ท่านทีส่ นใจจะสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการนีโ้ ปรดอ่านและศึกษา
รายละเอียดให้ เข้าใจเพื่อประโยชน์ ต่อการอบรม
สถาบัน RAKDI
โครงการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเพิม่ สมรรถนะนักเรียน/นักศึกษาและผู้ทางาน
ด้ านการค้ าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
1.

หลักการและเหตุผล

สาขาอาชี พ โลจิ ส ติ ก ส์ ซั พ พลายเชนเป็ นสาขาอาชี พ ที่ มี ค วามส าคัญ เป็ น 1 ใน 7 สาขาที่
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ แผนปฏิบตั ิติการผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต่อ
การพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 เมื่อ 29 ธันวาคม 2563
ด้ว ยเหตุ น้ ี สภาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ สถาบันคุ ณ วุฒิ วิ ชาชี พ (องค์ก ารมหาชน) และองค์ก ร
ภาคเอกชนด้านการค้า ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
อาชีวศึกษาจึงได้เร่ งดาเนินการในการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้านการศึกษาโลจิ สติกส์ให้มีความรู ้ท้งั ใน
ด้านวิช าการและภาคปฏิบตั ิ ติมากขึ้น เพื่ อให้ส อดคล้อ งตามที่คณะรั ฐมนตรี เ ห็นชอบ ให้มีคุณภาพและ
สมรรถนะตามที่ผปู ้ ระกอบการต้องการ
สถาบัน RAKDI ( Research And Knowledge Development Institute : RAKDI ) เป็ น
หน่ วยงานหน่ วยงานหนึ่ งในบริ ษทั อี บีซีไอ จากดั มีบทบาทการทาหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาการด้าน
ความรู ้และประสบการณ์ ให้แก่บุคลากรในบริ ษทั อี บีซีไอ จากดั รวมถึงบุคลากรทัว่ ไปด้านโลจิ สติกส์และ
การค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั อีบีซีไอ จากดั ให้ความสาคัญเกีย่ วก ับการพัฒนาบุคลากรมาตลอด สถาบัน RAKDI มี
พัฒนาการอย่างต่ อเนื่ อง จากเดิ ม เป็ นศู นย์ฝึ กอบรมอี บีซี ไอและได้มีก ารพัฒนามาเป็ นสถาบันวิจัยและ
ฝึ กอบรมอี บีซีไอ เมื่ อปี 2559 และได้พฒั นาเป็ นสถาบัน RAKDI (Research and Knowledge Development
Institute: RAKDI) ในปั จจุ บนั เน้นการขยายการพัฒนาบุคลากรภายนอกและงานวิจยั เพิ่มขึ้น โดยจะจัดการ
อบรมในรู ปแบบของ Short Course Program
2.

เหตุผลและความจาเป็ น
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2.1

ปัจจุบนั มีจำนวนผูจ้ บกำรศึกษำและยังไม่มีงำนทำมำกกว่ำ 800,000 คน ซึ่งจะกระทบต่อระบบ
กำรจ้ำงงำนและก่อให้เกิดปัญหำสังคมทั้งในระยะสัน้ และระยะยำว วัตถุประสงค์ประกำรหนึ่ง
ของโครงกำรนีจ้ ึงเป็ นกำรส่งเสริมให้ผจู้ บกำรศึกษำได้มีงำนทำ

2.2 เป็ นการพัฒนาบุคลากรที่ทางานด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิ สติกส์ ให้มีความรู ้และ
ประสบการณ์มากขึ้น (Upskill)
2.3 ผูจ้ บการศึกษาจานวนมากรับความรู ้ด้านโลจิ สติกส์ และการค้าระหว่างประเทศในภาควิชาการ
ดังนั้นการเรี ยนรู ้ในสถาบันการศึกษาจึงขาดภาคปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นส่ วนสาคัญ
2.4 จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ผจู ้ บการศึกษาด้านโลจิ สติกส์และการค้าระหว่างประเทศ เมื่อเริ่ มเข้า
ทางานจะไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามที่สถานประกอบการต้องการ เช่น ไม่เข้าใจขั้นตอนงาน ไม่
เข้า ใจความหมายความส าคัญ และค าศัพ ท์ต่ า งๆ ในเอกสารทางการค้า เช่ น B/L AWB
E-Payment ซึ่ งเป็ นเรื่ องเบื้องต้นที่สาคัญของการค้าระหว่างประเทศและโลจิ สติกส์ ต้องไป
เริ่ มต้นฝึ กงานทาให้ผูป้ ระกอบการมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตน้อยลง นาไปสู่ ภาพลักษณ์
ของผูจ้ บการศึกษาที่ถูกมองว่าไม่มีความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบตั ติ ิงานที่เพียงพอ
2.5 เพื่อส่ งเสริ มให้ผูจ้ บการศึ กษาหรื อผูเ้ รี ยนในปี สุ ดท้ายของหลักสู ตรด้านโลจิ สติกส์และการค้า
ระหว่า งประเทศและครู อ าจารย์ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาอาชี ว ศึ กษารวมทั้ง ผูท้ ี่จ บการศึ ก ษามี
ความรู ้ความสามารถ มีสมรรถนะในบางวิชาในการเริ่ มต้นงานอย่างมี คุณภาพและถูกต้องตรง
ตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
3.

