามของการขนยา้ย และรายละเอยีดในการปฏบิตังิาน 
การปฏบิตังิานขนยา้ยสนิคา้กบัการน าเครื่องจกัรกลเขา้มาใช:้                                                    
การขนยา้ย การเกบ็รกัษา การคดัแยก การ Picking 
การแปรรปูเตรยีมกระจายสนิคา้ :                                                                                  
บทบาทหน้าทีข่องการแปรรปู เตรยีมกระจายสนิคา้ และรายละเอยีดในการปฏบิตั ิ

อาทติย ์11 กนัยายน 2559 

09.00-12.00 

Unit 2-3 : กำรจดัเกบ็ 
พืน้ฐานการควบคุมการเกบ็รกัษาสนิคา้ การควบคุมสนิคา้คงคลงั การควบคมุ
กระบวนการเกบ็รกัษา คุณลกัษณะของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นดา้นการเกบ็รกัษาสนิคา้       
การควบคุมตน้ทุนการเกบ็รกัษาสนิคา้ 

13.00-17.00 
Unit 2-4 : โลจิสติกสแ์ละกำรบรรจหีุบห่อ 
ความรูพ้ืน้ฐานดา้นบรรจภุณัฑแ์ละการหบีห่อ วตัถุประสงค-์หน้าที,่ วสัดุ-รปูทรง, 
ตน้ทุนบรรจภุณัฑ,์ การออกแบบรรจุภณัฑก์บัคุณภาพโลจสิตกิส ์

เสาร ์17 กนัยายน 2559 09.00-17.00 

Unit 2-5 : กำรบริหำรกำรขนส่งและกำรจดัส่งสินค้ำ 
คุณสมบตัขิองยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่แต่ละประเภท โครงสรา้งค่าใชจ้่ายในการ
บรรทุก-ค่าธรรมเนียม การควบคุมตน้ทุนขนสง่, Unit Load, Modal Shift, การจดัรถ-
การบรหิารจดัการดา้นการจดัสง่สนิคา้กบัระบบใหม่ล่าสดุ 

อาทติย ์18 กนัยายน 2559 
09.00-12.00 ระบบพิธีกำรศลุกำกรอิเลก็ทรอนิกส ์

 

13.00-17.00 Unit 2-6 ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกสเ์บือ้งต้น 
 

เสาร ์24 กนัยายน 2559 
  

09.00-17.00 

Unit 3: กำรปฏิรปูโลจิสติกสร์ะหว่ำงประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ศกึษาการขยายตวัของ Global SCM ในภูมภิาค ASEAN ทศิทางความเคลื่อนไหว
ล่าสดุของ International Logistics สรา้งความเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ
วางแผนสรา้งเครอืขา่ยการขนสง่ระหว่างประเทศในภูมภิาค ASEAN รวมถงึผลกระทบ
ทีป่ระเทศไทยจะไดร้บัของประเทศไทยเมื่อเปิด AEC ในปี 2558 

อาทติย ์25 กนัยายน 2559 

09.00-10.30 กำรสอบข้อเขียนครัง้ท่ี 1  

10.45 -17.00 

Unit 4: กฎหมำยและระเบียบเก่ียวกบัโลจิสติกส ์
ศกึษาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัโลจสิตกิส ์
Logistics Business Law, Dangerous objects control law concerning logistics, 
occupational safety law concerning logistics 
 



 

 

Date Time Contents 

เสาร ์1 ตุลาคม 2559 09.00 – 17.00 
Unit 5-1: กำรจดักำรคลงัสินค้ำ: ศกึษาความส าคญัของการบรหิารจดัการ                       
สนิคา้คงคลงัทีม่บีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Supply Chain 
Management กบัสนิคา้คงคลงั เทคนิคการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงั 

อาทติย ์2 ตุลาคม 2559 
09.00-16.00 

Unit 5-2: SCM & Logistics :  Function of Inventory, Management method of 
Inventory, Reduction method of Inventory การจดัการสนิคา้คงคลงัเกนิความจ าเป็น 
การลด SKUสนิคา้คงคลงั, Inventory Management of SCM 

