
เพื่อแก้ปัญหา
เหล่านี้ 

ตดิต่อสอบถาม
โทร : 02-547-5955
แฟกซ์ : 0 2547 5952
E-mail : logisticsdbd@gmail.com

พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการธุรกิจโลจสิตกิส์

โดยวทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ
โลจสิตกิส์เชิงกลยุทธ์และด้านมาตรฐานสากล

จัดโดย กองส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ
กรมพฒันาธุรกจิการค้า

สัมมนาฟรี !!
 ท าธุรกจิให้มีระบบตรวจสอบ

เพ่ือลดต้นทุน
 ค้นหาช่องทางสร้างรายได้เพิม่
 ปรับตวัให้ทันกบัโลกยุคดจิิทัล
 ใช้ข้อมูลวเิคราะห์ให้แข่งขันได้

ต้นทุนขนส่งสูง

บริหารจัดการ
ไม่มีประสิทธิภาพ

ขาดระบบเทคโนโลยี
ในการบริหารจดัการธุรกจิ

ส ารองทีน่ั่งเพยีงสแกน QR Code 
หรือ https://is.gd/qtuUkM

โอกาสทีห่า้มพลาด!!! พบกันได้ที่
กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 - 3 มี.ค.63 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กทม.
จังหวัดขอนแก่น   วันที่ 19 - 20 มี.ค.63 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 2 - 3 เม.ย.63 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel



แผนที่ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแก่น



แผนที่ โรงแรม 42C The chic
จังหวัดนครสวรรค์



วัน/เวลา หัวข้ออบรม / สัมมนา ประธาน/วิทยากร

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดงานสัมมนาฯ ประธานในพิธี

09.15 - 12.00 น. หัวข้อ "การสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ นายภณ ทัพพินท์กร 

สู่มาตรฐานสากล" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.พี.คอนเซาท์ 

• การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด 

  สู่มาตรฐานสากล

• การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล โดยใช้

  แพลตฟอร์มท่ีเหมาะสม

• หลักการบริหารจัดการฟังก์ชันอย่างเป็นระบบและ

  การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเชิงวิเคราะห์ 

• มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น. "รวมพลังสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย" นายภณ ทัพพินท์กร 

• กิจกรรม Work shop แลกเปล่ียนเรียนรู้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.พี.คอนเซาท์ 

  การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด และทีมวิทยากร

• กิจกรรม Work shop การเขียนกลุยทธ์ระดับบริษัท  

  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี

วันท่ี 1

ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 "การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์"

 (Logistics Management & e-Logistics)

- 1/2 -- 1/2 -



09.00 - 12.00 น. หัวข้อ "พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย รศ.ดร. ชาญวิทย์ ต้ังสิริวรกุล

ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล" รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

• สร้างความตระหนักเก่ียวกับข้อก าหนดระบบมาตรฐาน ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

• ข้ันตอนการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 9001 พระนครเหนือ 

• การประเมินศักยภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยตัวช้ีวัด

  ตามแนวคิด SCOR Model

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น. หัวข้อ "การบริหารข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์" รศ.ดร. ชาญวิทย์ ต้ังสิริวรกุล

• การจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรมสัมพันธ์

• กิจกรรม Work shop แลกเปล่ียนเรียนรู้ ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

  การจัดท าข้อมูลในองค์กร และการน าเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

  สมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ พระนครเหนือ และทีมวิทยากร

  ธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นเร่ือง

  การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ    - บริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.

                - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

วันท่ี 2



 QR Code 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ 

(Logistics Management & e-Logistics)” 
www.dbd.go.th                                         ********************** 

1. ประเภทกจิการ 
  ประเภทนิติบุคคล          หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล             หา้งหุน้ส่วนจ ากดั            บริษทัจ ากดั            บริษทัมหาชนจ ากดั 
ช่ือนิติบุคคล                                                                                            

           เลขทะเบียนนิติบุคคล 
            

2.  ทีต่ั้งสถานประกอบการ  เลขท่ี.....................หมู่ท่ี..............ซอย....................................ถนน............................................... 
     ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์..................... 
      E-mail ของนิติบุคคล.............................................................ID Line ของนิติบุคคล........................................................... 
     โทรศพัท ์                                                     โทรสาร                                                                  

3. ประเภทธุรกจิ (เลือกประเภทธุรกจิหลกั 1 ประเภท) 
               ผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้  (Transportation)                    ใหเ้ช่าคอนเทนเนอร์/คลงัสินคา้  (Container/Warehouse)            
                 ผูใ้หบ้ริการด าเนินพิธีการศุลกากร (Shipping)             ตวัแทนรับจดัส่งสินคา้  (Freight Forwarder) 
                 อ่ืน ๆ ดา้นโลจิสติกส์  (โปรดระบุ).........................................................................................................  
4. ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

  (1)  ช่ือ-นามสกลุ                                           ต าแหน่ง                                                     
     โทรศพัท ์                                           โทรสาร                                 โทรศพัทมื์อถือ                                  ก    

E-mail                                   ID Line                                 
(2) ช่ือ-นามสกุล                                           ต าแหน่ง                                                     

     โทรศพัท ์                                           โทรสาร                                 โทรศพัทมื์อถือ                                  ก    
E-mail                                   ID Line                                 

5. ประสงค์เข้าร่วมสัมมนา  (เลือกได้ 1 คร้ัง)   (หมายเหตุ : กรมฯ จะรับผดิชอบค่าที่พกับริษทัละไม่เกนิ 2 ท่าน เฉพาะธุรกจิที่มทีี่ตั้งส านักงาน
อยู่ในจงัหวดัอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จังหวดัที่จดัสัมมนาฯ ) 
            วนัที ่2 - 3 มนีาคม 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ รัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร  (กรมฯ ไม่รับผิดชอบค่าท่ีพกั) 
            วนัที ่19 - 20 มนีาคม 2563 ณ โรงเรม พลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จงัหวดัขอนแก่น  (เฉพาะ กาฬสินธ์ุ นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร เลย 
สกลนคร หนองคาย หนองบวัล าภู อุดรธานี ชยัภูมิ บุรีรัมย ์มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) 
            วนัที ่ 2 - 3 เมษายน 2563 ณ โรงแรม 42C The Chic จงัหวดันครสวรรค์ (เฉพาะ ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทยั และ
อุทยัธานี) 
6. ท่านรปะสงค์พกัค้างคืนหรือไม่                    พกัค้างคืน                         ไม่พกัค้างคืน 

           สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่กองส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  โทรศพัท ์02-547-5955   
           สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมได้ 3 ช่องทาง                                                                                             
                   กรอกใบสมคัรส่งมาท่ี E-mail : logisticsdbd@gmail.com / Fax : 0 2547 5952 
                   สมคัรออนไลน์ 24 ชม. เพียงสแกน QR Code   

          

                    **กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผู้สมัคร **       
 

             

http://www.dbd.go.th/
mailto:logisticsdbd@gmail.com
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