โครงสร้ างเนื้อหาวิชาที่จะอบรม
3.1 เนื้อหาการอบรม จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
1. ส่ วนวิชาการ (เป็ นการทบทวน - Reskill) 30%
2. ส่ วนภาคปฏิบตั ิ (ลงมือทาและศึกษาจากของจริ ง - Upskill) 70%
3.2 หากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย อาจจะมีการพาผูร้ ับการอบรมไปดูการปฏิบตั ิงานในภาค
สนาม เช่น ท่าเรื อ สนามบินสุ วรรณภูมิ หรื อ ICD (Inland Container Depot) ลาดกระบัง

4.

เป้าหมายของการฝึ กอบรม
4.1 ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี ความรู ้ความสามารถในรายละเอี ยด ความเข้าใจในคาศัพท์ที่สาคัญและ
เกีย่ วข้อง เอกสารทางการค้า Advance Digital Technology (เช่น E-Payment E-From)
4.2 เข้าใจระบบ ขั้นตอน และการเชื่อมต่อของงาน
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4.3 เข้าใจการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ด้วยระบบ NSW และติดต่อต่างประเทศด้วยระบบ ASW
4.4 มีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทางานในองค์กรระหว่างคนรุ่ นใหม่ก ับคนรุ่ นผูใ้ หญ่
5.

วิทยากร บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ
5.1 อาจารย์ซ่ ึ งเป็ นที่ปรึ กษาประจาของบริ ษทั อีบีซีไอ จาก ัด
5.2 เจ้าหน้าที่ระดับบริ หารของบริ ษทั อีบีซีไอ จาก ัด ที่มีความรู ้ประสบการณ์มายาวนานตั้งแต่
15-36 ปี ซึ่ งมีท้ งั ผูม้ ีประสบการณ์ยาวนานด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์
ผูช้ านาญการศุลกากรและผูผ้ ่านการประเมิน สมรรถนะระดับ 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5.3 บุคลากรและผูช้ านาญการที่มากด้วยประสบการณ์จากภายนอก

6.

เนื้อหา วิชาการและภาคปฏิบัติ
6.1 ขั้นตอนการนาเข้า 17 ขั้นตอน
6.2 ขั้นตอนการส่ งออก 17 ขั้นตอน
6.3 สิ ทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศและในประเทศ
6.4 เอกสารสาคัญ (Shipping Documents) และเอกสารอื่นๆที่เกีย่ วข้องในการนาเข้า - ส่ งออก
6.5 การขออนุญาตนาเข้า - ส่ งออก สิ นค้า
6.6 ข้อควรระวังสาหรับการปฏิบตั ิงานด้านการนาเข้า - ส่ งออก
6.7 เอกสารที่เกีย่ วก ับการชาระค่าสิ นค้า
6.8 การดู การปฏิบตั ิงานจริ งในบริ ษทั โลจิสติกส์ หรื อท่าเรื อ/สนามบิน/บริ ษทั รถบรรทุก (หากไม่
ติดภาวะ Covid19)
6.9 ความเห็น การอภิปรายและความมุ่งหวังของเจ้าของสถานประกอบการด้านการนาเข้า-ส่ งออก
หรื อโลจิสติกส์ ที่ตอ้ งการรับผูส้ มัครงานเข้าทางาน
6.10 แนะนาเทคนิ คการสมัครงาน การแต่งกาย การตอบคาถาม ขณะสัมภาษณ์ ดา้ นงานโลจิสติกส์
และการค้าระหว่างประเทศ

7.

วิธีการอบรม
7.1 ONLINE ระบบ ZOOM และ Onsite บางวิชา
7.2 ทดสอบความรู ้กอ่ นการจบการอบรม
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8.

วัน - เวลา – การอบรม ระหว่างมิถุนายนถึงสิ งหาคม 2565
8.1 ทุกวันพุธของเดือน 13.30 – 16.30 น.
8.2 จานวนชัว่ โมง 30 ชัว่ โมง (ผูเ้ ข้ารับการอบรม จะต้องเข้ารับการอบรมไม่ ต่ากว่า 90%)

9.

