
 
  
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 

 ด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”  

ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ 
ด้วยการใช้ประโยชนจ์ากการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการบริหารจัดการโลจสิตกิส์ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

           ครั้งที่ 6  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 
                             ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

หน้า 1 ของ 2 
As of January 26, 2016 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             พักรับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
             พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  

09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
   โดย  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล 
    ผู้อ านวยการ 
    สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน)  
 

09.15 – 10.00 น. การบรรยาย “การอ านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
   โดย  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล 
     ผู้อ านวยการ 
    สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒันา (องค์การมหาชน)  
 

10.00 – 16.00 น.  การบรรยาย/แลกเปลีย่นความคิดเห็น/กรณีศึกษา/Workshop “การใช้ประโยชน์โลจิสติกส์ 
  เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน” 

 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า 
 ความส าคัญของโลจิสติกส์ต่อการค้าและการพัฒนา 
   ระบบโลจิสติกส์ที่ส าคัญของประเทศในอาเซียน และการเชื่อมโยงไทยกับอาเซียน 

       - ทางบก   - ทางน  า 
       - ทางรถไฟ   - ทางอากาศ 
   กรณีศึกษา/ Workshop: ความส าคัญของโลจิสติกส์ต่อการค้าและการพัฒนา 
  พัฒนาการด้านโลจิสติกส์ และวิเคราะห์ศักยภาพของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนด้านโลจิสติกส์  
  อนาคตการบรหิารจัดการโลจิสติกสภ์ายหลังปี 2015 
  กรณีศึกษา/ Workshop: ความส าคัญของโลจิสติกส์ต่อการค้าและการพัฒนา 

                                  โดย     1) ผศ. ดร.วีรพัฒน์  เศรษฐ์สมบูรณ์ 
    รองคณบดฝี่ายวิจัย บณัฑติศึกษา และอุตสาหกรรมสัมพันธ์  
                           คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2) ดร.วิศรุต กระบวนสืบ 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น      
     ที่ปรึกษาสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
 3) ดร.โรจนี หอมชาล ี
     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการค้าชายแดนไทยสู่อาเซียน  
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 



 
  
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 

 ด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”  

ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ 
ด้วยการใช้ประโยชนจ์ากการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการบริหารจัดการโลจสิตกิส์ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

           ครั้งที่ 6  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 
                             ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

หน้า 2 ของ 2 
As of January 26, 2016 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             พักรับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
             พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. 

 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 

09.00 - 12.00 น. การบรรยาย/แลกเปลี่ยนความเห็น “การใช้ประโยชน์การอ านวยความสะดวกทางการค้า  
             เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนสู่อาเซียน” 

  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
  การอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อการค้า การลงทุน 
  สถานะของการอ านวยความสะดวกทางการค้าของไทยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียน 
  การใช้ประโยชน์ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation 

Agreement : TFA) 
  แนวทางพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายหลังปี 2015 

 โดย  ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล 
    ที่ปรึกษาคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
                                             สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 

13.00 – 16.00 น.  การบรรยาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/กรณีศึกษา/Workshop “การใช้ประโยชน์จากการ 
                              ประกันภัยในการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการค้า  

  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประกันภัย  
   ขั นตอนการท าประกันภัยและวิธีการเลือกประกันภัยเพื่อใช้ในการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   การประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ 
   การน าหลักประกันภัยมาบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ 
   การใช้ประโยชน์ของการประกันภัยในการขนส่งและโลจิสติกส์ 

   โดย      คุณวิรัตน์ บาหยัน 
                                            ผู้จัดการสมาคมตวัแทนออกของรับอนุญาตไทย 
 

16.00 น.   การมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 

 ด้วยการอ านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”  

ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ 
ด้วยการใช้ประโยชนจ์ากการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการบริหารจัดการโลจสิตกิส์ภายใต้ประชาคมอาเซียน 

           ครั้งที่ 6  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2559 
                             ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

หน้า 3 ของ 2 
As of January 26, 2016 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             พักรับประทานอาหารว่างเวลาประมาณ 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
             พักรับประทานอาหารกลางวันเวลาประมาณ 12.00 น. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


