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 หลักสูตร  การจัดการการขนส่งอย่างมปีระสิทธิภาพ 

(Effective Transportation Management) 
 

วนัท่ี 5 มิถนุายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    ณ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขมุวิท 26  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง ** 

วทิยากร  อาจารย์ชัยรัตน์ ทนิบัว 

 หลักการและเหตุผล 
 
    ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยงัสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การส่ือสารแบบเวลาจริง (Real 
time communication) การท างานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Supply chain concept) การสร้างความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดระหว่างกัน (Team relationships) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง เทคโนโลยีและกลยทุธ์การขนส่ง 

        หลักสูตรนีมุ้่งเน้นให้ผู้ เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้
รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดย
เปรียบเทียบจากรูปแบบการขนส่งต่างๆ ท่ีท่านสามารถน าเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยกุต์ใช้งานจริงได้
อย่างคุ้มค่า โดยวิเคราะห์เจาะลึกทุกค าจ ากัดความและแนวคิดเบือ้งต้น พร้อมตีแผ่เทคนิคด้วยตัวอย่างจาก
ประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์  สามารถน าไปใช้จัดการปัญหาต่างๆ ประโยชน์จากการท างานแบบองค์รวมทัง้
ระบบในด้านต้นทุนและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ หรือการเพิม่ศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 

 

หัวข้อการอบรม 
09:00-16:00 น. 

1. ความหมายและข้อแตกต่างของ Transportation, Logistics และ Supply Chain Management 

2. หลกัการบริหารการขนส่ง Transportation Management 

3. รูปแบบของการขนส่ง Transportation Modes 

4. การวางแผนการขนส่งล่วงหน้า 

5. ขัน้ตอนการปฏิบติังานขนส่ง 
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6. ปัจจัยท่ีมีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า Transportation Costs 

7. กลยทุธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง 

8. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง 

9. ดัชนีชี้วดัคุณภาพระดับการให้บริการ KPI – Key Performance Indicator 

10. ศนูย์กลางกระจายสินค้าและคลงัสินค้า 

11. การบริหารการขนส่งสินค้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

12. การมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี Service Mind 

13. อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ 

14. Case Study 

วิทยากร  อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว  Bachelor Degree in Board of Education Science Ramkhamhaeng University 

MANAGEMENT SKILLS 

   1. Transportation Management 
   2. Inventory Management 
   3. Warehouse Management 
   4. Task Achieving 

   5. Operation Coordination 

   6. Supplier Negotiation 

   7. Forecasting and Control Budget 
   8. QCC and Problem Solving  

 
 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel:089-773-7091, 089-606-0444 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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