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ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 

ประเภทหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree)  

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม   20 คน 

ระยะเวลำ 285 ชั่วโมง (ทฤษฎี  60 ชั่วโมง และปฏิบัติ 225 ชั่วโมง) เทียบเท่า 9 หน่วยกิต (เทียบโอนได้) 

ระเวลำด ำเนินกำร รวม 4 เดือน ตั้งแต่ กันยายน 2563 – ธันวาคม 2563  

ค่ำลงทะเบียน  49,900 บาท 

สิทธิพิเศษ 

1. พิเศษสมาชิก สรท. ราคา 42,900 บาท 
2. พิเศษส าหรับ LQSP รุ่นท่ี 9 เป็นต้นไป ที่เข้าร่วมหลักสูตร LQSPX สำมำรถเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน   

Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX) 

หลักสูตรโลจิสติกส์กำรค้ำเพื่อกำรน ำเข้ำสง่ออก  ส ำหรับนักบริหำรระดับกลำง 
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โมดูลที่ 1 สมรรถนะในโลกสมัยใหม่ (General Competencies)  
(ทฤษฎี 15 ชั่วโมง ปฏิบัติ 50 ชั่วโมง) 

 
วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร/สถำนที่ ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
20 ก.ย 63 

09:00-17:00 
1. ทักษะทางสังคมและชีวิต  
(Social and Life Balance)  
- การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
- การพัฒนาออกแบบนวัตกรรม  
- ทักษะในการตัดสินใจ (Decision-making skills) 
- การแก้ไขปัญหา (Problem solving) 

3 
บรรยายเนื้อหา 

10 
- 4 ชม.เป็น work shop case 
study ในระหว่างการอบรม 
- 6 ชม.เป็นการประยุกต์และ
บูรณาการกับการท างานจริง 

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 26 ก.ย 63 
09:00-17:00 

2. ความสามารถที่เป็นสากล  
(Globally Talented)  
- เทคโนโลยีสมัยใหม ่
- เครื่องมือยุคดิจิทัล 
- การสื่อสารยุคดิจิทัล 
- การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ 
- ทักษะภาษาอังกฤษ 

4.5 
เนื้อหาบรรยาย 

10 
- 2.5 ชม.เป็น work shop case 
study ในระหว่างการอบรม 
-7.5 ชม.เป็นการประยุกต์และ
บูรณาการกับการท างานจริง 

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

18 ต.ค 63 
09:00-17:00 

3. กลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม ่
(Entrepreneur mindset) 
- การจัดการสมัยใหม่ 
- การเป็นผู้ประกอบการ 
- การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ 
 

3 
บรรยายเนื้อหา 

10 
- 4 ชม.เป็น work shop case 
study ในระหว่างการอบรม 
- 6 ชม.เป็นการประยุกต์และ
บูรณาการกับการท างานจริง 

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร/สถำนที่ ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
29 พ.ย 63 

09:00-17:00 
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Engaged)   
- ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
- การด าเนินงานธุรกิจตามหลักการก ากับกิจการทีด่ี 
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  
- กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล (ISO) ที่เกี่ยวข้อง 

4.5 
บรรยายเนื้อหา 

20 
- 2.5 ชม.เป็น work shop case 
study ในระหว่างการอบรม 
-17.5 ชม.เป็นการประยุกต์และ
บูรณาการกับการท างานจริง 
 

ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 รวม 15 50  
 
 

โมดูลที่ 2 ควำมเชี่ยวชำญและสมรรถนะทำงด้ำนโลจิสติกส์ (Professional and Experiential Skill)  
(ทฤษฎี 45 ชั่วโมง ปฏิบัติ 175 ชั่วโมง) 

 
วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
2 ต.ค.63 

09:00-17:00 
Introduction of Value Chain and Logistics 4 

บรรยายเนื้อหา 
3  

work shop / case study  
ในระหว่างการอบรม 

คุณพจมำน  ภำษวัธน ์

อดีตผู้อ านวยการบริหารด้าน Supply Chain Management  

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ดร.มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน 

พนักงานวิเคราะห์และวางแผนฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์  
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
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วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
 3 ต.ค.63 

09:00-17:00 
Logistics Network (Distribution Center) 
Management of Modernize Material Handling 
Equipment 

2 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

คุณเอกชัย ภูษณะพงษ์ 
Distribution Director 

Tesco Lotus 
Management of Modernize Material Handling 
Equipment 

2 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

ดร.ชัยชำญ  เจริญสุข 
กรรมการ 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

9 ต.ค.63 
09:00-17:00 

Packaging and Logistics 
 

2 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

คุณเกตุญำณินท์  จีรพัฒน์ธนำกร 

ผู้จัดการทั่วไป  

บริษัท เซเว่นสตาร์ อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
Procurement and Purchasing Management 2 

บรรยายเนื้อหา 
1 

work shop / case study 
 ในระหว่างการอบรม 

คุณเชี่ยวชำญ รัตนำมหัทธนะ 
ประธานสถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพ 

จัดซื้อโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ผู้ก่อตั้งและนายกคนแรกของสมาคมบริหารงานจัดซื้อ 

และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 

10 ต.ค.63 
09:00-17:00 

Modern Inventory Management 
 

4 
บรรยายเนื้อหา 

3 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

คุณสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ 
Vice President Business Development 
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จ ากัด (มหาชน) 

16 ต.ค. 63 
09:00-17:00 

Internal Logistics Management 
 

4 
บรรยายเนื้อหา 

3 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

คุณรำชันทร์  ชัยวฒันำนนท์ 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 



5 

 
วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
17 ต.ค. 63 

09:00-17:00 
Transportation Management and Multimodal 
Transportation (MTO) 
 

4 
บรรยายเนื้อหา 

3 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  

ส านักทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

คุณวัลภำ สถิรชวำล  
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Eagles Group  

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
30 ต.ค. 63 

09:00-17:00 
Global Logistics Management 2 

บรรยายเนื้อหา 
1 

work shop / case study  
ในระหว่างการอบรม 

คุณนพพร เทพสิทธำ 
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 
ที่ปรึกษา สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  

E-Logistics 2 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

ดร.ศรำยุธ แสงจันทร ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 

31 ต.ค. 63 
09:00-17:00 

E-Customs 4 
บรรยายเนื้อหา 

3 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

คุณอำภำพรรณี  แสงมุกดำ 
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรมศุลกากร  

 

6 พ.ย.63 
13:00-17:00 

Green Logistics 2 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

คุณเตชะ  บุณยะชัย 
รองประธาน 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
7 พ.ย.63 

09:00-17:00 
Modern Warehouse Management and Facility 
Layout Management 

4 
บรรยายเนื้อหา 

3 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

คุณสุรัตน์  ประลองศิลป์ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน) 
และ กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) 
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วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
13 พ.ย.63 

09:00-17:00 
Special Issue “The post-Covid-19 New Normal 
in Logistics” 

1 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

คุณอุดร คงคำเขตร 
New Growth Platforms Business Director 
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

Cost Management in Operation (Workshop) 2 
บรรยายเนื้อหา 

1 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

คุณศิฏฐพร คงศร ี
Group Purchasing & Supply Management  

Dept Manager, SCCC Corporate Procurement 
Siam City Cement Company Limited 

14 พ.ย.63 
09:00-17:00 

Cost Management of Logistics 4 
บรรยายเนื้อหา 

3 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

คุณพนิดำ  ละออสุวรรณ  

นักวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาสถานประกอบการ 

 
21 พ.ย.63  

09:00-17:00 
Exercise of Designing Logistics Systems 
(Workshop) 

 7 
work shop / case study  

ในระหว่างการอบรม 

ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี  

คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

27 พ.ย.63  
09:00-17:00 

Group Practice for the Operation  
Improvement of Logistics Center (Workshop) 

 7 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

ดร.ชัยชำญ  เจริญสุข 

กรรมการ  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ดร.มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน 

พนักงานวิเคราะห์และวางแผนฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

28 พ.ย.63 
09:00-17:00 

Group Practice for the Operation  
Improvement of Logistics Center (Workshop) 

 7 
work shop / case study 

 ในระหว่างการอบรม 

ดร.ชัยชำญ  เจริญสุข 

กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

ดร.มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน 

พนักงานวิเคราะห์และวางแผนฝ่ายบริหารระบบโลจิสติกส์  

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
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วัน/เวลำ เนื้อหำ 

ลักษณะกำรอบรม 
วิทยำกร ทฤษฎ ี

(ชั่วโมง) 
ปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 
 ท า Project/ assignment  

ระหว่างสัปดาห์ (จันทร์- พฤหัสบดี)  
อย่างน้อยวันละ 2.5 ชม. 

 ไม่น้อยกว่า 100 ชม.  

 ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ  10  

 สอบครั้งที่ 1 / สอบครั้งที่ 2 / สอบปากเปล่า  7  

กำรศึกษำดูงำน
ภำยในประเทศ  

  7 
 

 

 รวม 46 175  

*หมายเหตุ: หัวข้อการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


