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Logistics & Supply Chain Management Program (LGM) 
Graduate School of Management and Innovation (GMI) 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 
บณัฑิตวิทยาลยัการจดัการและนวตักรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 
 

would like to invite all interesting people to attend the practical training project (Case-based 
Training): Demand Forecasting. 
ขอเชิญผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบตักิารระยะสัน้หลกัสตูร “การพยากรณ์ยอดขายสําหรับฝ่าย
การตลาด (เชิงปริมาณ)” 

Demand Forecasting 
12 Trainees, 2 Day Training (Workshop Based Training) 

หลกัสูตร: การพยากรณ์ยอดขายสําหรับฝ่ายการตลาด (เชิงปริมาณ) 
รับจาํนวนจาํกดั 12 ท่าน อบรมเชิงปฏิบติัการ1 วนั 5,000 บาท 

สมัครก่อนวนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้รับส่วนลด 500 บาท (Early Bird) เหลอื 4,500 บาท 
 
Rationale / หลักการและเหตุผล 
 
  สาํหรับท่านท่ีประสบปัญหาเร่ืองการพยากรณ์ยอดขาย ไม่ทราบแนวทางท่ีถกูตอ้งในการพยากรณ์ยอดขาย หรือมี
การพยากรณ์ยอดขายท่ีไม่แม่นยาํ หรือขาดหลกัการในการตดัสินใจวา่การพยากรณ์ยอดขายของตนมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
หลกัสูตรน้ีจะแนะนาํวิธีการพยากรณ์ยอดขายท่ีถูกตอ้ง (เชิงปริมาณ) ซ่ึงถูกตรงตามหลกัวิชาการ ช่วยให้มีการติดตามการ
พยากรณ์วา่มีความแม่นยาํหรือไม่ ช่วยให้ท่านหรือองคก์รพฒันาวิธีการพยากรณ์ข้ึนเอง (เชิงปริมาณ) ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์ของบริษทัของท่านมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

Training Objectives / วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เข้าใจและมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมการพยากรณ์ และทราบถึงหลกัทฤษฎีการพยากรณ์เชิง
ปริมาณ และสามารถวดัความแม่นยําของวิธีการพยากรณ์ตา่งๆ ได้ 

 เพ่ือให้ทราบถึงเทคนิคสําคัญต่างๆ ในการพยากรณ์ยอดขายของบริษัทตนเอง (เชิงปริมาณ) และ
สามารถพฒันาวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบับริษัทของตนเองได้ 
 



 

 
ผู้อบรมกรุณานําเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook ส่วนตัวมาด้วยระหว่างการอบรม 
วทิยากร: ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทพิย์กลุ 
8.30 –   9.30 ลงทะเบยีน 
9.00 –   10.30 การพยากรณ์เชิงปริมาณ ข้อมลูประวติัยอดขายและการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 
  การประยกุต์การพยากรณ์เชิงปริมาณ 
  การพยากรณ์เชิงปริมาณ ไมค่รอบคลมุ สถานการณ์ใดบ้าง 
  การวดัความผิดพลาดของการพยากรณ์ 

10.30 – 10.45 Coffee Break / พกัเบรก  
10.45 – 12.00 การพยากรณ์เชิงปริมาณ (กรณียอดขายในอดีตเป็นแบบสม่ําเสมอ) 

การพยากรณ์เชิงปริมาณ (กรณียอดขายในอดีตมีแนวโน้ม) 

12.00 – 13.00 Lunch / อาหารกลางวนั  
13.00 – 14.30 การพยากรณ์เชิงปริมาณ (กรณียอดขายในอดีตมีฤดกูาลมาเก่ียวข้อง) 
  การแยกสว่นอิทธิพลของฤดกูาล 

การพยากรณ์ด้วยเทคนิค Regression 

14.30 – 14.45 Coffee Break / พกัเบรก 
14.45 – 15.50 Work Shop การพยากรณ์ยอดขาย 
15.50 – 16.00 บทสรุปสรุปและถาม-ตอบ , มอบวฒิุบตัร 
 

ผู้จัดการหลักสูตร  
ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ     อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.) 
คณุนภสัวรรณ เกตกุ่อลาภ         ผู้ประสานงานหลกัสตูร (มจธ.) 

 
ทมีวิทยากรและออกแบบหลักสูตร 
      รศ.ดร.ธนญัญา วสศุรี             อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.) 