16.00-17.00 มอบหมำยหวัข้อรำยงำนส่วนบุคคล 

เสาร ์8 ตุลาคม 2559 09.00-17.00 Unit 6: กำรบริหำรจดักำรต้นทุนโลจิสติกส:์ การศกึษาภาพรวมเกีย่วกบักบัการ
ควบคุมตน้ทุนโลจสิตกิส ์ทฤษฎ ีLogistics ABC และวธินี าไปใช ้เป็นตน้ อาทติย ์9 ตุลาคม 2559 09.00 – 17.00 

เสาร ์15 ตุลาคม 2559 09.00-17.00 
Unit 7: กำรพฒันำงำนปฏิบติักำรโลจิสติกส:์ ศกึษาหาความรูพ้ืน้ฐานในการคน้หา
ปญัหาในกระบวนการท างานโลจสิตกิส ์การตัง้ประเดน็ การหามาตรฐานการปรบัปรุง  
การคน้พบประเดน็ปญัหาและการปรบัปรุงการกระจายสนิคา้ การจบัประเดน็ปญัหา 
ประเดน็ทีค่วรด าเนินการ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา, การควบคุมคุณภาพของ    
การบรกิารลกูคา้และการกระจายสนิคา้, แนวคดิการลดตน้ทุนและเพิม่ผลติภาพ       
ของการกระจายสนิคา้ , การปลกูฝงักจิกรรมปรบัปรุงและวงจร PDCA + ดงูาน   

อาทติย ์16 ตุลาคม 2559 09.00-17.00 

เสาร ์29 ตุลาคม 2559 09.00-17.00 Unit 8: แบบฝึกหดักำรออกแบบระบบโลจิสติกส:์ ศกึษาการวางแผนศนูยโ์ลจสิตกิส์
เพื่อวางกลยุทธโ์ลจสิตกิส ์ตัง้แต่วางแผนส าคญัๆ ของศนูยโ์ลจสิตกิส ์                                 
เทคนิคการออกแบบ การตัง้ KPI ควบคุมประสทิธภิาพ การวางแผนก าลงัพล ฯ 
กลยุทธข์องศนูยโ์ลจสิตกิสใ์น Supply Chain, เทคนิคการวางแผนผงัในศนูยโ์ลจสิตกิส ์อาทติย ์30 กนัยายน 2559 

 
09.00-17.00 

 

เสารท์ี ่5 พฤศจกิายน 2559 
09.00-12.00 

Unit 9-1 : โลจิสติกสสี์เขียว 
แนวคดิของโลจสิตกิสส์เีขยีว  การจดัการสิง่แวดลอ้มดว้ยการประเมนิวฎัจกัรชวีติ 
บรรจุภณัฑเ์พื่อเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ดว้ยหลกัการ Reduce/ Reuse/ Recycle 
บรหิารจดัการโลจสิตกิสส์เีขยีวดว้ยเทคโนโลย ี

13.00-17.00 Unit 9-2 : กำรประเมินวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์

ศุกร ์11 พฤศจกิายน 2559 
09.00-10.30 ก ำหนดส่งรปูเล่มรำยงำน & กำรสอบข้อเขียนครัง้ท่ี 2 

10.45 -17.00 Unit 10 : กำรปรบัปรงุกำรปฏิบติังำนในศนูยโ์ลจิสติกส ์ 
วธิที าแผนงานการปรบัปรงุ อธบิายรายละเอยีดในกรณีศกึษา ท างานกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
จดัท าแผนงานการปรบัปรุง แต่ละกลุ่มน าเสนอแผนปรบัปรุง  

เสาร ์12 พฤศจกิายน 2559 09.00-17.00 
อาทติย1์3พฤศจกิายน2559 09.00-17.00 
เสาร ์19 พฤศจกิายน 2559 10.00-12.00 กำรสอบสมัภำษณ์เก่ียวกบักำรรำยงำนส่วนบุคคล 
เสาร ์26 พฤศจกิายน 2559 18.00-21.00 พิธีมอบใบประกาศนียบตัรส าหรบัผูท่ี้ผา่นการอบรมหลกัสตูร  
 
