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ท่านทีส่นใจจะสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการนีโ้ปรดอ่านและศึกษา
รายละเอยีดให้เข้าใจเพ่ือประโยชน์ต่อการอบรม 

สถาบัน RAKDI 
โครงการพฒันาความรู้ประสบการณ์เพ่ือเพิม่สมรรถนะนักเรียน/นักศึกษาและผู้ท างาน 

ด้านการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ 
 

1.  หลกัการและเหตุผล 

  สาขาอาชีพโลจิสติกส์ซัพพลายเชนเป็นสาขาอาชีพท่ีมีความส าคัญเป็น 1 ใน 7 สาขาท่ี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนปฏิบติัติการผลิตและพฒันาก  าลังคนในสาขาอาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อ
การพฒันาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 เม่ือ 29 ธนัวาคม 2563 

  ด้วยเหตุน้ี สภาการศึกษาแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และองค์กร
ภาคเอกชนดา้นการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์รวมถึงสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัและระดับ

อาชีวศึกษาจึงไดเ้ร่งด าเนินการในการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรดา้นการศึกษาโลจิสติกส์ใหมี้ความรู้ทั้งใน

ด้านวิชาการและภาคปฏิบติัติมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้มีคุณภาพและ

สมรรถนะตามท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการ 

  สถาบัน RAKDI ( Research And Knowledge Development Institute : RAKDI ) เป็น
หน่วยงานหน่วยงานหน่ึงในบริษทั อีบีซีไอ จ ากดั มีบทบาทการท าหน้าท่ีในการวิจัยและพฒันาการด้าน

ความรู้และประสบการณ์ใหแ้กบุ่คลากรในบริษทัอีบีซีไอ จ ากดั รวมถึงบุคลากรทัว่ไปด้านโลจิสติกส์และ

การคา้ระหว่างประเทศ 

  บริษทั อีบีซีไอ จ ากดั ใหค้วามส าคญัเก ีย่วกบัการพฒันาบุคลากรมาตลอด สถาบนั RAKDI มี

พฒันาการอย่างต่อเน่ือง จากเดิมเป็นศูนย์ฝึกอบรมอีบีซีไอและได้มีการพัฒนามาเป็นสถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมอีบีซีไอ เม่ือปี 2559 และได้พฒันาเป็นสถาบนั RAKDI (Research and Knowledge Development 

Institute: RAKDI) ในปัจจุบนั เนน้การขยายการพฒันาบุคลากรภายนอกและงานวิจยัเพิ่มขึ้น โดยจะจดัการ

อบรมในรูปแบบของ Short Course Program 

2. เหตุผลและความจ าเป็น 
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 2.1 ปัจจบุนัมีจ  ำนวนผูจ้บกำรศึกษำและยงัไม่มีงำนท ำมำกกว่ำ 800,000 คน ซึ่งจะกระทบต่อระบบ 

                      กำรจำ้งงำนและก่อใหเ้กิดปัญหำสงัคมทั้งในระยะสัน้และระยะยำว วตัถปุระสงค์ประกำรหนึ่ง 

                      ของโครงกำรนีจ้ึงเป็นกำรส่งเสริมใหผู้จ้บกำรศึกษำไดม้ีงำนท ำ  

 2.2  เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีท างานด้านการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ให้มีความรู้และ 
                     ประสบการณ์มากขึ้น (Upskill)  

 2.3 ผูจ้บการศึกษาจ านวนมากรับความรู้ด้านโลจิสติกส์และการคา้ระหว่างประเทศในภาควิชาการ  

  ดงันั้นการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาจึงขาดภาคปฏิบติัซ่ึงเป็นส่วนส าคญั 

 2.4 จากเหตุผลขา้งตน้ ท าใหผู้จ้บการศึกษาดา้นโลจิสติกส์และการคา้ระหว่างประเทศ เม่ือเร่ิมเขา้ 

  ท างานจะไม่สามารถปฏิบติังานตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการ เช่น ไม่เขา้ใจขั้นตอนงาน ไม่ 
                      เข ้าใจความหมายความส าคัญและค าศัพท์ต่างๆ ในเอกสารทางการค้า เช่น B/L  AWB               

                       E-Payment  ซ่ึงเป็นเร่ืองเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัของการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ ตอ้งไป  

                      เร่ิมตน้ฝึกงานท าใหผู้ป้ระกอบการมีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตน้อยลง น าไปสู่ภาพลกัษณ์ 

                      ของผูจ้บการศึกษาท่ีถูกมองว่าไม่มีความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบติัติงานท่ีเพียงพอ  

 2.5 เพื่อส่งเสริมใหผู้จ้บการศึกษาหรือผูเ้รียนในปีสุดทา้ยของหลกัสูตรดา้นโลจิสติกส์และการคา้  

                     ระหว่างประเทศและครูอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาอาชีวศึกษารวมทั้งผูท่ี้จบการศึกษามี 

                     ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะในบางวิชาในการเร่ิมตน้งานอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตรง 
                     ตามความตอ้งการของผูป้ระกอบการ 

3. โครงสร้างเนื้อหาวชิาที่จะอบรม 

 3.1 เน้ือหาการอบรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

   1. ส่วนวิชาการ (เป็นการทบทวน - Reskill) 30%  

   2. ส่วนภาคปฏิบติั (ลงมือท าและศึกษาจากของจริง - Upskill) 70%  
 3.2 หากสถานการณ์โควิด 19 คล่ีคลาย อาจจะมีการพาผูรั้บการอบรมไปดูการปฏิบติังานในภาค 

  สนาม เช่น ท่าเรือ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ICD (Inland Container Depot) ลาดกระบงั 

4. เป้าหมายของการฝึกอบรม 

 4.1 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ความสามารถในรายละเอียด ความเขา้ใจในค าศัพทท่ี์ส าคญัและ 

                     เก ีย่วขอ้ง เอกสารทางการคา้ Advance Digital Technology (เช่น E-Payment  E-From)  

 4.2 เขา้ใจระบบ ขั้นตอน และการเช่ือมต่อของงาน 
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 4.3 เขา้ใจการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ดว้ยระบบ NSW และติดต่อต่างประเทศดว้ยระบบ ASW  

 4.4 มีความเขา้ใจในวฒันธรรมการท างานในองคก์รระหว่างคนรุ่นใหม่กบัคนรุ่นผูใ้หญ่  

5. วทิยากร บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 5.1 อาจารยซ่ึ์งเป็นท่ีปรึกษาประจ าของบริษทั อีบีซีไอ จ ากดั 

 5.2 เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของบริษทั อีบีซีไอ จ ากดั ท่ีมีความรู้ประสบการณ์มายาวนานตั้งแต่  

                     15-36 ปี ซ่ึงมีทั้งผูมี้ประสบการณ์ยาวนานดา้นการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  
                     ผูช้ านาญการศุลกากรและผูผ้่านการประเมินสมรรถนะระดบั 4 ของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ  

 5.3 บุคลากรและผูช้ านาญการท่ีมากดว้ยประสบการณ์จากภายนอก 

6. เนื้อหา วชิาการและภาคปฏิบัติ 

 6.1 ขั้นตอนการน าเขา้ 17 ขั้นตอน 

 6.2 ขั้นตอนการส่งออก 17 ขั้นตอน 
 6.3 สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศและในประเทศ 

 6.4 เอกสารส าคญั (Shipping Documents) และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก ีย่วขอ้งในการน าเขา้ - ส่งออก  

 6.5 การขออนุญาตน าเขา้ - ส่งออก สินคา้ 

 6.6 ขอ้ควรระวงัส าหรับการปฏิบติังานดา้นการน าเขา้ - ส่งออก  
 6.7 เอกสารท่ีเก ีย่วกบัการช าระค่าสินคา้ 

 6.8 การดูการปฏิบตัิงานจริงในบริษทัโลจิสติกส์หรือท่าเรือ/สนามบิน/บริษทัรถบรรทุก (หากไม่ 
                     ติดภาวะ Covid19) 

 6.9 ความเห็น การอภิปรายและความมุ่งหวงัของเจา้ของสถานประกอบการดา้นการน าเขา้-ส่งออก  

                     หรือโลจิสติกส์ท่ีตอ้งการรับผูส้มคัรงานเขา้ท างาน 

 6.10 แนะน าเทคนิคการสมัครงาน การแต่งกาย การตอบค าถาม ขณะสัมภาษณ์ดา้นงานโลจิสติกส์  

                     และการคา้ระหว่างประเทศ   

7. วธีิการอบรม 

 7.1 ONLINE ระบบ ZOOM และ Onsite บางวิชา  

 7.2 ทดสอบความรู้กอ่นการจบการอบรม  
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8. วนั - เวลา – การอบรม ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคม 2565 

 8.1 ทุกวนัพุธของเดือน 13.30 – 16.30 น. 

 8.2 จ านวนชัว่โมง 30 ชัว่โมง (ผูเ้ขา้รับการอบรม จะตอ้งเขา้รับการอบรมไม่ต ่ากว่า 90%) 

 

9. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

 รับจ านวนจ ากดั 30 คนเท่านั้น  

10. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 

 10.1 นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ท่ีอยูร่ะหว่างการศึกษาชั้นปีสุดทา้ยของสถาบนัการศึกษา สาขาการ 
  คา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการคา้ระหว่างประเทศและ          

                     โลจิสติกส์  

 10.2 ผูจ้บการศึกษาสาขาการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ในระดบัชั้น ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

 10.3 ครู อาจารย ์ท่ีสอนสาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ในปัจจุบนั 
 10.4 ผูป้ฏิบติังานดา้นการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ท่ีมีประสบการณ์การท างานไม่เกนิ 1 ปี  

 10.5 ผูท่ี้เขา้รับการอบรมเก ีย่วกบัการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ตามโครงการน้ี จะตอ้งมีชัว่โมง 

  เขา้รับการอบรมไม่ต ่ากว่า 90 เปอร์เซ็นตข์องการอบรมและตอ้งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์อ่ืนเพื่อการส่ือสารและการอบรม  

11. หลกัเกณฑ์การพจิารณาคุณสมบัติผู้เข้ารับการสัมมนา 

 11.1 รายละเอียดเก ีย่วกบัผูส้มคัร เช่น ระดบัความรู้ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ฯลฯ 

 11.2 ผูส้มคัรตอ้งสามารถเขา้รับการอบรมตลอดระยะเวลาตามท่ีก  าหนด (ตามชัว่โมงการอบรม) และท า 

                     แบบทดสอบหลงัการอบรมตามแบบทดสอบท่ีสถาบนั RAKDI ก  าหนด 

 11.3 เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรขึ้นอยูก่บัการพิจารณาของผูบ้ริหารในสถาบนั RAKDI และถือ 
                      เป็นท่ีส้ินสุด 

 11.4 ส าหรับผูท่ี้ปฏิบติังานในองคก์รภาคเอกชนจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิใหเ้ขา้รับการอบรม โดยผูมี้  

                      อ านาจลงนามอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 11.5 ผูส้มคัรจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดของการอบรมตลอดระยะเวลาการเขา้รับการอบรม  

           11.6   จะเนน้รับเฉพาะผูท่ี้มีท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น เพื่อความสะดวกต่อการดูงาน 

           และการฝึกงานภาคปฏิบตัิ 
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12. การลงทะเบียน 

 12.1 ผูส้มคัร DOWNLOAD ใบสมคัร ใน WEBSITE www.EBCINEXT.com 

 12.2 กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น ส่งกลบัมาท่ี E-mail: kulthida@ebcitrade.com , 

                     E-mail: c.arthit@ebcitrade.com 

 12.3 ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือกเขา้รับการอบรมจะตอ้งเขา้รับการอบรมดว้ยตนเอง ไม่สามารถใหผู้อ่ื้นเขา้รับ 

  การอบรมแทนได้ 
 12.4 ผูเ้ขา้รับการอบรมจะตอ้งพร้อมในการเขา้ร่วมกจิกรรมท่ีสถาบนั RAKDI จดัใหมี้ในบางคร้ัง 

13. ค่าลงทะเบียน 

 13.1 ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้รับการอบรมไม่เสียค่าลงทะเบียน  เรียนฟรี 

14. ผู้เข้ารับการอบรม 

 14.1 ผูผ้่านการทดสอบและมีจ านวนชัว่โมงเรียนตามก  าหนด (ไม่ต ่ากว่า 90%) จะไดรั้บวุฒบิัตร 

                     การส าเร็จการอบรมจากสถาบนั RAKDI บริษทั อีบีซีไอ จ ากดั 

15. ผู้สนใจเข้ารับการอบรม โปรดติดต่อ 

 15.1 คุณสุจิตรา นาทิพย ์(095-164-8558) / คุณกุลธิดา ม่ิงเมือง (Line ID. kult27) มือถือ 081-5976109                                    

หรือคุณอาทิตย ์จนัทร์วิภาสวงศ์ (Line ID: 0817500667) มือถือ 081-7500667 

16. ผู้อ านวยการหลกัสูตร  

 อาจารย์สายัณห์ จันทร์วภิาสวงศ์ 

 ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บณัฑิต (เกยีรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท Master’s Degree Program in Marketing – MIM (การตลาดภาคภาษาองักฤษ)   
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 4010 
 ประกาศนียบัตรชั้ นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นท่ี  1  (ปรม.1)            
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 นิสิตเกา่ดีเด่น คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการสภามหาวิทยาลยัเกริก 15 ปี 
 ประกาศนียบัตรโลจิสติกส์ซัพพลายเชน หลักสูตร “Innovative Logistics and Supply Chain Strategy 

Program”, University of California Santa Cruz (UCSC), USA  

http://www.ebcinext.com/
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 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั เอ็กซ์เซลเลน้ท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชัน่ อินเตอร์-

แนชชัน่แนล จ ากดั (อีบีซีไอ) 
 อดีตอนุกรรมการ ปปช.  
 ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อการพัฒนาก  าลังคนด้านโลจิสติกส์  (Industry Competency  
   Board: ICB)  สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) ส านกันายกรัฐมนตรี  
 รองประธานสภาธุรกจิไทย-จีน 
 อดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 ประธานสมาคมนายจา้งจดัการสัมมนาวิชาการ 
 มีประสบการณ์ดา้นการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์มากกว่า 38 ปี 
 เขียนหนงัสือภาคปฏิบตัิดา้นการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์มากกว่า 15 เล่ม หลายเล่มเป็น Best 

Seller  
 ผูว้ิพากษ์หลักสูตรและกรรมการพิจารณาหลกัสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท โลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง  

 อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)   ประธานอนุกรรมาธิการโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
(สปช.) และประธานคณะท างานโลจิสติกส์  สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

 ดูงาน ศึกษา เจรจา และเป็นผูแ้ทนภาคเอกชนด้านการเจรจาการคา้ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์    
ไม่ต ่ากว่า 30 ประเทศ 

 มีความรู้และประสบการณ์ดา้นสิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศและในประเทศ  
 ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 2 สมยั  
 อดีตรองประธาน FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา  
 อดีตรองประธานคณะกรรมการภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 


