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หลักสูตร “การบริหารจัดการโลจสิตกิส์” รุ่ น �/���� 
(LOGISTICS BEST PRACTICE MANAGEMENT) 

สําหรับผู้ท ี0ต้องการท ักษะใหม่เพ ื0อโอกาสและอนาคตที0ดีกว่า 
 

ทาํไมจงึต้องเปลี0ยนทกัษะด้านโลจสิตกิส์ 

 ภายใต้การเปลี�ยนนวตักรรมและเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงคณุสมบติัและทกัษะของบุคลากร 

ของตลาดแรงงาน ส่งผลให้ผู้ จบการศึกษาโดยเฉพาะปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ซึ�งมีทักษะไม่

สอดคล้องกบัความต้องการของสถานประกอบการทั 4งด้านอตุสาหกรรมและบริการ ทําให้หางานได้ยากและต้องใช้

ระยะเวลายาวนานกว่าเดิม อีกทั 4งอาจได้รับรายได้ตํ�ากว่าเกณฑ์ สําหรับอาชีพที�เกี�ยวกับโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชนเป็นอตุสาหกรรมที�อยู่ในยุคสมยัเป็น 1 ใน 10 ของซูปเปอร์คลสัเตอร์และเป็นอาชีพที�สอดคล้องกบัเศรษฐกิจ

ยคุ 4.0 ตลาดยงัมีความต้องการสงูและเป็นอาชีพที�ให้ผลตอบแทนอยู่ในลําดบัต้นๆ 

 สถาบันวิชาการวี-เซ ิร์ฟ ภายใต้โรงเรียนส่งเสริมการนําเข้า-ส่งออกเป็นหน่วยการศึกษาในเครือ

ของบริษัท วี-เซ ิร์ฟ กรุ๊ ป ซ ึ0งเป็นธุรกจิโลจสิตกิส์ครบวงจรขนาดใหญ่ ตลอดช่วงระยะเวลากวา่ 20 ปี สถาบนั

วิชาการ วี-เซิร์ฟ มีหลกัสตูรอบรมด้านโลจิสติกส์-การค้าระหว่างประเทศให้กบัพนกังานบริษัทนําเข้า-ส่งออกปีละ

ไม่ตํ�ากว่า 140 หลักสูตร มีผู้ เข้าอบรมแต่ละปีจํานวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน (สามารถเข้าชมตารางอบรมได้ที� 

 WWW.V-SERVEINSTITUTE.COM) 

 จากปัญหาดังกล่าวสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟซึ�งได้การรับรองเป็นองค์กรทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้าน 

โลจิสติกส์จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ตระหนักถึงการเสียโอกาสของผู้ ที�จบการศึกษาใน

สาขาวิชาซึ�งตลาดแรงงานมีความต้องการลดน้อยถอยลง จึงได้จัดหลักสูตรระยะสั 4น 150 ชั�วโมง (QR วัน) 

ครอบคลุมภาคทฤษฎี การฝึกงานจริงและการดูงาน หลกัสูตรได้ออกแบบโดยอาศยัประสบการณ์ในฐานะอยู่ใน

ธุรกิจโลจิสติกส์ ไมว่า่จะจบการศกึษาสาขาใดสามารถที�จะปรับเปลี�ยนทกัษะใหม ่

 ผู้ท ี0จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนส่งเสริมนําเข้า-ส่งออกและใบรับรองการ

ฝึกงานจากบริษัทวี-เซ ิร์ ฟ  โลจิสติกส์  จํากัด  ซึ�งเป็นบริษัทที�มีชื�อเสียงและเป็นที�ยอมรับดําเนินธุรกิจด้าน  

โลจิสติกส์ต่อเนื�องเป็นเวลามากกว่า 35 ปีสามารถนําทกัษะความรู้ด้านโลจิสติกส์ทั 4งด้านนําเข้า-ส่งออก, ด้าน

ศลุกากร,คลงัสินค้า-กระจายสินค้า, ขนส่งข้ามแดนและขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั 4งหากอตัราพนกังานว่างทาง

บริษัทฯจะเลือกรับจากผู้ ที�ผ่านการอบรม รวมถึงยังช่วยคัดกรองแนะนําในการหางานให้กับผู้ท ี0จบหลักสูตร

เช ื0อมโยงกับบริษัท เป้าหมายซ ึ0 งเป็นลูกค้าของวี-เซ ิร์ฟ  กรุ๊ ปและผู้น ําเข้า-ส่งออกในเครือข่ายมากกว่า 

3,000 บริษัท เป็นการเพิ�มโอกาสในการหางานและรายได้ที�ดี สามารถหางานที�เกี�ยวข้องกบัด้านโลจิสติกส์และ

นําเข้า-สง่ออกเป็นทางเลือกและโอกาสที�ดีกวา่ 
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ทุนการศึกษา : 

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทย มอบทนุการศกึษา  Y,ZZZ บาท จาํนวนจาํกัด  

