
วัน/เวลา หัวข้ออบรม / สัมมนา ประธาน/วิทยากร

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. หัวข้อ "การสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ 
สู่ยุค New Normal" (อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ต้ังสิริวรกุล) 

• การบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New Normal

• การสร้างกลยุทธ์ค้นหาความต้องการลูกค้าท่ีแท้จริงในยุค

  New Normal (Voice of Customer: VOC)

• การสร้างกลยุทธ์ความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร

  (Customer engagement)

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์

"รวมพลังสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย" กลุ่มย่อย 1-2 :

• กิจกรรม Work shop แลกเปล่ียนเรียนรู้ อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ต้ังสิริวรกุล (วิทยากรหลัก)

  การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ กลุ่มย่อย 3-4 :

• กิจกรรม Work shop การเขียนกลุยทธ์เชิงรุก อ.รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ (วิทยากรหลัก)

  ในยุค New Normal กลุ่มย่อย 5 :
อ.สรไกร โพธิกุล (วิทยากรรอง)

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

18.00 - 20.00 น. Focus group กิจกรรมสัมพันธ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เจ้าหน้าท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเพ่ิมศักยภาพบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

วันอังคารท่ี 15 กันยายน 2563

ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 "พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์"  (Logistics Management & e-Logistics)

วันอังคารท่ี 15 - พุธท่ี 16 กันยายน 2563

- 1/2 -- 1/2 -



วัน/เวลา หัวข้ออบรม / สัมมนา ประธาน/วิทยากร

09.00 - 12.00 น. หัวข้อ "พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่" โลจิสติกส์

• การสร้างกลยุทธ์การบริการท่ีเหนือความคาดหมาย (อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ต้ังสิริวรกุล) 

  (Service excellence)

• การลดต้นทุนด้วยระบบการบริหารแบบ LEAN

• แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจ

  ให้บริการโลจิสติกส์ภายใต้ Thailand 4.0

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ผู้เช่ียวชาญด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

 "การเพ่ิมผลิตภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในยุค โลจิสติกส์

  New Normal" ด้วย Microsoft Power BI กลุ่มย่อย 1-2 :

• กิจกรรม Work shop การจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบ อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ต้ังสิริวรกุล (วิทยากรหลัก)

• กิจกรรม Work shop แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มย่อย 3-4 :

  การจัดท าข้อมูลในองค์กร และการน าเทคโนโลยี อ.รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ (วิทยากรหลัก)

  สมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ กลุ่มย่อย 5 :

  ธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นเร่ือง อ.สรไกร โพธิกุล (วิทยากรรอง)

  การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

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

                - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

วันพุธท่ี 16 กันยายน 2563



 

แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ 

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

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  (หมายเหตุ : กรมฯ จะรับผดิชอบค่าทีพ่กับริษทัละไม่เกนิ 2 ท่าน เฉพาะธุรกจิทีม่ทีีต่ั้งส านักงาน
อยู่ในจงัหวดัอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จงัหวดัทีจ่ดัสัมมนาฯ ) 
            วนัที ่15 - 16 กนัยายน 2563 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวดันครปฐม (ธุรกิจท่ีมีท่ีตั้งส านกังาน
อยูใ่นจงัหวดั สุพรรณบุรีชยันาท ลพบุรี สระบุรี นครนายก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรีอยธุยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี สามารถเขา้พกัได)้     
          
6. ท่านประสงค์พกัค้างคืนหรือไม่                    พกัค้างคืน                      ไม่พกัค้างคืน 
 

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

                    **กรมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกผู้สมัคร **      

 

             

  QR Code 

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


เพื่อแก้ปัญหา 
เหล่านี้ !! 

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

พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

       การบริหารจดัการธุรกิจโลจสิตกิส ์

โดยวทิยากรผู้เช่ียวชาญ ด้านการสร้างศักยภาพธุรกจิ 
โลจิสติกส์ และการพฒันาธุรกจิโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลย ี

จัดโดย กองส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ 
กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

                      สัมมนาฟรี !! 
 ท าธุรกจิให้มรีะบบตรวจสอบ 

เพ่ือลดต้นทุน 
 ค้นหาช่องทางสร้างรายได้เพิม่ 
 ปรับตวัให้ทนักบัโลกยุค                

New Normal 
 ใช้ข้อมูลวเิคราะห์ให้แข่งขันได้ 

ต้นทุนขนส่งสูง 

บริหารจัดการ 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

ขาดระบบเทคโนโลย ี
ในการบริหารจดัการธุรกจิ 

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

โอกาสทีห่า้มพลาด!!! พบกันได้ที ่
จังหวัดนครปฐม  วันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 
                       ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อ าเภอเมือง  
                       จังหวัดนครปฐม 



แผนที่ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม 
 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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