ผศ.ดร.ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ      อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.)     
ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสวุรรณไชย   อาจารย์ประจําสาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (มจธ.)  

วันอบรม  1 วนั (08.30 – 16.00) 

Venue   Jasmine City Building, Floor 11, Sukhumvit 23, Asoke, Bangkok. 

สถานที่    ตกึจสัมิน (ชัน้ 11, สขุมุวิท 23, อโศก, กรุงเทพฯ) 

Trainees    Marketing or Planning Staff 

ผู้เข้ารับการอบรม บคุลากรด้านการตลาดหรือผู้พยากรณ์ยอดขายหรือฝ่ายวางแผน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ความเข้าใจในการพยากรณ์ยอดขายขององค์กร (เชิงปริมาณ) 
2. ทราบถงึแนวปฏิบติัและเทคนิคในการพยากรณ์ยอดขายได้ 

 



 

For more information, please contact  
Graduate School of Management and Innovation 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
นางสาวนภสัวรรณ เกตกุ่อลาภ (คณุนก)  
Mobile Phone Number. 087-9823 003 

nok_you@hotmail.com , napaswan.lgm@gmail.com 
หรือ 

ผู้จดัการหลกัสตูร: ผศ.ดร. ชมุพล มณฑาทิพย์กลุ 
Mobile Phone Number. 084-164 8981, 089-491 6473 

Email : en_chumpol@yahoo.com 



 

ใบลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
หลกัสูตร:  การพยากรณ์ยอดขายสําหรับฝ่ายการตลาด (เชิงปริมาณ) 

 

ขา้พเจา้..................................................นามสกลุ.............................................................อาย.ุ............................ปี 
 

อาชีพ..........................................................................ตาํแหน่ง............................................................................... 
 
บริษทั..............................................................เบอร์มือถือ..................................Email........................................... 
 
ตอ้งการจองท่ีนัง่สาํหรับการอบรมในหลกัสูตรขา้งตน้ 
 
 พร้อมกนันีไ้ด้โอนเงินคา่อบรมเข้าบญัชีเลขท่ี 330-1-38564-9 เป็นจํานวนเงิน.............................บาท 
 เข้าบญัชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนประชาอุทิศ ช่ือบญัชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
และได้ส่งหลักฐานการโอน (Scan) เงิน ไปท่ี  napaswan.lgm@gmail.com หรือ en_chumpol@yahoo.com ขอให้
ทางผู้จดัอบรมกรุณาติดตอ่เพ่ือยืนยนักําหนดการอบรมแก่ข้าพเจ้าตามหมายเลขโทรศพัท์หรือทาง E-mail ข้างต้น   
ในกรณีท่ีไมส่ามารถเปิดอบรมได้ตามกําหนด ข้าพเจ้ายินดียกเลกิการอบรมและจะแจ้งให้ทางผู้จดัการอบรม 
 

ขอใหท้างผูจ้ดัอบรมกรุณาติดต่อเพ่ือยนืยนักาํหนดการอบรมแก่ขา้พเจา้ตามหมายเลขโทรศพัทห์รือทาง E-mail  
 

ขา้งตน้  ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดอบรมไดต้ามกาํหนด ขา้พเจา้ยนิดียกเลิกการอบรมและจะแจง้ใหท้างผูจ้ดัการอบรม 
 
โอนเงินคืนให ้ขา้พเจา้ไดท่ี้ เลขท่ีบญัชี.....................................................ธนาคาร.............................................................. 
 
สาขา..................................ช่ือบญัชี..........................................................................................................................และ 
 

แจง้การโอนเงินคืนขา้พเจา้ไดท่ี้ E-mail ................................................................................................................ 
 
 
 

ลงช่ือ ......................................................... 
        (                                                        ) 
 

หมายเหตุ: กรุณาส่งเอกสารน้ีพร้อมหลกัฐานการโอนเงินไปท่ี  napaswan.lgm@gmail.com หรือ 
en_chumpol@yahoo.com  การลงทะเบียนจะถือวา่สมบูรณ์เม่ือไดรั้บ Email Pay-in Slip จากผูส้มคัร  

   และผูส้มคัรจะไดรั้บ Email ยนืยนัการรับสมคัรของท่าน 

 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ   
มือถือ 087-982-3003 โทรศพัท์ 02-470-9795, 9799  โทรสาร 02-470-9798 


