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          การจดัการการขนส่ง (Transportation Management) ไมเ่พียงแต่จะลดตน้ทุนทางธุรกิจแลว้ยงัสามารถ

สรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ดว้ยระบบการจดัส่งแบบทนัเวลาพอใจ (JIT-Transportation)..การส่ือสารแบบ

เวลาจริง (Real time communication) การท างานร่วมมือกนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (Supply chain 

concept) การสรา้งความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดระหวา่งกนั (Team relationships) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การขนส่ง เทคโนโลยีและกลยุทธก์ารขนส่ง

หลกัสตูรน้ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดเ้ขา้ใจระบบการจดัการการขนส่ง เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการ

เลือกใชร้ปูแบบการขนส่งต่างๆ ใหเ้หมาะกบัการขนส่งสินคา้ สามารถลดตน้ทุนและสรา้งความพอใจสูงสุด

ใหก้บัลกูคา้ โดยเปรียบเทียบจากรปูแบบการขนส่งต่างๆ ท่ีท่านสามารถน าเอาองคค์วามรูแ้ละประสบการณไ์ป

ประยุกตใ์ชง้านจริงไดอ้ยา่งคุม้ค่า โดยวิเคราะหเ์จาะลึกทุกค าจ ากดัความและแนวคิดเบ้ืองตน้ พรอ้มตีแผ่

เทคนิคดว้ยตวัอยา่งจากประสบการณจ์ริงในวงการโลจิสติกส์ สามารถน าไปใชจ้ดัการปัญหาต่างๆ ประโยชน์

จากการท างานแบบองคร์วมทั้งระบบในดา้นตน้ทุนและประสิทธิภาพ ไมว่า่จะเป็นการลดค่าใชจ้่ายในการ

ด าเนินการต่างๆ หรือการเพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

เน้ือหาการอบรม

1. ความหมายและขอ้แตกต่างของ Transportation, Logistics และ Supply Chain Management

2. หลกัการบริหารการขนส่ง Transportation Management

3. รปูแบบของการขนส่ง Transportation Modes

4. การวางแผนการขนส่งล่วงหนา้

5. ขัน้ตอนการปฏิบติังานขนส่ง

6. ปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนการขนส่งสินคา้ Transportation Costs

7. กลยุทธใ์นการลดตน้ทุนการขนส่ง

8. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ดา้นขนส่ง

9. ดชันีช้ีวดัคุณภาพระดบัการใหบ้ริการ KPI

10. ศนูยก์ลางกระจายสินคา้และคลงัสินคา้

11. การบริหารการขนส่งสินคา้เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม

12. การมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี Service Mind

13. อุปนิสยัสรา้งสรรคง์านบริการใหเ้ป็นเลิศ

14. Case Study
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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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