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Course: 
Intro to Business Process Improvement 
การปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ความสาํเร็จ 

 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

ส่ิงแรกคือผูบ้ริหารระดับสงูทุกท่านในองคก์รตอ้งมีความเขา้ใจใน รายละเอียดของ Value Proposition ขององคก์รจากมมุมอง

ของลกูคา้ และสามารถพิจารณาไดว้่า กิจกรรมใดท่ีทาํไหเ้กิด Value Added และ กิจกรรมใดไม่เพ่ิมคณุค่าท่ีตอ้งกาํจดัทิง้ แต่ใน

องค์กรท่ีมีความซับซ้อนสูงในปัจจุบัน กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า มักหลบซ่อนอยู่จนแทบมองไม่ออก ดังนั้นผู้บริหารต้องมี

ความสามารถในการปรบัปรุงการไหลของกระบวนการในแต่ละฟังกช์ั่นงานใหต้่อเน่ืองราบเรียบก่อน กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิม Value จึง

จะปรากฏออกมาใหก้าํจัด และเน่ืองจากความตอ้งการลูกคา้และผลิตภัณฑ์ต่างมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การ

ปรบัปรุงการไหลและการกาํจดักิจกรรมไม่สรา้งคณุค่า จึงตอ้งทาํอย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา 

 

หัวข้อบรรยาย: 

ตลอดระยะเวลา 1 วนัเต็ม ผูบ้ริหารจะไดเ้รียนรูห้ลกัการและวตัถุประสงคข์องแต่ละ Business Process ในแทบทุกฟังกช์ั่นของ

องคก์รโดยผู้บริหารท่ีเขา้สัมมนาไม่จาํเป็นตอ้งมีพืน้ฐานดา้นธุรกิจแต่อย่างใด ผู้บริหารจะไดเ้รียนรูพ้ัฒนางานโดยใช้ Lean 

Management Concept ในการปรบัปรุง Business Process การคน้หาและกาํจดักิจกรรมไม่สรา้งคุณค่า (Waste) ท่ีซ่อนอยู่ใน

กระบวนการต่างๆ ในหวัขอ้ต่างๆ คือ 

• กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ ์การคน้หา Value Proposition ของสินคา้และบรกิารจากมมุมองของลกูคา้ 

• กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด 

• กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 

• กระบวนการ Sales and Operation Plan (S&OP) 

 Value Proposition of Product and Service 

 Sale Forecast 

 Sale plan 

 Production Plan 

 Production Schedule 

 Purchasing Plan 

 Purchasing Schedule 

 การบรหิาร Margin สินคา้ 

• กระบวนการกาํหนดระดบั Finished Goods Inventory  

• กระบวนการดา้นการผลิตและบรกิาร การจดัสายการผลิตและบรกิารใหเ้กิดความล่ืนไหลราบเรียบ 

 การคาํนวณ Cycle Time ของกระบวนการและบรกิาร และกิจกรรมในการผลิตและบรกิาร 

 การปรบัปรุงสายการผลิตและบรกิารใหเ้กิดความสมดลุของระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม  

 การออกแบบระดบั Work in Process Inventory และ Queue และการรอคอย 

 การใชร้ะบบ Pull และ Kanban 

• กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัซือ้ การบรหิาร Supplier และออกแบบระดบั Raw Material Inventory 

• กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ บญัชี และการเงิน 
 

รูปแบบการอบรม: 

• ใชก้ารทาํ Workshop ไปพรอ้มกบัการบรรยาย และมีการ Demo เคสจรงิจากวิทยากรในแทบทกุเทคนิคท่ีสอน 
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เหมาะสาํหรับ: 

• ในองคก์รท่ีทาํธุรกจิจะมี Business Process หรือกระบวนการทางธุรกิจจาํนวนมากท่ีเป็นหวัใจของการดาํเนินงาน ซึ่งจะ

แบ่งแยกเป็นกลุ่มครา่วๆไดต้ามฟังกช์ั่นงาน และหนา้ท่ีของกระบวนการดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

 

 กระบวนการวางแผน กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการประเมินผลงาน 

การตลาด แผนวางสินคา้ใหม่และเก็บ

สินคา้เกา่ 

แผนส่ือสารการตลาด 

Merchandizing Process ยอดขาย และ Margin ของ Product 

Portfolio 

การขาย Sales and Operation Plan Sales Funnels ยอดขายและ Margin ของ Portfolio by 

Sale Person, Funnels Percentage 

การผลิตหรือบรกิาร Sales and Operation Plan Production Management ตน้ทนุ, ของเสีย, การตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลง  

สินคา้คงคลงัตา่งๆในกระบวนการ 

จดัซือ้ Sales and Operation Plan Purchasing Process ตน้ทนุ, Term การซือ้, การตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลง 

คลงั แผนกาํลงัพลรบัและส่งสินคา้  

แผนการจดัเก็บสินคา้และการ

ใชพื้น้ท่ี 

กระบวนการตรวจสินคา้เขา้คลงั

และสินคา้ในคลงั 

กระบวนการเก็บและเบิกจา่ยสินคา้ 

กระบวนการบนัทึกขอ้มลู 

FIFO, สินคา้คา้งสต๊อกหรือใกล้

หมดอาย,ุ การเช็คสต๊อก 

บญัช ี แผนการจดัวางกาํลงัพล 

แผนภาษี 

บนัทึกและกระทบขอ้มลูบญัช ี

จดัทาํรายงานตา่งๆ  

ความเรว็และความถกูตอ้งของขอ้มลู 

ภาษีท่ีจา่ย 

การเงิน แผน Cash Management ถอน เบิกจา่ยเงินสด ตรวจจา่ย

เจา้หนี ้รบัเงินลกูหนี ้

 Balance Cash Flow 

ความเรว็และความถกูตอ้งของการ

เบิกจา่ย 

Cash on Hand เหมาะสม 

ฯลฯ    

สาํหรบัผูท่ี้จะทาํ Business Process Improvement จึงตอ้งมคีวามเขา้ใจจดุประสงคแ์ละรายละเอียดในแต่ละกระบวนการของ

แต่ละฟังกช์ั่นงานอย่างลกึซึง้ จงึจะสามารถเห็นผลดา้นบวกจากการปรบัปรุงกระบวนการไดโ้ดยไมเ่กิดปัญหาใหม ่
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วิทยากร:  

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จาํกดั  

วิศวกรรมศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบ MBA จาก MIT Sloan School of 

Management มีประสบการณท์าํงานท่ี SCG Chemicals กว่า 10 ปีในสายงานวางแผนผลิตและ Supply chain เคยเป็นหวัหนา้

ทีมในการออกแบบและ Implement ระบบ Supply chain management system ใหก้บัอตุสาหกรรมเม็ดพลาสติก ปัจจบุนัเป็นท่ี

ปรึกษาดา้นการบุคคล การขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคก์ร เป็นผู้พัฒนาระบบ พัฒนาซอฟแวร ์พัฒนา

หลกัสตูรและเป็นวิทยากรในการสอน Executive Function ใหก้บัหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ  

หลกัสตูรท่ีเชี่ยวชาญ อาทิเช่น Leadership Development, Neuro Linguistic Programming (NLP), Sales & Marketing 

Skills, Change Management, Business Process Improvement, Organizational Development 
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  

 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 
 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 
    

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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