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หลักสู ตร การจัดการการขนส่ งอย่ างมีประสิทธิภาพ
(Effective Transportation Management)
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุ ขมุ วิท 26 ** สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วิทยากร อาจารย์ ชัยรัตน์ ทินบัว
หลักการและเหตุผล
ในการจัดการการขนส่ ง (Transportation Management) ไม่ เพียงแต่ จะลดต้ นทุนทางธุรกิจแล้ วยังสามารถสร้ างความ
ประทับใจให้ กับลูกค้ าด้ วยระบบการจัดส่ งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่ อสารแบบเวลาจริ ง (Real
time communication) การทางานร่ วมมือกันจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง (Supply chain concept) การสร้ างความสัมพันธ์
อย่ างใกล้ ชิดระหว่ างกัน (Team relationships) และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่ ง เทคโนโลยีและกลยุทธ์ การขนส่ ง
หลักสูตรนีม้ ่ งุ เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าสัมมนาได้ เข้ าใจระบบการจัดการการขนส่ ง เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการเลือกใช้
รู ปแบบการขนส่ งต่ างๆ ให้ เหมาะกับการขนส่ งสิ นค้ า สามารถลดต้ นทุนและสร้ างความพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ า โดย
เปรี ยบเทียบจากรู ปแบบการขนส่ งต่ างๆ ที่ท่านสามารถนาเอาองค์ ความรู้ และประสบการณ์ ไปประยุกต์ ใช้ งานจริ งได้
อย่ างคุ้มค่ า
โดยวิเคราะห์ เจาะลึกทุกคาจากัดความและแนวคิดเบือ้ งต้ น พร้ อมตีแผ่ เทคนิคด้ วยตัวอย่ างจาก
ประสบการณ์ จริ งในวงการโลจิสติกส์ สามารถนาไปใช้ จัดการปัญหาต่ างๆ ประโยชน์ จากการทางานแบบองค์ รวมทัง้
ระบบในด้ านต้ นทุนและประสิ ทธิภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นการลดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการต่ างๆ หรือการเพิม่ ศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า

หัวข้ อการอบรม
09:00-16:00 น.
1. ความหมายและข้ อแตกต่ างของ Transportation, Logistics และ Supply Chain Management
2. หลักการบริ หารการขนส่ ง Transportation Management
3. รู ปแบบของการขนส่ ง Transportation Modes
4. การวางแผนการขนส่ งล่ วงหน้ า
5. ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานขนส่ ง
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6. ปั จจัยที่มีผลต่ อต้ นทุนการขนส่ งสิ นค้ า Transportation Costs
7. กลยุทธ์ ในการลดต้ นทุนการขนส่ ง
8. กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ด้ านขนส่ ง
9. ดัชนีชี้วดั คุณภาพระดับการให้ บริ การ KPI – Key Performance Indicator
10. ศูนย์ กลางกระจายสิ นค้ าและคลังสิ นค้ า
11. การบริ หารการขนส่ งสิ นค้ าเพื่อสิ่ งแวดล้ อม
12. การมีจิตใจในการให้ บริ การที่ดี Service Mind
13. อุปนิสัยสร้ างสรรค์ งานบริ การให้ เป็ นเลิศ
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
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

280

120

4,160

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที

