สนใจติดต่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
โทรศัพท์ 02-717 3000 โทรสาร 02-719 9489-90
คุณปิยวรรณ ต่อ 628
E-mail: piyawan@tpa.or.th
หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tpa.or.th และ www.tpif.or.th

ชาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่พิเศษ 1/2541
ปณฝ. พัฒนาการ



534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์. 0-2717-3000-19ต่อ 625, 631โทรสาร. 0-2719-9489-90 (http://www.tpa.or.th)

การเปลี่ ยนแปลงภายใต้ กระแสโลกาภิ วัตน์ การเปิ ดเสรี ทางการค้ า
ระหว่างประเทศ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น
ฯลฯ สถานการณ์ เ หล่ านี้ เ ป็นตัวผลักดั นให้ผู้ ป ระกอบการอุต สาหกรรม
จาเป็นต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
องค์กร อย่างไรก็ดีผู้ที่มีองค์ความรู้รอบในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รวมถึ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ส ถาน
ประกอบการในปัจจุบันยังขาดแคลนและไม่เพียงพอกับสภาพปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม จัดเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ง ขันของภาคอุต สาหกรรม ที่จาเป็ นต้ องเร่งยกระดับ เพื่อเตรีย ม
ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ โดยสานักโลจิสติกส์ ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของบทบาทของที่ปรึ กษาด้ านโลจิสติกส์ ที่มีต่อการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานของสถาน
ประกอบการ จึงได้จัดทาโครงการเพื่อสร้างที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานระดับเฉพาะทางที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาและยกระดับที่ปรึกษาฯ ให้
มีศักยภาพด้วยการฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ กับ ผู้ ที่มีพื้นฐานในการวินิจฉั ย หรือให้ ค าปรึ กษาด้า นต่ า งๆแก่ ส ถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ที่มีองค์ความรู้รอบ
สาหรับเป็นเครือข่ายในการตรวจวินิจฉัยและให้คาปรึกษาเชิงลึกด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ให้แก่สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ส ถาน
ประกอบการได้อย่างครบถ้วนและตรงจุด อันจะนาไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและของประเทศต่อไป

สมา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษาสถานประกอบการ ชั้น 6

ความเป็นมา

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรสร้างทีป่ รึกษา
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานระดับ
เฉพาะทางด้านการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า
(Supply Chain Logistics Specialist : SCLS_TM)

อบรมฟรี

สมัครด่วน! ภายใน 15 ม.ค. 60
รับจานวนจากัด

โครงการสร้างทีป่ รึกษาด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเพือ่ เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
สานักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป่ นุ่ )

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างที่ป รึกษาด้านโลจิสติ กส์และโซ่อุปทานระดับ เฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพสาหรับเป็นเครือข่ายในการให้บริการวินิจฉัยและ
ให้ ค าปรึ ก ษ าแนะน าแก่ ส ถานประกอบการได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อวางแนวทางการพัฒ นาที่ ป รึ ก ษาด้ า นโลจิสิ ต กส์ แ ละโซ่
อุปทานระดับเฉพาะทาง (Supply Chain Logistics Specialist
: SCLS) ให้ค รอบคลุมสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์อุตสาหกรรม
เพื่อติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการทางานและพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องของที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่
สร้างขึ้น

คุณสมบัติผสู้ มัคร

ผู้ที่ผ่ านการอบรมเป็ นที่ป รึ กษาด้า นโลจิส ติ กส์ แ ละโซ่ อุป ทาน
ระดับทั่วไป (SCLC) และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร หรือบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะที่
ได้ รับ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รององค์ ค วามรู้ ด้ า นการจัด การโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานระดับสากล อาทิ ประกาศนียบัตร CPIM
และ/หรื อ CSCP ของสถาบั น APICS หรื อประกาศนี ยบั ต ร
LQSP ของสถาบัน JILS และต้องมีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานให้ แ ก่ ส ถานประกอบการ
อุตสาหกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 สถานประกอบการ โดยมี
ผลงานทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก หรือมีประสบการณ์การทางาน
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รวมไม่น้อยกว่า 5 ปี

หลักฐานการรับสมัคร
1.
2.
3.
4.

รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาวุฒิการศึกษา
หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
(กรณียังทางานประจาอยู่)

เนือ้ หาหลักสูตร
1. ภาคทฤษฎี : 60 ชั่วโมง
อาทิ หลั ก สู ต รการบริ ก ารจั ด การการขนส่ ง , การอบรม
ผู้ ป ระกอบการระดั บ พื้ น ฐาน, Core Skill in Transport
Management, การจัดการการขนส่ง, ลักษณะทั่วไปในการขนส่ง,
การดาเนินงานและการบริหารการขนส่ง, ยานพาหนะและอุปกรณ์
สาหรับยกสินค้า, เอกสาร และพิธีการเทคโนโลยี การขนส่ ง, การ
วัดผลการดาเนินงานขนส่ง, ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการขนส่ง,
2. ภาคปฏิบัติ (On the Job Training-OJT) : 60 ชั่วโมง
ผู้ เ ข้ า อบรมเข้ า วิ นิ จ ฉั ย สถานประกอบการ โดยมี ผู้ ส อนให้
คาแนะนาระหว่างการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง จานวน 12 ชั่วโมง
ผู้ เ ข้ า อบรมให้ ค าปรึ ก ษาสถานประกอบการ โดยมี ผู้ ส อนให้
คาแนะนาระหว่างการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง จานวน 36 ชั่วโมง
ผู้เข้าอบรมประชุมกลุ่มย่อยและจัดทารายงานการวินิจฉัยและให้
ค าปรึ ก ษาส าหรั บ แต่ ล ะสถานประกอบการ โดยมี ผู้ ส อนให้
คาแนะนา จานวน 12 ชั่วโมง

การพิจารณาคัดเลือก
พิจารณาจาก
ความรู้ด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม/การผลิต/โลจิสติกส์ และ
ความรู้เฉพาะทางด้านการบริหารจัดการการผลิต และสินค้าคงคลัง
ความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
โอกาสในการนาความรู้ไปขยายผลต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
ความพร้อมในการเข้าฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่ต่ากว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด

กาหนดการ/รายละเอียดการอบรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ม.ค. 60 โดยส่งใบสมัครและเอกสาร
ประกอบการรับสมัครมาทาง E-mail: piyawan@tpa.or.th หรื อ
panita@tpa.or.th fax: 02-719 9490 และส่งเอกสารตัวจริงมาดังที่
อยู่ข้างล่างนี้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษา ชั้น 6
เลขที่ 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ที่ www.tpa.or.th และ www.tpif.or.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไป
สอบข้ อ เขี ย นเพื่อ คั ด เลื อ กผู้ ส มั ค ร วั น เสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560
ตรวจสอบรายชื่ อผู้มีสิทธิ์ส อบสั มภาษณ์ วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
ที่ www.tpa.or.th และ www.tpif.or.th ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น
ไป
วันสอบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อคั ด เลื อ กผู้ ส มั ค ร วัน เสาร์ ห รื ออาทิ ต ย์ ที่ 4-5
กุมภาพันธ์ 2560
วันประกาศผลผู้ได้รับเลือกเข้ารับการอบรม วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ปฐมนิเทศและเริ่มเรียนภาคทฤษฎี
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
ฝึกภาคปฏิบัติ OJT ณ สถานประกอบการ OJT
เดือนเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2560
ประเมินผลและจัดสัมมนานาเสนอผลงานการวินิจฉัยและให้คาปรึกษา
สถานประกอบการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เดือนสิงหาคม 2560