วิทยำกร   ผูส้อนชาวไทย    
ภำษำท่ีใช้อบรม  ภาษาไทย 

สถำนท่ีใช้จดัอบรม โรงแรมไอบสิ รเิวอรไ์ซด ์(ซอยเจรญินคร 17) กรุงเทพฯ 

ช่วงเวลำกำรรบัสมคัร 30 มถุินายน – 26 สงิหาคม 2559 



 

วิธีกำรรบัสมคัร 
1. กรอกใบสมคัรแล้วส่งแฟกซ์ หรือแนบไฟล์มาทางอเีมล พร้อมหลกัฐานการโอนเงนิ หรือส าเนาเช็คสัง่จ่ายค่าลงทะเบียน       

มาทีเ่บอรแ์ฟกซ ์02-679-7500  หรอือเีมล pakapol@tnsc.com จากนัน้โทรศพัทก์ลบัมาแจง้ทีเ่บอร ์02-679-7555 เพื่อยนืยนั
การสมคัร  

2. หรือ ส่งใบสมคัรมาก่อนที่อีเมล pakapol@tnsc.com จากนัน้โทรศพัท์แจ้งความจ านงเพื่อยืนยนัการสมคัรเข้าร่วมอบรม   
(โดยสามารถโอนเงนิค่าสมคัรภายหลงั ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด) 

3. เจา้หน้าทีจ่ะส่งอเีมลตอบกลบัเพื่อยนืยนัการไดร้บัใบสมคัร  โดยผูส้มคัรจะต้องท าการส่งใบสมคัรพรอ้มช าระค่าลงทะเบยีน  
ใหเ้สรจ็สิน้ ก่อนวนัอบรม 7 วนั) 

ค่ำลงทะเบียน  (ค่ำใช้จำ่ยต่อ 1 ท่ำน) 
บุคคลทัว่ไป 39,000 บำท (รำคำสุทธิ)  และสมำชิกสภำผูส่้งออก ท่ำนละ  35,000 บำท  (รำคำสทุธิ) 

ส ำหรบัผูส้มคัรท่ีช ำระค่ำสมคัรอบรม ภำยในวนัท่ี  31 กรกฎำคม 2559 รบัส่วนลดพิเศษ 10% จำกรำคำด้ำนบน 
บุคคลทัว่ไป เหลือเพียง 35,100 บำท (รำคำสทุธิ) และสมำชิกสภำผูส่้งออก เหลือเพียง  31,500 บำท (รำคำสุทธิ) เท่ำนัน้ 

ค่ำลงทะเบียนกำรขอสอบซ ำ้  ( ส ำหรบัผูเ้ข้ำอบรมในรุน่ก่อน ท่ีไม่ผำ่นกำรอบรม และประสงคจ์ะลงทะเบียนซ ำ้เท่ำนัน้) 
1. ค่าลงทะเบยีนสอบขอ้เขยีน 2 ครัง้ รวม 2,000 บาท 
2. ค่าลงทะเบยีนการท ารายงานและการสอบสมัภาษณ์  3,000 บาท  
3. ค่าลงทะเบยีนการเขา้ร่วมอบรม  2,000  บาท/ วนั/ ท่าน  

เอกสำรและสิทธิประโยชน์ 1. เอกสารประกอบการอบรม   2. อาหารกลางวนัและอาหารว่างส าหรบัการอบรมทุกวนั 
3. การศกึษาดงูานนอกสถานที ่

 
กำรช ำระค่ำใช้จำ่ย 
 

โอนเงินเข้ำบญัชีกระแสรำยวนั ธนำคำรกรงุเทพ จ ำกดั สำขำลมุพินี ช่ือบญัชี “สภำผูส่้งสินค้ำทำงเรอืแห่งประเทศไทย” 
เลขท่ีบญัชี 124-3-088745  หรอื ช ำระด้วยเชค็ในนำม “สภำผูส่้งสินค้ำทำงเรอืแห่งประเทศไทย”  และน ำเชค็เขำ้บญัชีสภำผูส่้ง
สินค้ำทำงเรอืแห่งประเทศไทย  โดยส่งหลกัฐำนกำรโอนเงินเขำ้มำท่ีแฟกซห์มำยเลข 02-6797500 หรอืสแกนหลกัฐำนกำร
โอนเงินส่งมำท่ีอีเมล pakapol@tnsc.com ตำมก ำหนดเวลำกำรช ำระเงิน โดยระบช่ืุอ-นำมสกลุของผูเ้ข้ำอบรม  / ช่ือหลกัสูตร
ท่ีสมคัร มำในส ำเนำใบโอนเงินด้วย  จำกนัน้ เจ้ำหน้ำท่ีจะจดัท ำใบเสรจ็ และส่งให้ท่ำนตำมท่ีอยู่ท่ีให้ไว้ในใบสมคัรต่อไป 

