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ตารางการฝึกอบรมพัฒนา 

หลักสูตร “การปรบัเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)” 

 

ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทมุ กรุงเทพ วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการ 

ประเภทหลักสูตร : ประกาศนียบัตร (Non-Degree)  

จํานวนผู้เข้าอบรม : จํานวน 160 คน 

ระยะเวลา  : จํานวน 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี  60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) เทียบเท่า 9 หน่วยกิต (เทียบโอนได้) 

ระเวลาดําเนินการ รวม 6 เดือน ตั้งแต่ กันยายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564  

สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ และสถานประกอบการ 

 

โมดูลที่ 1 สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies) 

(ทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฏิบัติ 50 ชั่วโมง) 

 

 

วัน/เวลา เนื้อหา 

ลักษณะการอบรม 

วิทยากร ทฤษฎี

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 

20 ก.ย. 63 

09:00-17:00 

ความสามารถที่เป็นสากล (Globally Talented) 

- เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

- เครื่องมือยุคดิจิทัล 

- การสื่อสารยุคดิจิทัล 

3

บรรยายเนื้อหา 

10

- 4 ชม.เป็น work shop case 

study ในระหว่างการอบรม 

- 6 ชม.เป็นการประยุกต์และบูรณา

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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วัน/เวลา เนื้อหา 

ลักษณะการอบรม 

วิทยากร ทฤษฎี

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 

- การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ

- ทักษะภาษาอังกฤษ 

การกับการทํางานจริง

14 พ.ย. 63 

09:00-17:00 

(กลุ่ม 1) 

22 พ.ย. 63 

09:00-17:00 

(กลุ่ม 2) 

ทักษะทางสังคมและชีวิต  

(Social and Life Balance)  

- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

- การพัฒนาออกแบบนวัตกรรม  

-ทักษะในการตัดสินใจ (Decision-making skills) 

- การแก้ไขปัญหา (Problem solving) 

4.5

บรรยายเนื้อหา 

10

- 2.5 ชม.เป็น work shop case 

study ในระหว่างการอบรม 

-7.5 ชม.เป็นการประยุกต์และบูรณา

การกับการทํางานจริง 

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

(Game-Based Learning) 

 

21 พ.ย. 63 

09:00-17:00 

(กลุ่ม 1) 

28 พ.ย. 63 

09:00-17:00 

(กลุ่ม 2) 

กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่

(Entrepreneur mindset) 

- การจัดการสมัยใหม่ 

- การเป็นผู้ประกอบการ 

- การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ 

3

บรรยายเนื้อหา 

10

- 4 ชม.เป็น work shop case 

study ในระหว่างการอบรม 

- 6 ชม.เป็นการประยุกต์และบูรณา

การกับการทํางานจริง 

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

(Game-Based Learning) 

 

29 พ.ย. 63 

09:00-17:00 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม    (Socially Engaged)  

- ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

- การดําเนินงานธุรกิจตามหลักการกํากับกิจการที่ดี 

- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  

- กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล (ISO) ที่เกี่ยวข้อง 

4.5

บรรยายเนื้อหา 

20

- 2.5 ชม.เป็น work shop case 

study ในระหว่างการอบรม 

-17.5 ชม.เป็นการประยุกต์และ

บูรณาการกับการทํางานจริง 

กิจกรรม CSR นอกสถานที่
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วัน/เวลา เนื้อหา 

ลักษณะการอบรม 

วิทยากร ทฤษฎี

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 

 รวม 15 50

หมายเหตุ: พิธีเปิดรวมทุกหลักสูตร (1 วัน) Digital Tools (คุณซี เจ้าหญิง IT) / English for Logistics (คุณคริสโตเฟอร์) / Logistics Night Live Party (รวมทุกวิทยาเขต) 

  Game-Based Learning: Beer Game/ Lean Game/ Brass Birmingham/ Startup/ Cash flow/ Container/Food Chain 

  กิจกรรมกลุ่มสร้างสัมพันธ์ CSR ร่วมกับชุมชน (โจทย์ตามที่หลักสูตรกําหนด) 
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โมดูลที่ 2 ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์ (Professional and Experiential Skill)  

(ทฤษฎี 45 ชั่วโมง ปฏิบัติ 175 ชั่วโมง) 

 

 

วัน/เวลา เนื้อหา 

ลักษณะการอบรม วิทยากร 

ทฤษฎี

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 
 

26 ก.ย. 63

09:00-17:30 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Lean Supply Chain 

Transformation 

- Lean Thinking 

- Lean Principle 

- Lean Game 1 

7.5

บรรยายเนื้อหา 

 ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 

 

3 ต.ค. 63 

09:00-17:30 

- Lean Transformation 

- Lean Game 2 

7.5

บรรยายเนื้อหา 

 ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 

 

10 ต.ค. 63

09:00-17:30 

- 7 Wastes & Losses 

- Lean Tools & Techniques 

- Lean Matric & Benefits  

- SCOR Model 

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

7.5

บรรยายเนื้อหา 

 ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 

 

17 ต.ค. 63

09:00-17:30 

- Value Stream Mapping

- Logistics Cost Model 

7.5

บรรยายเนื้อหา 

 ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 
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วัน/เวลา เนื้อหา 

ลักษณะการอบรม วิทยากร 

ทฤษฎี

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 
 

- Demand & Production Planning

- Lean Purchasing 

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

 31 ต.ค. 63

09:00-17:30 

-Lean Warehousing/Material Handling

- Inventory Management 

-Lean Transportation 

- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาในชั้นเรียน 

7.5

บรรยายเนื้อหา 

 ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 

 

7 พ.ย. 63 

09:00-17:30 

-Digital/Smart Factory & ERP

- ตัวอย่างจากรุ่นที่ 1  

7.5

บรรยายเนื้อหา 

 ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 

 

8 พ.ย. 63 

ถึง 31 ม.ค. 64 

 

Improvement Project Assignment 163

163 ชม.ทํา Project เพื่อปรับปรุง

เกี่ยวกับ Lean Supply Chain 

ในสถานประกอบการจริง 

- คัดเลือก Project 

- เก็บข้อมูล, วิเคราะห์, ปรับปรุง, 

สรุปผลลัพธ์ 

- ทําการ Coaching ณ สถาน

ประกอบการโดยทีม

ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 
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วัน/เวลา เนื้อหา 

ลักษณะการอบรม วิทยากร 

ทฤษฎี

(ชั่วโมง) 

ปฏิบัติ

(ชั่วโมง) 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- จัดทํารายงานในรูป 

PowerPoint เพื่อนําเสนอ

ผลงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ 

- นําเสนอผลงานให้ผู้บริหารได้รับ

ทราบ 

คัดเลือกผลงานดีเด่นเข้าร่วมการ

นําเสนอผลงานรอบสุดท้าย ณ 

ส่วนกลาง 

 

7 ก.พ. 64 

09:00-17:30 

- Best Practices Sharing ณ ส่วนกลาง

- สรุปผลตลอดโครงการ 

6

นําเสนอผลงานดีเด่นรอบสุดท้าย 

ณ ส่วนกลาง 

ทีมที่ปรึกษาด้าน 

Lean Supply Chain 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 การศึกษาดูงานภายในประเทศ 6

กิจกรรม CSR และศึกษาดูงาน

ภายในประเทศ 

ณ สถานประกอบการ

 รวม 45 175

*หมายเหตุ: หัวข้อการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 