จานวนผู้เข้ ารับการอบรม
รับจานวนจาก ัด 30 คนเท่านั้น

10. คุณสมบัติผู้เข้ ารับการอบรม
10.1 นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ที่อยูร่ ะหว่างการศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายของสถาบันการศึกษา สาขาการ
ค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์หรื อสาขาอื่นๆที่เกีย่ วข้องก ับการค้าระหว่างประเทศและ
โลจิสติกส์
10.2 ผูจ้ บการศึกษาสาขาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ในระดับชั้น ปวช. ปวส. และปริ ญญาตรี
10.3 ครู อาจารย์ ที่สอนสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ในปัจจุบนั
10.4 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ที่มีประสบการณ์การทางานไม่เ กิน 1 ปี
10.5 ผูท้ ี่เข้ารับการอบรมเกีย่ วก ับการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติ กส์ตามโครงการนี้ จะต้องมีชว่ั โมง
เข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของการอบรมและต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
อุปกรณ์อื่นเพื่อการสื่ อสารและการอบรม
11. หลักเกณฑ์ การพิจารณาคุ ณสมบัติผู้เข้ ารับการสัมมนา
11.1 รายละเอียดเกีย่ วก ับผูส้ มัคร เช่น ระดับความรู ้ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ฯลฯ
11.2 ผูส้ มัครต้องสามารถเข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาตามที่กาหนด (ตามชัว่ โมงการอบรม) และทา
แบบทดสอบหลังการอบรมตามแบบทดสอบที่สถาบัน RAKDI กาหนด
11.3 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครขึ้นอยูก่ ับการพิจารณาของผูบ้ ริ หารในสถาบัน RAKDI และถือ
เป็ นที่สิ้นสุ ด
11.4 สาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในองค์กรภาคเอกชนจะต้องได้รับการอนุมตั ิให้เข้ารับการอบรม โดยผูม้ ี
อานาจลงนามอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
11.5 ผูส้ มัครจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของการอบรมตลอดระยะเวลาการเข้ารับการอบรม
11.6 จะเน้นรับเฉพาะผูท้ ี่มีที่พกั อาศัยในกรุ งเทพและปริ มณฑลเท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน
และการฝึ กงานภาคปฏิบตั ิ
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12. การลงทะเบียน
12.1 ผูส้ มัคร DOWNLOAD ใบสมัคร ใน WEBSITE www.EBCINEXT.com
12.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่ งกลับมาที่ E-mail: kulthida@ebcitrade.com ,
E-mail: c.arthit@ebcitrade.com
12.3 ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ผอู ้ ื่นเข้ารับ
การอบรมแทนได้
12.4 ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องพร้อมในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่สถาบัน RAKDI จัดให้มีในบางครั้ง
13. ค่าลงทะเบียน
13.1 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมไม่เสี ยค่าลงทะเบียน เรียนฟรี
14. ผู้เข้ ารับการอบรม
14.1 ผูผ้ ่านการทดสอบและมีจานวนชัว่ โมงเรี ยนตามกาหนด (ไม่ต่ากว่า 90%) จะได้รับวุฒบิ ัตร
การสาเร็จการอบรมจากสถาบัน RAKDI บริ ษทั อีบีซีไอ จาก ัด
15. ผู้สนใจเข้ ารับการอบรม โปรดติดต่ อ
15.1 คุณสุ จิตรา นาทิพย์ (095-164-8558) / คุณกุลธิดา มิ่งเมือง (Line ID. kult27) มือถือ 081-5976109
หรื อคุณอาทิตย์ จันทร์วิภาสวงศ์ (Line ID: 0817500667) มือถือ 081-7500667
16. ผู้อานวยการหลักสู ตร
อาจารย์ สายัณห์ จันทร์ วภิ าสวงศ์
 ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท Master’s Degree Program in Marketing – MIM (การตลาดภาคภาษาอังกฤษ)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องก ันราชอาณาจักร รุ่ น 4010
 ประกาศนี ย บัต รชั้ นสู ง หลั ก สู ตรการบริ หารงานภาครั ฐ และกฎหมายมหาชน รุ่ นที่ 1 (ปรม.1)
สถาบันพระปกเกล้า
 นิสิตเก่าดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริ ก 15 ปี
 ประกาศนี ย บัต รโลจิ ส ติ ก ส์ ซั พ พลายเชน หลัก สู ต ร “Innovative Logistics and Supply Chain Strategy
Program”, University of California Santa Cruz (UCSC), USA
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 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั เอ็กซ์เ ซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชัน่ อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จาก ัด (อีบีซีไอ)
 อดีตอนุกรรมการ ปปช.
 ประธานคณะกรรมการที่ ป รึ กษาเพื่ อ การพัฒ นาก าลั ง คนด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ (Industry Competency
Board: ICB) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สานักนายกรัฐมนตรี
 รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน
 อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ประธานสมาคมนายจ้างจัดการสัมมนาวิชาการ
 มีประสบการณ์ดา้ นการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์มากกว่า 38 ปี
 เขียนหนังสื อภาคปฏิบตั ิดา้ นการค้าระหว่างประเทศและโลจิ สติกส์ มากกว่า 15 เล่ม หลายเล่มเป็ น Best
Seller
 ผูว้ ิพากษ์หลักสู ตรและกรรมการพิจารณาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท โลจิ สติกส์ ของมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
 อดี ตสมาชิ กสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประธานอนุ กรรมาธิการโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
(สปช.) และประธานคณะทางานโลจิสติกส์ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 ดูงาน ศึ กษา เจรจา และเป็ นผูแ้ ทนภาคเอกชนด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและโลจิ สติกส์
ไม่ต่ากว่า 30 ประเทศ
 มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นสิ ทธิ ประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศและในประเทศ
 ผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2 สมัย
 อดีตรองประธาน FTA ไทย-สหรัฐอเมริ กา
 อดีตรองประธานคณะกรรมการภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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