 

หมำยเหต ุ : สภำผูส่้งสินค้ำทำงเรอืแห่งประเทศไทย ได้รบักำรยกเว้นกำรหกัภำษี ณ ท่ีจำ่ย 3% 

กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน 

ในกรณีทีผู่อ้บรมจะขอยกเลกิการสมคัรเขา้ร่วมการอบรม จะต้องแจ้งควำมจ ำนงมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และแฟกซม์าไดท้ี่
เบอร ์02-679-7500 โดยทางสภาฯ จะเกบ็ค่าใชจ้่ายดงันี้  

1. แจง้ยกเลกิมากกว่า 30 วนั ก่อนการอบรมวนัแรก  จะขอเกบ็ค่าใชจ้่ายเป็นจ านวน 50% ของค่าอบรม 
2. แจง้ยกเลกิระหว่าง 15-30 วนั กอ่นการอบรมวนัแรก  จะขอเกบ็ค่าใชจ้่ายเป็นจ านวน 75% ของค่าอบรม 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการอบรมวนัแรกหรอืน้อยกว่านัน้  จะไม่คนืเงนิใหท้่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

***กรณุำช ำระค่ำใช้จำ่ยภำยในวนัที ่26 สิงหำคม 2559 *** 

ขอข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี :   คณุภคพล  พงิพทิยากุล  ฝา่ยพฒันาองคค์วามรูแ้ละก าลงัคน  สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย  
   โทรศพัท ์  02-679-7555 , 089-4095594 หรอือเีมลแอดเดรส  pakapol@tnsc.com 



 

Certified Logistics Professional 2016 
(หลกัสตูรประกาศนยีบตัรโลจสิตกิสส์ าหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง) 

กนัยายน – พฤศจกิายน 2559 
 

ใบสมคัร (Application form) Date 

ช่ือบริษทั (Company Name)         TNSC Member No.  _______ 

        Non -  Member 

        LQSPU  Sripatum University 

ช่ือ-นามสกุลผูส้มคัร  

(ภาษาไทย) 

Applicant Name and Surname  

(in English) 

ต าแหน่ง (Position) 

ฝ่าย (Department) 

Tel. Fax. Mobile. 

E-mail: 

ผูต้ดิตอ่ (Contact Person) 

Tel. Fax. Mobile. 

E-mail: 

Payment Method:          

Pay by cash at TNSC’s Office.                                                               

Crossed Cheque paying to “Thai National Shippers’ Council” at TNSC’s Office. 

TNSC current account of Bangkok Bank, Lumpini Branch no. 124-3-088745  ,  

the account name is “Thai National Shippers’ Council” 

กรณุาสง่ใบสมคัรมาทีแ่ฟกซห์มายเลข 02-679-7500 หรอื อเีมล  pakapol@tnsc.com 

สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 1168/97 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ์ชัน้ 32 โซนซ ีถนนพระรามสี ่แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120



 
 

คณุไพบลูย ์พลสวุรรณำ –                             
ทีป่รกึษา สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย                   
อดตีประธานสภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 
และอดตีประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร                  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย                            

และกรรมการบรหิาร บรษิทั ธารสมทุรฟู้ด  จ ากดั  
คณุไพบูลย ์จบการศกึษาจากคณะรฐัศาสตร ์                             
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
คณุพจมำน ภำษวธัน์ –           
อดตีผูอ้ านวยการบรหิารดา้น     
Supply Chain Management    
บรษิทั เนสท์เล่ (ไทย) จ ากดั          
มคีวามเชีย่วชาญ ทัง้ในดา้น                    

การบรหิารงานบญัช ีการเงนิและการควบคมุภายใน                                                
การน าเขา้-สง่ออก  การขนสง่ระหวา่งประเทศ  การบุคคล  
คณุพจมาน จบการศกึษาระดบัปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ                       
(เอกบญัช)ี จากไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา 

