- 1/2 กาหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์" (Logistics Management & e-Logistics)
วันอังคารที่ 15 - พุธที่ 16 กันยายน 2563
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัน/เวลา
หัวข้ออบรม / สัมมนา
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น. หัวข้อ "การสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์
สู่ยุค New Normal"
• การบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New Normal
• การสร้างกลยุทธ์ค้นหาความต้องการลูกค้าที่แท้จริงในยุค
New Normal (Voice of Customer: VOC)
• การสร้างกลยุทธ์ความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร
(Customer engagement)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
"รวมพลังสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย"
• กิจกรรม Work shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์
• กิจกรรม Work shop การเขียนกลุยทธ์เชิงรุก
ในยุค New Normal

17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 - 20.00 น. Focus group กิจกรรมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

ประธาน/วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์
(อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์
กลุ่มย่อย 1-2 :
อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล (วิทยากรหลัก)
กลุ่มย่อย 3-4 :
อ.รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ (วิทยากรหลัก)
กลุ่มย่อย 5 :
อ.สรไกร โพธิกุล (วิทยากรรอง)

เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วัน/เวลา
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

หัวข้ออบรม / สัมมนา

09.00 - 12.00 น. หัวข้อ "พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่"
• การสร้างกลยุทธ์การบริการที่เหนือความคาดหมาย
(Service excellence)
• การลดต้นทุนด้วยระบบการบริหารแบบ LEAN
• แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ภายใต้ Thailand 4.0
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
"การเพิ่มผลิตภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ในยุค
New Normal" ด้วย Microsoft Power BI
• กิจกรรม Work shop การจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบ
• กิจกรรม Work shop แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดทาข้อมูลในองค์กร และการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ
ธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นเรื่อง
การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

ประธาน/วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ
โลจิสติกส์
(อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ
โลจิสติกส์
กลุ่มย่อย 1-2 :
อ.รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล (วิทยากรหลัก)
กลุ่มย่อย 3-4 :
อ.รศ.ดร. เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ (วิทยากรหลัก)
กลุ่มย่อย 5 :
อ.สรไกร โพธิกุล (วิทยากรรอง)

หมายเหตุ - บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบตอบรับเข้ าร่ วมงานสั มมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาและเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
(Logistics Management & e-Logistics)”

www.dbd.go.th
1. ประเภทกิจการ
ประเภทนิติบุคคล
ชื่ อนิติบุคคล

ณ จังหวัดนครปฐม

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุน้ ส่วนจากัด

บริ ษทั จากัด

บริ ษทั มหาชนจากัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล
2. ทีต่ ้งั สถานประกอบการ เลขที่.....................หมู่ที่..............ซอย....................................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
E-mail ของนิติบุคคล.............................................................ID Line ของนิติบุคคล...........................................................
โทรศัพท์

โทรสาร

3. ประเภทธุรกิจ (เลือกประเภทธุรกิจหลัก 1 ประเภท)
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ งสิ นค้า (Transportation)
ให้เช่าคอนเทนเนอร์ /คลังสิ นค้า (Container/Warehouse)
ผูใ้ ห้บริ การดาเนินพิธีการศุลกากร (Shipping)
ตัวแทนรับจัดส่ งสิ นค้า (Freight Forwarder)
อื่น ๆ ด้านโลจิสติกส์ (โปรดระบุ).........................................................................................................
4. ผู้เข้ าร่ วมสั มมนา
(1) ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail
(2) ชื่อ-นามสกุล
โทรศัพท์
E-mail

โทรสาร
โทรสาร

ตาแหน่ง

โทรศัพท์มือถือ
ID Line
ตาแหน่ง
โทรศัพท์มือถือ
ID Line

ก
ก

5. ประสงค์เข้ าร่ วมสั มมนา (หมายเหตุ : กรมฯ จะรับผิดชอบค่าทีพ่ กั บริษทั ละไม่ เกิน 2 ท่ าน เฉพาะธุรกิจทีม่ ที ตี่ ้งั สานักงาน
อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งไม่ ใช่ จงั หวัดทีจ่ ดั สั มมนาฯ )
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไมด้ า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ธุ รกิจที่มีที่ต้ งั สานักงาน
อยูใ่ นจังหวัด สุ พรรณบุรีชยั นาท ลพบุรี สระบุรี นครนายก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง สิ งห์บุรี
สมุทรปราการ กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี สามารถเข้าพักได้)

6. ท่ านประสงค์พกั ค้างคืนหรื อไม่

พักค้างคืน

ไม่ พกั ค้างคืน

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ กองส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า โทรศัพท์ 02-547-5955
 สามารถส่ งใบสมัครเข้ าร่ วมได้ 3 ช่ องทาง
 กรอกใบสมัครส่ งมาที่ E-mail : logisticsdbd@gmail.com / Fax : 0 2547 5952
 สมัครออนไลน์ 24 ชม. เพียงสแกน QR Code


**กรมฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร **

QR Code

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
ต้ นทุนขนส่ งสู ง

เพื่อแก้ปัญหา
เหล่านี้ !!

บริหารจัดการ
ไม่ มีประสิทธิภาพ
ขาดระบบเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการธุรกิจ





สารองทีน่ ั่งเพียงสแกน QR Code
หรื อ https://is.gd/qtuUkM



สั มมนาฟรี !!
ทาธุรกิจให้ มรี ะบบตรวจสอบ
เพื่อลดต้ นทุน
ค้ นหาช่ องทางสร้ างรายได้ เพิม่
ปรับตัวให้ ทนั กับโลกยุค
New Normal
ใช้ ข้อมูลวิเคราะห์ ให้ แข่ งขันได้

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้ านการสร้ างศักยภาพธุรกิจ
โลจิสติกส์ และการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยเทคโนโลยี

โอกาสทีห่ า้ มพลาด!!! พบกันได้ที่
จังหวัดนครปฐม วันที่ 15 - 16 กันยายน 2563
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

ติดต่ อสอบถาม
โทร : 02-547-5955
แฟกซ์ : 0 2547 5952
E-mail : logisticsdbd@gmail.com

จัดโดย กองส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

แผนที่ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