สนใจสอบถามรายละเอียดเพื�อสนบัสนนุทนุการศกึษา ที� โทร.ZQ-[\\-]ZZ[ คณุศวิิไล มะกลํ�าทอง 

E-MAIL : TRAINING2@V-SERVEGROUP.COM 

รายละเอ ียดของหลักสูตร 
 

1. ระยะเวลา  :  รวมตลอดหลกัสตูรทั 4งภาคทฤษฎี-การฝึกงานและดงูานใช้เวลา 150  ชั�วโมง 

เป็นจํานวนวนัทั 4งสิ 4น 25 วนั (รายละเอียดดจูากตารางแนบท้าย หน้า d-\) 

2. คุณสมบัตขิองผู้ เรียน : จบการศกึษาระดบั ระดบั ปวส. และปริญญาตรี ทกุสาขา  

(โดยต้องผ่านการสมัภาษณ์คณุสมบติั) 

3. สิ0งท ี0จะได้รับเมื0อจบหลักสูตร :  

1) ได้รับประกาศนียบัตร การจัดการโลจิสติกส์ “LOGISTICS   BEST PRACTICE MANAGEMENT” 
จากโรงเรียนสง่เสริมการนําเข้า-สง่ออก ภายใต้การกํากบัของกระทรวงศกึษาธิการ (เวลาเรียน-ฝึกงาน
และดงูานต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 85) 

2) ได้รับใบรับรองการฝึกงานด้านโลจิสติกส์ ([Q ชั�วโมง) จากบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จํากดั ระยะเวลา
ฝึกงาน ]ZZ% 

3) สามารถเข้ารับการทดสอบคณุวฒิุวิชาชีพโลจิสติกส์ จากสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ซึ�ง
สถาบนัวิชาการวี-เซิร์ฟ ได้ขึ 4นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบ 

4) ช่วยคดักรองและแนะนําการหางาน จากบริษัทเป้าหมายไมน้่อยกวา่ d,ZZZ บริษัท 
 

 
 
 
 
 
 

สิ�งที�ได้รับประกอบด้วย : 
1) เอกสารประกอบการบรรยาย 
2) อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง ระหวา่งอบรม-ฝึกงานและดงูาน  
3) การจดัพาหนะเดินทางในการศกึษาดงูาน (R วนั / [Q ชั�วโมง) 
 ดงูานศนูย์เปลี�ยนถ่าย-กระจายสินค้า “MULTIMODAL TRANSPORT”  

รัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียติดกบัชายแดนประเทศไทย (รวมตัkวเครื�องบิน) 
 ดงูานท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) 
 ดงูานคลงัสินค้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
 ดงูานสถานประกอบการ ] ครั 4ง 

       (คา่ใช้จ่ายข้างต้นไมร่วมคา่เดินทางช่วงฝึกงาน คลงัสินค้า ศนูย์ขนสง่ และบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป) 

        วิธ ีการสมัคร  : สามารถสมคัรทาง E-MAIL : TRAINING2@V-SERVEGROUP.COM และหรือสมคัรด้วย

ตนเองได้ที� สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ ชั 4น QZ อาคาร MD TOWER ถนน บางนา-ตราด(ติด BIG C บางนา) หรือ

สอบถามรายละเอียดได้ที� ZQ-[\\-]ZZ[ ตอ่ ]] หรือ ]Q และ WWW.V-SERVEINSTITUTE.COM 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : คา่ลงทะเบียนตลอดหลกัสตูร 18,000 บาท  
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ตารางอบรม-ฝึกงานและดูงาน 

 
 

ภาคทฤษฎี (WORK COURSE) 9 วัน/ 51 ช ั0 วโมง 

อ ันดับ วันท ี0 วิชา ช ั0 วโมง/วัน สถานที0 ผู้บรรยาย 
1. 20 ก.พ.62 ปฐมนิเทศและโลจิสติกส์ซพัพลายเชน 3.5 สถาบนัวิชาการ บางนา ดร.ธนิต โสรัตน์ 

2. 21 ก.พ.62 
ข้อตกลงเงื�อนไขการสง่มอบสินค้าระหวา่ง
ประเทศ (INCOTERM) 

6 สถาบนัวิชาการ บางนา อ.วชัระ  ปิยะพงษ์ 

3. 22 ก.พ.62 

เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการค้าระหวา่ง
ประเทศ (INTERNATION TRADE 
DOCUMENT) 

6 สถาบนัวิชาการ บางนา คณุธนากร/คณุวีรวรรณ 

4. 23 ก.พ.62 
พิธีการศลุกากรนําเข้า-สง่ออกและ 
ระบบ CUSTOMS 

6 สถาบนัวิชาการ บางนา คณุธนากร แสงพิทรู 

5. 26 ก.พ.62 การจดัการขนสง่สินค้าทางถนน 6 สถาบนัวิชาการ บางนา คณุสริุยา คําสวุรรณ 

6. 27 ก.พ.62 
ขนสง่ระหวา่งประเทศและการจองระวาง
เรือ-อากาศยาน(FREIGHT FORWARDER) 

