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บรรยายโดย อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล อินเทลลิเจ้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด

24/12/2018

หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับในการท างานที่เกี่ยวข้องกับคลังสนิค้าไมน่้อยกว่า 3 ปี 
และ ** ไม่เหมาะสมกบัผู้ที่ไมม่ีประสบการณ์ดา้นคลังสนิค้า **

ระยะเวลาอบรม 1 วัน
บรรยายโดย :
อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

หัวข้อสัมมนา
- ความจําเป็นที่ต้องเก็บสินค้า 

(Reason for storage)
- บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน 

(Warehouse role in competitive arena)
- ประเภทของคลังสินค้า  

(Warehouse classification)
- ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า 

(Logistics factors influencing on warehouse)
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานของคลังสินค้า 

(Warehouse operations)
- หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี 

(Principle of good warehouse design)
- ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ 

(Storage system and equipment)
- ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 

(Handling system and equipment)
- การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานคลังสินค้า 

(Human resource management)
- ต้นทุนของการปฎิบัติงานคลังสินค้า 

(Warehouse operating costs)
- การวัดผลการปฏิบัติงาน 

(Performance management)
- การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

(Operational improvement)

http://www.pscmt.or.th/


ประวัติวิทยากร

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
Kiettipong Santabutra
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล อินเทลลิเจ้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด

งานปัจจุบัน :
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอล อินเทลลิเจ้นท์ เซ็นเตอร์ จํากัด 2560-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ บริษัท เอ็กซ์เพรส เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จํากัด 2558-ปัจจุบัน

ประสบการณท์ างาน :
- PROJECT LEADER บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2552-2555
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จํากัด 2549-2551
- ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริษัท เจบี แมททีเรียล แฮนดลิ่ง จํากัด 2546-2548
- ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จํากัด 2541-2546
- ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. ซับไมครอน เทคโนโลยี 2541-2541
- ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. อะโรเมตกิส์ (ประเทศไทย) 2540-2541
- วิศวกรโครงการ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) 2538-2540
- วิศวกรโครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวเซ่น ลิมิเต็ด 2536-2538
- วิศวกรโครงการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 2532-2534

การศึกษา :
2545 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกจิ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
2532 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผลงานวิจัยและงานโครงการ :
- ผู้เช่ียวชาญด้านโลจิสติกส์ โครงการศึกษาเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กับผู้ประกอบการไทยในโซ่อุปทาน ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2560
- ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส (Logistics Park) สําหรับการขนส่ง
ทางอากาศในประเทศไทย พ.ศ. 2557
- นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารขนส่ง สินค้า (Logistics) ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552
- นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจดัตั้งสถานีการขนส่งสินค้า อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549
- ผู้อํานวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอรส์ินค้าทางรถไฟ ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุดกับ ท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2548

กิจกรรมทางสังคม :
- นายกสมาคม สมาคมไทยโลจิสติกสแ์ละการผลิต (Thai Production and Society: TLAPS) ปี พ.ศ. 2559 - 2562
- ผู้จัดการโครงการการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 8 สาขาอาชีพ
- คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- อาจารย์พิเศษและวิทยากรรบัเชิญ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน
- ผู้แปลหนังสือ “ซัพพลายเชนสําหรบัผู้จัดการ (SUPPLY CHAINS: A Manager’s Guide)” 414 หน้า บริษัท เอ็กซเปอรเ์น็ท จํากัด พ.ศ. 2551
- คณะทํางานเขียนหนังสือ “Warehouse – การบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย”

12/24/2018

อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร



รายละเอียดสิทธิสมาชิก และการช าระเงิน

สิทธิประโยชน์สมาชิก
** ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกสมาคม ฯ เท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์ต่าง ๆ  ได้ ( สิทธิส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรอืให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ ) **
อัตราค่าสมาชิก (ราคา/ท่าน)
- รายปี ปีละ 100 บาท (ต่อท่าน ราคารวม Vat 7% แล้ว)
- สมาชิกตลอดชีพ ท่านละ 600 บาท  (ต่อท่าน ราคารวม Vat 7% แล้ว)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกรายปี
1 . ได้รับจุลสารสมาคมฯ ที่นําเสนอบทความในด้านการจัดซื้อและซพัพลายเชน ที่น่าสนใจและข่าวคราวต่าง ๆ ฟรี
2 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเข้าร่วมโครงการวุฒิบตัรต่าง ๆ ในราคาพิเศษสําหรับสมาชิกรายปี
3 . สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซค์ของสมาคมฯ เพื่อสืบค้นบทความต่าง ๆ ในระดับสมาชิกรายปี

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกตลอดชีพ
1 . ได้รับจุลสารวิสัยทัศน์สมาคมฯ ที่นําเสนอบทความในด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน ที่น่าสนใจและข่าวคราวตา่ง ๆ ฟรี
2 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมรับฟัง Food For Thought ที่จัดเป็นประจําโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
3 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม Site Visit โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่กําหนด 
4 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาและเขา้ร่วมโครงการวุฒิบตัรต่าง ๆ ในราคาพิเศษสําหรับสมาชิกตลอดชีพ 
5 . สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปแีละ Purchasing Month โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6 . สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซค์ของสมาคมฯ เพื่อสืบค้นบทความต่าง ๆ ในระดับสมาชิกตลอดชีพ 

อัตราค่าอบรม ตามประเภทสมาชิก
หลักสูตรอบรม 1 วัน 
- ราคาบุคคลทั่วไป 4,494.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน )
- ราคาสมาชิกรายปี  4,066.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)
- ราคาสมาชิกตลอดชีพ 3,745.- (ราคารวม Vat 7% แล้ว ต่อคน ยังไม่รวมค่าสมัครสมาชิก)

ธนาคาร       กสิกรไทย (K Bank)
เลขที่บัญชี    747-2-13256-8
ชื่อบัญชี      "สมาคมบริหารงานจัดซือ้และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย"
ประเภท       บัญชีออมทรัพย์     
สาขา          ย่อยสี่แยกถนนจันทน์-เลียบคลองช่องนนทรี

รายละเอียดการช าระเงิน
** สมาคมไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคําสั่งสรรพากรที่ ทป. 4/2528 และ ทป. 19/2530 ข้อ 8(2) **

หมายเหตุ : 
กรุณาส่งสําเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เพื่อยืนยันการชําระเงิน และดําเนินการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เป็นลําดับถัดไป

** Promotion !! สมัครอบรม 2 ท่าน ในหลักสูตรเดียวกัน ท่านท่ี 3 ลด 50% (ตามประเภทสมาชิก) **

24/12/2018