ดร.รธิุร ์พนมยงค ์-                                 
ทีป่รกึษา United Nations Conference  
on Trade & Development (UNCTAD) 
ในสาขา Trade Logistics ทีเ่มอืงเจนิวา  
และเป็นทีป่รกึษาใหก้บั United Nations 
Economic and Social  Commission     

for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) ในแผนกการขนสง่      
การสื่อสาร การท่องเทีย่ว และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน    
ดร.รธุริ ์จบการศกึษาปรญิญาเอกสาขา International Logistics   
ในแผนก Logistics Operations& Management Section           
ทีม่หาวทิยาลยัธรุกจิของ Cardiff ประเทศองักฤษ 
 

 คณุเตชะ บณุยะชยั – กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั     
ไครสั จ ากดั และด ารงต าแหน่งรองประธานสภา  
ผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย ประสบการณ์
ในการท างานมากวา่  20  ปี   อกีทัง้ไดร้บัเชญิให้
ไปบรรยายในหลายมหาวทิยาลยัทัง้รฐัและเอกชน 
และเป็นผูม้บีทบาทในการวางแผนและผลกัดนั

แผนพฒันายทุธศาสตรโ์ลจสิตกิสข์องประเทศไทยรว่มกบั
ผูเ้ชีย่วชาญและหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
คณุเตชะ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท                               
บรหิารธรุกจิบณัฑติ (MBA) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
 

 

 

 
 
ดร.ชยัชำญ เจริญสขุ – Manager to CEO 
บรษิทั ศรไีทย ซุปเปอรแ์วร ์ จ ากดั (มหาชน) 
ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอื
แหง่ประเทศไทย  
ดร.ชยัชาญ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี    

คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเคมเีทคโนโลย ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 และไดทุ้นปรญิญาโท วศิวกรรมอุตสาหการ
และการจดัการ สถาบนั AIT ปรญิญาเอก Management Sciences, 
SIU International 

ดร. ศรำยธุ แสงจนัทร ์–                          
รองประธานดา้นการเงนิ                                                     
บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั  
จบการศกึษาปรญิญาตร ีเกยีรตนิิยมอนัดบั 1              
คณะเศรษฐศาสตร ์สาขานโยบายการเงนิ 

และนโยบายสาธารณะ    ปรญิญาโท  นโยบายการจดัการปฏบิตักิาร                          
และเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ  
Northwestern U, J.L.Kellogg Graduate School of Management, 
Evanston, U.S.A.  และปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์จฬุาฯ 
 

คณุรำชนัทร ์ชยัวฒันำนนท์ –               
ปจัจบุนัท่านเป็น Senior Executive Consultant 
บรษิทั โนวเ์ลดจแ์วร ์อนิเทลลเิจนซ ์จ ากดั        
มคีวามเชีย่วชาญ ในเรื่องการจดัการโลจสิตกิส์
และซพัพลายเชน กลยทุธก์ารวางแผน การคา้

ดา้นน าเขา้-สง่ออก  คณุราชนัทร ์ จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท                                    
ดา้นการจดัการโลจสิตกิส ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
คณุวิเชียร พำชยมยั – นกัวนิิจฉัยอสิระ  
สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน่) 
ท่านมคีวามเชี่ยวชาญในเรื่องของดา้น TPM, 
Lean, TPS, Supply Chain and Logistics,  
Maintenance, CAD/CAM  ดา้นการผลติ 
และการควบคมุคณุภาพ 

คณุวเิชยีร จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

รศ.ดร.เศรษฐ ์สมัภตัตะกลุ –                 
อาจารยแ์ละนกัวจิยั หน่วยวจิยัเพื่อการ    
จดัการพลงังานและเศรษฐนิเวศ 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี   
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มคีวามเชีย่วชาญ

ดา้น Life Cycle Assessment, Eco Design, Carbon Footprint, 
Clean Technology etc.  จบการศกึษาปรญิญาเอก                              
(Eng) Mechanical Engineering มหาวทิยาลยัมเิอะ  

วิทยากรบางสว่นในหลกัสูตร LQSP 