6 สถาบนัวิชาการ บางนา 
คณุโชคชยั ชขูวญัชาญ

ณรงค์ 

7. 28 ก.พ.62 
การค้าชายแดนและขนสง่ข้ามแดน
ประเทศเพื�อนบ้าน (CLMV) 

6 สถาบนัวิชาการ บางนา คณุสาธิต มว่งงาม 

8. 6 มี.ค.62 การบริหารคลงัสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ 6 สถาบนัวิชาการ บางนา คณุทิพวรรณ/คณุสําเริง 
9.  7 มี.ค.62 การตลาดและการรักษาลกูค้า 6 สถาบนัวิชาการ บางนา คณุศนัสนีย์ สมคะเณย์ 

 
 
การดูงาน ( JOB SIGHTSEEING) 4 วัน / 27 ช ั0 วโมง 

อ ันดับ วันท ี0 วิชา ช ั0 วโมง/วัน สถานที0 ผู้บรรยาย 

1. 1  มี.ค.62 
ดงูาน ICD - ศนูย์ขนสง่เปลี�ยนถ่ายทาง
ราง (MULTIMODAL) รัฐปะลสิชายแดน
ประเทศมาเลเซีย 

9 ชม./ 1 วนั 
สํานกังานหาดใหญ่และ

รัฐปะลสิประเทศ
มาเลเซีย 

คณุศิวกร วิชากิจ 

2. 8 มี.ค.62 ดงูานการขนถ่ายสินค้าท่าเรือกรุงเทพ  6 ชม./ 1 วนั ท่าเรือคลองเตย เจ้าหน้าที�ท่าเรือคลองเตย 

3. 15 มี.ค.62 
ดงูานคลงัสินค้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 

6 ชม./ 1 วนั ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
เจ้าหน้าที�ท่าอากาศยาน

สวุรรณภมิู 
4. 22 มี.ค.62 ดงูานโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ 6 ชม./ 1 วนั - คณุปิยะภรณ์ พุ่มสอาด 

 
 
 
 
 



หน้า 4 / 4 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคฝึกปฏบิัตงิาน (ON JOB TRAINING) 12 วัน / 72 ช ั0 วโมง 

อ ันดับ วันท ี0 วิชา ช ั0 วโมง/วัน สถานที0 ผู้บรรยาย 

1. 11-14 มี.ค 62 
ปฏิบติังานด้านพิธีการศลุกากร 
นําเข้า-สง่ออก (CUSTOMER SERVICE) 

24 ชม./4วนั 
สํานกังานปฏิบติัการ
สขุมุวิท 77 (ออ่นนชุ) 

คณุวีรวรรณ/คณุรุ่งนิภา 

2. 18-21 มี.ค62 
ปฏิบติังานคลงัสินค้า แพคกิ 4งและการ
บรรจตุู้คอนเทนเนอร์ 

24 ชม./4วนั 
ศนูย์กระจายสินค้า  
บางนา (ซ.ลาซาล) 

คณุทิพวรรณ / คณุสมศกัดิs 

3. 25-26 มี.ค. 62 
ปฏิบติัการขนสง่สนิค้าทางถนนและ
เทคโนโลยีติดตามรถบรรทกุ 

12 ชม./2วนั ศนูย์ขนสง่กิ�งแก้ว คณุสริุยา คําสวุรรณ 

4. 27-28 มี.ค.62 
ปฏิบติัการด้านการตลาด (การหาลกูค้า-
สง่เสริมการขาย-เข้าพบลกูค้า) 

12 ชม./2วนั 
สาํนกังานการตลาด 

อาคาร MD TOWER และ
โรงงานลกูค้าเปา้หมาย 

แบ่งทีมการตลาด 
(คณุศนัสนีย์) 

R. 29 มี.ค.62 
ปิดการอบรมและแจกประกาศนียบตัร
พร้อมรับหนงัสือรับรองการฝึกงาน 

 
สถาบนัวิชาการ บางนา - 

 

หมายเหต ุ: รายละเอียดตา่งๆ ตลอดจนหลกัสตูร-ผู้สอน-วนัที�และเวลาเรียนสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    

 

 

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

1. รายละเอียดหลกัสตูรทฤษฎี ฝึกงานและการดงูาน จํานวน 4 หน้า                   

(COURSE OUTLINE) 

2. ตวัอย่างใบประกาศนียบตัร 

3. ตวัอย่างใบรับรองการฝึกงาน 

4. ภาพสถาบนัวี-เซิร์ฟและศนูย์สาธิตคลงับางนา  

5. แผนที�สถาบนัวิชาการวี-เซิร์ฟ 

6. ใบสมคัรทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

สนใจรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�  WWW.V-SERVEINSTITUTE.COM    

E-mail : TRAINING2@V-SERVEGROUP.COM  

โทรศพัท์. ZQ-[\\-]ZZ[ ตอ่ ]] หรือ ]Q 

 


