วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
การปฏิบัติการผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding Operation) เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 วัน เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคัดกรองเนื้อหาสำคัญๆ จากผู้เชี่ยวชาญการจัดการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการปฏิบัติการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเนื้อหาหลักสู ตรที่ครอบคลุม
เหมาะแก่บุคลากรนัก ปฏิบัติการและผู้ประกอบการ ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
ทีมวิทยากรผู้สอนจาก TLAPS (ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการปฏิบัติงานจริง)
• เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของนักปฏิบัติการในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarding Business)
อาจารย์กัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาล
• เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
- Instructor Certificate PLD/LO/2019/003
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
นำเข้า-ส่งออกของการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ
ประเทศ (Freight Forwarding Business)
• เพื่อสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการและตอบสนองได้อย่าง
- กรรมการบริหาร SAI GLOBAL EXPRESS LTD.
ถูกต้องและแม่นยำ
• เพื่อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
อาจารย์กัญสุชญา จิราธีรเจต
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
- Instructor Certificate PLD/LO/2019/004
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
หัวข้อบรรยาย
ประเทศ (Freight Forwarding Business)
• ความรู้เบื้องต้นและบทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
- กรรมการบริหาร SAI GLOBAL EXPRESS LTD.
ประเทศ (Freight Forwarder)
• หน้าที่และขอบเขตของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight
Forwarder) ในโซ่อุปทาน (Supply chain)
อาจารย์กัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
• รูปแบบและลักษณะของการขนส่งทางน้ำ ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
- Instructor Certificate PLD/LO/2019/002
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
• รูปแบบและลักษณะการขนส่งทางอากาศ ทางบก ในธุรกิจผู้รับจัดการ
และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
• การประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ + workshop
- อดีตอาจารย์คณะธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเลออาฟนอร์มองดี, ฝรั่งเศส (University
• ขั้นตอนของฝ่ายปฏิบัติการส่งออก-นำเข้า ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
of Le Havre Normandy, FRANCE) และนักปฏิบัติการ
ระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business) + workshop
ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
• ใบตราส่งสินค้า (Bill of lading, Air waybill, Truck waybill) เอกสาร
(Freight Forwarding Business)
สำคัญ ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight
Forwarder Business) + workshop
• การจำลองสถานการณ์จริง (Real situation simulation) เพื่อการ
ปฏิบัติการในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight
ระยะเวลา : 3 วัน
Forwarder Business) ในรูปแบบ workshop
- รุ่น 1 วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563
- รุ่น 2 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2563
วิธีการอบรม
• บรรยาย workshop การจำลองสถานการณ์จริง

- รุ่น 3 วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2563

กลุ่มเป้าหมายหลักสูตร
• นักปฏิบัติการในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(Freight Forwarder Business)
• ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง
การชำระค่าอบรม
• ผู้ที่สนใจและมีประสบการณ์ในการทำงานผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
การโอนเงิน : ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์)
ประเทศ (Freight Forwarder Business) อย่างน้อย 1 ปี
ชื่อบัญชี : สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เลขที่ 096-245970-1
หมายเหตุ
เพื่อยืนยัน : การชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อม
1. สมาคมอยู่ในระบบ VAT 7% : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000130723
ระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน
2. สมาคมมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ตามคำสั่งสรรพากรที่
ส่งมาที่ E-mail : info@tlaps.or.th
ท.ป. 4/2528
3. กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิก ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line ID : tlaps1993 Email : info@tlaps.or.th โทรศัพท์ : 02 713 5283 (คุณภวิสาภร)

