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ชาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่พิเศษ 1/2541
ปณฝ. พัฒนาการ

การเปลี่ ยนแปลงภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ตน์ การเปิ ดเสรี ทางการค้ า
ระหว่างประเทศ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น
ฯลฯ สถานการณ์ เหล่านี้ เป็ นตั วผลัก ดั นให้ ผู้ป ระกอบการอุ ตสาหกรรม
จาเป็นต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
องค์กร อย่างไรก็ ดีผู้ที่ มีองค์ความรู้รอบในด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รวมถึ ง มี ป ระสบการณ์ ในการวิ นิ จฉั ย และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ส ถาน
ประกอบการในปัจจุบันยังขาดแคลนและไม่เพียงพอกับสภาพปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรม จัดเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่ งขันของภาคอุ ตสาหกรรม ที่ จ าเป็ นต้ องเร่งยกระดั บเพื่ อเตรีย ม
ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ โดยสานักโลจิสติกส์ ตระหนัก
และเห็ นความส าคั ญของบทบาทของที่ ปรึกษาด้ านโลจิ สติ กส์ ที่ มี ต่ อการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานของสถาน
ประกอบการ จึงได้จัดทาโครงการเพื่อสร้างที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานระดับเฉพาะทางที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาและยกระดับที่ปรึกษาฯ ให้
มีศักยภาพ ด้วยการฝึกอบรมต่อยอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้ กั บ ผู้ ที่ มี พื้ น ฐานในการวินิ จ ฉั ย หรื อให้ ค าปรึก ษาด้ านต่ างๆแก่ สถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ที่มีองค์ค วามรู้รอบ
สาหรับเป็นเครือข่ายในการตรวจวินิจฉัยและให้คาปรึกษาเชิงลึกด้านการ
จั ด การ โลจิ ส ติ ก ส์ ให้ แ ก่ ส ถานประกอบการได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สถาน
ประกอบการได้อย่างครบถ้วนและตรงจุด อันจะนาไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและของประเทศต่อไป

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปนุ่ ) ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษาสถานประกอบการ ชั้น 6
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)

ความเป็นมา



ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย

โครงการสร้างทีป่ รึกษาด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม

ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วม
การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์
 สาขาการบริหารจัดการการผลิตและสินค้า
คงคลัง (Production and Inventory
Management : PIM)
 สาขาการบริหารจัดการการจัดหาและจัดซื้อ
วัตถุดิบและสินค้า (Sourcing and
Procurement Management : SPM)
 สาขาการบริหารจัดการการขนส่ง
(Transportation Management : TM)

สานักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ร่วมกับ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปนุ่ )

วัตถุประสงค์
สถานประกอบการสามารถปรับปรุง/พัฒนาการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ในด้านการผลิตและสินค้าคงคลัง, หรือ
การจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า หรือการขนส่ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป็ นกรณี ศึ กษาส าหรับการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบั ติ การด้ าน
การวินิจฉัยและให้คาปรึกษาในสถานประกอบการ ให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับเฉพาะทาง

คุณสมบัติสถานประกอบการ
สถานประกอบการใน 6 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย
ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และพลาสติ ก อุ ตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
อุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่องนุ่ งห่ ม และอุ ตสาหกรรม
ยางพารา และอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ เช่ น อุ ต สาหกรรมยา
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
ผู้บริหารเข้าใจ เห็นประโยชน์ และสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การพิจารณาคัดเลือก
ความมุ่งมั่นของสถานประกอบการ ที่จะผลักดันให้เกิด
การพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
ความพร้อมของที ม งาน ในการสนั บ สนุ น ข้อมู ล และ
ดาเนินการปรับปรุงตามแผนที่กาหนด

ขัน้ ตอนการเข้าร่วมโครงการ
1. กรอกใบสมัครส่งมาที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2. สมาคมฯ จะด าเนิ น การคัด เลื อกสถานประกอบการที่ มี
ความพร้ อ มในการเข้ า ร่ ว มโครงการ โดยท าการ Fact
Finding ณ สถานประกอบการ
3. การวินิจฉัยและให้คาปรึกษา ตามแผนงานที่กาหนด
ที่ ป รึ กษาและกลุ่ ม ผู้ เข้ าอบรม เข้ าวิ นิ จฉั ย และให้
คาแนะนาที่สถานประกอบการ จานวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)
ที่ ปรึกษาและกลุ่ มผู้ เข้ าอบรม ประชุ มกลุ่ มย่ อยเพื่ อ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลและหั วข้ อการปรั บ ปรุ งและจั ด ท า
รายงานการวินิจฉัยและให้คาปรึกษา จานวน 24 ชั่วโมง
(4 วัน)
ที่ปรึกษาและกลุ่ มผู้เข้าอบรม เข้าให้ คาปรึกษาสถาน
ประกอบการ เพื่อดาเนินงานปรับปรุง และติดตามผล
และสรุปผลการดาเนินโครงการ จานวน 18 ชั่วโมง
(3 วัน)
4. สถานประกอบการน าเสนอส รุ ป ผ ล ก ารป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถาน
ประกอบการ

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
มีการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สามารถบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เสริมสร้างแนวคิดการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร

กาหนดการ/รายละเอียดการอบรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยส่งใบ
สมัครมาที่
E-mail:piyawan@tpa.or.th,panita@tpa.or.th
หรือทางโทรสาร เบอร์ 02-7199489-90 และส่งเอกสาร
พร้อมลายเซ็นตัวจริงมาดังที่อยู่ข้างล่างนี้
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ฝ่ายวินิจฉัยและให้คาปรึกษา ชั้น 6 เลขที่ 534/4
ซอยพัฒนาการ18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
สมาคมฯทาการประเมินสภาพเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
การวินิจฉัยและให้คาปรึกษา ณ สถานประกอบการ
เดือนเมษายน 2560
ประเมิ น ผลและจั ด สั ม มนาสรุ ป ผลการปรั บ ปรุ ง การ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ
เดือนสิงหาคม 2560

