
 

 

หลักสตูร 

“การบรหิารจัดการโซอ่ปุทานและโลจสิตกิส”์ 

(Supply Chain & Logistics Management) 

วนัที ่17 มถินุายน 2564   

เวลา 09.00-16.00 น. (Online Training by Zoom) 

 

     Supply Chain Management เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับบรูณาการ (Integration) และการจัดการในองคก์รทีไ่ด ้
มกีารน าหว่งโซอ่ปุทานและยังรวมถงึกจิกรรมตา่ง ๆ และเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมความสมัพันธแ์ละความรว่มมอื ซึง่มี
ผลกระทบตอ่กระบวนการทางธรุกรรมในอันทีจ่ะสรา้งเสรมิใหม้มีลูคา่เพิม่ในสนิคา้และบรกิารอันน ามาซึง่ความสามารถ
ในการแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยนื 

      Logistics คอื การจัดการเคลือ่นยา้ยวตัถดุบิและสนิคา้ ภายในกระบวนการของ Logistics เป็นกระบวนการที่
ครอบคลมุกจิกรรมตัง้แตแ่หลง่วตัถดุบิ (Raw Material Sources) ไปจนถงึแหลง่ของผูบ้รโิภค (Customers sources) 
หรอือาจกลา่วไดว้า่ Logistics เริม่ตน้ทีล่กูคา้และสิน้สดุทีล่กูคา้ 

      Logistics คอื “ขบวนการล าเลยีงหรอืการไหลของสนิคา้และบรกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ จากจดุเริม่ตน้ไปยัง
จดุสิน้สดุ โดยมเีป้าหมายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้” ซึง่ค าวา่ประสทิธภิาพนัน้ มหีลายองคป์ระกอบ
ตัง้แตก่ารวางแผนการจัดสง่ การเคลือ่นยา้ยในลักษณะตา่ง ๆตามความเหมาะสม การจัดเก็บรักษา การกระจายสนิคา้ 
การตดิตอ่สือ่สาร ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ขา้มาและออกไป การสง่มอบจนถงึมอืลกูคา้อยา่งถกูเวลาและสถานที ่(Right 
time & Right place)  

      Logistics เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกับการเคลือ่นยา้ย (Moving) สนิคา้และบรกิาร ทัง้ในองคก์รและระหวา่ง
องคก์ร” สว่น Supply Chain จะเนน้การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งองคก์รกับองคก์ร ทัง้ทีเ่ป็น 

สว่นอปุสงค ์(Demand) และสว่นของอปุทาน (Supply Side) ในลักษณะทีเ่นน้การสรา้งมลูคา่เพิม่และลดตน้ทนุ การ
เคลือ่นยา้ย (Moving) ในความหมายนี ้ไมใ่ชแ่ตเ่ฉพาะกจิกรรมขนสง่ทีเ่ป็น Transport เทา่นัน้ แตร่วมถงึกระบวนการ
ในการสง่ตอ่ทีม่ผีลทางกายภาพใหว้ตัถดุบิ-สนิคา้-บรกิาร มกีารเคลือ่นยา้ย จาก Origin Sources ไป End Sources  

วตัถปุระสงค ์

1. มุง่เสรมิสรา้งผลผลติ (Productivity) และศักยภาพทีเ่หนอืกวา่(Core Competency) โดย 
สามารถน าไปใชใ้นระดับกลยทุธท์ีเ่ป็น Action Plan ขององคก์ร  

2. สรา้งเป้าหมายเพือ่ความพอใจของลกูคา้  



 

3. ใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการลดตน้ทนุและสรา้งก าไร  
4. เป็นกลยทุธเ์พือ่มุง่เพิม่ศักยภาพการผลติและบรกิาร  
5. ใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการเตบิโตทีม่เีสถยีรภาพขององคก์ร 

เนือ้หาของหลักสตูร 

1. ความหมายของการจัดการการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
2. องคป์ระกอบของโซอ่ปุทานและ Logistics และ ความสมัพันธร์ะหวา่ง Logistics & Supply Chain 
3. ประโยชนแ์ละแนวคดิของการบรหิารจัดการโซอ่ปุทาน 
4. กจิกรรมทีส่ าคัญของการจัดการ Logistics 
5. บทบาทของการจัดการการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทานตอ่การพัฒนาธรุกจิ  
6. เป้าหมายของการจัดการการจัดการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน  
7. การวเิคราะหก์ระบวนการโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 
8. การออกแบบและการวางแผนกลยทุธโ์ลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน  
9. กรณีศกึษา การวเิคราะหโ์ลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน 

วธิกีารสมัมนา การบรรยาย การใหค้ าปรกึษา และรว่มอภปิราย ระดมสมอง Workshop 

กลุม่เป้าหมาย กลุม่หลกั  เจา้ของสถานประกอบการดา้น Logistics และ กจิการท่ัวไป ผูจั้ดการกจิการ/ ผูบ้รหิาร

ระดับกลาง หัวหนา้งาน ฝ่ายวางแผน ฝ่ายบรกิารลกูคา้ และฝ่ายอืน่ ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระยะเวลา  1 วนั จ านวนวนัละ 6 ชัว่โมง  เวลา 9.00 – 16.00 น. 

วทิยากร       อ.อนันต ์ดโีรจนวงศ ์

วธิกีารอบรม 
การบรรยาย การฝึกปฏบิตั ิและรว่มอภปิราย 

กลุม่เป้าหมาย 
ผูจั้ดการโรงงาน/ ผูบ้รหิารระดบักลาง หรอืเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายจัดซือ้ ฝ่าย
คลงัสนิคา้ วศิวกร 

 

ระยะเวลาอบรม  1 วนั วนัละจ ำนวน  6 ชัว่โมง เวลำ 09.00-16.00 

ค่ำอบรม/รำคำท่ำนละ 2,500 บำท (ไม่รวม VAT 7%)  
Promotion ช่วงนีม้ำ 4 จ่ำย 3 

รูปแบบการฝึกอบรม กำรบรรยำย ผ่ำนระบบ Online ด้วย Application Zoom 
 

วิทยากร :  อำจำรย์ อนนัต์ ดีโรจนวงศ์  
             - MBA Logistics Management 
             - Lean Production Consultant 
             - ท่ีปรึกษำสมำพนัธ์สมำคมอตุสำหกรรมสนบัสนนุ (A.S.I.A.) 
             - ท่ีปรึกษำเครือข่ำย Lean Production สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น  



 

             - ท่ีปรึกษำอตุสำหกรรมกำรผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม 
             - อำจำรย์พิเศษและวิทยำกรด้ำนกำรผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลำยแห่ง 
             - ท่ีปรึกษำสถำนประกอบกำรดีเด่นโครงกำร OPOAI กระทรวงอตุสำหกรรม 

 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

 

 

 

 

  

กรณีหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


 

แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 

“การบรหิารจัดการโซอ่ปุทานและโลจสิตกิส”์ 

(Supply Chain & Logistics Management) 

สง่มาที ่info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   _________________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 


