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หลกัสูตร การบรหิารงานขนสง่  
(Transportation Management 4.0) 

วนัที่ 23 เมษายน 2563 
เวลา 09.00-16.00 น. 
โรงแรมแกรนด์สขุมุวทิ 

สถานที่จดัอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

หลักการและเหตุผล:  ท ำไมเรำต้องมีควำมรู้ในคอร์สนี ้ 

        ปัญหาในการบรหิารงานขนสง่-จัดสง่มมีากมายหลากหลายและซบัซอ้น หากเราไมส่ามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งทันตอ่เหตกุารณ์การจัดสง่จะตดิขดัไมร่าบลืน่สง่ผลเสยีตอ่การท าธรุกจิ ลกูคา้ไมพ่อใจ
และจะหยดุสัง่สนิคา้หรอืสัง่สนิคา้ลดลง นอกจากนีก้ารบรหิารเพือ่ใหค้า่ใชจ้า่ยในการจัดสง่ลดลงโดยไมม่ี
ผลกระทบตอ่คณุภาพการจัดสง่เป็นสิง่ทีค่วรท าใหไ้ดด้ ีดังนัน้เราจงึควรเรยีนรูก้ารปฏบิัตงิานของบรษัิทชัน้น า
เพือ่น าแนวทางตา่งๆ มาปรับใชก้ับธรุกจิของเรา   สง่ผลใหธ้รุกจิเจรญิเตบิโตดขี ึน้ตอ่เนือ่ง บรษัิทมผีลก าไร
มากขึน้ในทีส่ดุ 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 

 ทราบขัน้ตอนทีจ่ าเป็นทกุขัน้ตอนตอ่การบรหิารงานจัดสง่ 
 เรยีนรูเ้ทคโนโลยีส่มัยใหมท่ีใ่ชใ้นการบรหิารงานจัดสง่ 
 เพือ่ใหส้ามารถบรหิารงานจัดสง่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเชน่ 

- หลักการจัดสายสง่ 
- การประเมนิผลการจัดสง่ 
- การจัดสง่ใหม้ตีน้ทนุต า่ 
-  ฯลฯ 

 
หวัขอ้การอบรม 
 

 การขนสง่กับกระบวนการโลจสิตกิสใ์นภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad 
Perspectives) 
 

 หลักพืน้ฐานในการบรหิารงานขนสง่สนิคา้ (Fundamental concept) 
 

 รปูแบบหลักของการขนสง่ (Mode of Transportation) 
 

 การขนสง่สนิคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ (International Freight Transport and 
Trade Agreement) 
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 การขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบ (Multimodal transportation) 
 

 ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (Operation Process) 
 

 การจัดเสน้ทางและการจัดตารางงานขนสง่ (Routing and Scheduling) 
 
 

 โครงสรา้งตน้ทนุของการขนสง่สนิคา้ (Transport Cost Structure) 
 

 การจัดจา้งงานบรกิารขนสง่จากภายนอก (Transport Outsourcing) 
 

 การควบคมุคณุภาพของการใหบ้รกิารดา้นขนสง่ (Monitoring Transport Service Quality) 
 
 

 การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการจัดการงานขนสง่สนิคา้ (Technology Application) 
 

 ตัวชีว้ดัผลงานการปฏบิัตงิานขนสง่ (Transport KPI) 
 

 เทคนคิการจัดการเพือ่ลดตน้ทนุการขนสง่ (Techniques for Transport Cost Reduction) 
 

 การขนสง่แบบ Home Delivery หรอื last mile delivery ทีก่ าลังบมู 
 

 การสง่มอบสนิคา้แบบรวดเร็วทันเวลาพอดเีป๊ะ หรอื JIT(Just in Time) Delivery 
 

 Transport 4.0 ระบบขนสง่ในอนาคตทีก่ าลังจะเกดิขึน้ 
 

 กรณีศกึษา (Case study) 

 
จ านวนผู้เข้าอบรม  ไม่เกนิ 30 คน 

วิทยากร (Trainer)   

อาจารย ์ราชนัทร ์ชยัวฒันานนท ์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจัดการซพัพลายเชนและโลจสิตกิส ์(Supply Chain & Logistics) ทีค่ร า่หวอดในวงการดา้นนีม้าหลายสบิ
ปี ส าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาโท สาขาการจัดการดา้นโลจสิตกิส ์จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ดว้ยแนวคดิและ
อดุมการณ์ทีต่อ้งการผสมผสานโดยน าแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเนือ้งานจรงิทีส่ามารถจับตอ้งได ้มาเป็นแกนหลักและน าเอาแนวทาง
ทฤษฎหีรอืมาตราฐานสากลมาประยกุตแ์ละตอ่ยอด เพือ่เป็นกลไกในการสนับสนุนและขบัเคลือ่น Value Chain ของทัง้องคก์ร
และลา่สดุกบัการน าแนวคดิ ปรับปรงุกระบวนการทางธรุกจิ (Business Process Improvement) มาใชใ้นองคก์รเพือ่การ
พัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื 
ประสบการณ์บรหิารจัดการและวางแผนกลยทุธด์า้น Supply Chain และ Logistics ในดา้นการขนสง่ตอ่เนือ่งหลายรปูแบบ 
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(Multimodal Transporation) , คลังสนิคา้/ศนูยก์ระจายสนิคา้ , การจัดการดา้น Value Added Service การบรหิารจัดการ 
Outsource Service Provide เครือ่งมอืพัฒนาองคก์รตา่งๆ เชน่ ISO Lean Quick Response จากหลายองคก์รทีไ่ดร้ว่มงาน
ในฐานะผูบ้รหิารระดับสงู เชน่ 
 

- บรษัิท เอเชยีบุค๊ส ์ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการซพัพลายเชน 
- บรษัิท พรพรหม เม็ททอล จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบิตังิาน 

- กลุม่บรษัิทโหงวฮก ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ ่ดา้นสายการเดนิเรอืระหวา่งประเทศในฐานะผูบ้รหิารดา้น 
Information Technology, System Process และ Operation 

 คณะกรรมการพจาิรณารางวลัระดบปัระเทศ ELMA - Export Logistics Model Awards ของ กรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์  , คณะกรรมการ Global Logistics Trade Facilitation สภาผูสู้ง่ออกทางเรอืแหง่

ประเทศไทย  , คณะอนุกรรมการพจิารณา Logistics Standard สภาผูสู้ง่ออกทางเรอืแหง่ประเทศไทย  คณะกรรม

พจิารณาจัดท ามาตรฐานอาชพี สาขาโลจสิตกิสิ ์สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องคก์รมหาชน) คณะผูเ้ชีย่วชาญและที่

ปรกึษา ในองคก์รตา่งๆ อกีหลายแหง่ เชน่ สภาผูส้ง่ออกทางเรอืแหง่ประเทศไทย มลูนธิพัิฒนาผูส้ง่ออก

ไทยสมาพันธโ์ลจกิสต์กิสไ์ทย, สถาบันวทิยาการโซอ่ปุทาน มหาวทิยาลัยศรปีทมุ , มลูนธิโิรงพยาบาลสงฆ ์

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ/ิ
ทา่น 

ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 105 3,640 

Pro สมคัร  3 ทา่นๆละ 3,300 231 99 3,432 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
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อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การบรหิารงานขนสง่ (Transportation Management) 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ______________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: _________________________________ 

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 50% ของราคาคา่
สมัมนา 
 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

