Course:

Intro to Business Process Improvement
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ ความสาเร็จ
Duration:

1 day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
สิง่ แรกคือผูบ้ ริหารระดับสูงทุกท่านในองค์กรต้องมีความเข้าใจใน รายละเอียดของ value proposition ขององค์กรจาก
มุมมองของลูกค้า และสามารถพิจารณาได้วา่ กิจกรรมใดที่ทาไห้เกิด Value added และ กิจกรรมใดไม่เพิ่มคุณค่าทีต่ อ้ งกาจัดทิง้
แต่ในองค์กรที่มคี วามซับซ้อนสูงในปั จจุบนั กิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่า มักหลบซ่อนอยูจ่ นแทบมองไม่ออก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารต้องมี
ความสามารถในการปรับปรุงการไหลของกระบวนการในแต่ละฟังก์ช่นั งานให้ตอ่ เนื่องราบเรียบก่อน กิจกรรมที่ไม่เพิม่ Value จึง
จะปรากฏออกมาให้กาจัด และเนื่องจากความต้องการลูกค้าและผลิตภัณฑ์ตา่ งมีความเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ดังนัน้ การ
ปรับปรุงการไหลและการกาจัดกิจกรรมไม่สร้างคุณค่า จึงต้องทาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ประโยชน์ท่จี ะได้รับ:
 ได้สร้างความเปลีย่ นแปลงในตัวเอง ได้แก้ปัญหาของตนเอง (ถ้ามี)


เปิ ดโลกทัศน์แห่งการบาบัดจิตและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแง่มมุ ที่ผเู้ ข้าอบรมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเป็ นไปได้



เปิ ดโลกทัศน์ในการใช้เทคนิคการเปลีย่ นความคิดและความทรงจาของคนเข้ามาช่วยสร้างกาไรและความยั่งยืนให้กบั องค์กร



รูช้ ดั เจนขึน้ ว่า NLP จะใช้ประโยชน์ตอ่ ตนเองและองค์กรของผูเ้ ข้าอบรมได้อย่างไรบ้าง



สามารถตัดสินใจได้วา่ ตนเองควรเรียน NLP ในหลักสูตรของผูป้ ฏิบตั ิท่วั ไป (7 วัน) หรือไม่

หัวข้อบรรยาย:
ตลอดระยะเวลา 1 วันเต็ม ผูบ้ ริหารจะได้เรียนรูห้ ลักการและวัตถุประสงค์ของแต่ละ Business process ในแทบทุกฟั งก์ช่นั
ขององค์กรโดยผูบ้ ริหารที่เข้าสัมมนาไม่จาเป็ นต้องมีพนื ้ ฐานด้านธุรกิจแต่อย่างใด ผูบ้ ริหารจะได้เรียนรูพ้ ฒ
ั นางานโดยใช้ Lean
management concept ในการปรับปรุง Business Process การค้นหาและกาจัดกิจกรรมไม่สร้างคุณค่า (Waste) ที่ซอ่ นอยูใ่ น
กระบวนการต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ คือ





กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ การค้นหา Value proposition ของสินค้าและบริการจากมุมมองของลูกค้า
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขาย
กระบวนการ Sales and operation plan (S&OP)
 Value proposition of product and service
 Sale forecast
 Sale plan
 Production plan
 Production schedule
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Purchasing plan
 Purchasing schedule
 การบริหาร margin สินค้า
 กระบวนการกาหนดระดับ Finished goods inventory


 กระบวนการด้านการผลิตและบริการ การจัดสายการผลิตและบริการให้เกิดความลืน่ ไหลราบเรียบ


การคานวณ Cycle time ของกระบวนการและบริการ และกิจกรรมในการผลิตและบริการ



การปรับปรุงสายการผลิตและบริการให้เกิดความสมดุลของระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม



การออกแบบระดับ Work in process inventory และ Queue และการรอคอย



การใช้ระบบ Pull และ Kanban

 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับจัดซือ้ การบริหาร Supplier และออกแบบระดับ Raw material inventory
 กระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับคลังสินค้า บัญชี และการเงิน
รูปแบบการอบรม:
 ใช้การทา Workshop ไปพร้อมกับการบรรยาย และมีการ Demo เคสจริงจากวิทยากรในแทบทุกเทคนิคที่สอน
เหมาะสาหรับ:
ในองค์กรที่ทำธุรกิจจะมี Business Process หรื อกระบวนกำรทำงธุรกิจจำนวนมำกที่เป็ นหัวใจของกำรดำเนินงำน ซึ่งจะ
แบ่งแยกเป็ นกลุ่มคร่ ำวๆได้ตำมฟังก์ชนั่ งำน และหน้ำที่ของกระบวนกำรดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
กระบวนการวางแผน
กระบวนการดาเนินงาน
กระบวนการประเมินผลงาน
การตลาด
แผนวางสินค้าใหม่และเก็บ Merchandizing Process
ยอดขาย และ margin ของ
สินค้าเก่า
Product Portfolio
แผนสือ่ สารการตลาด
การขาย
Sales and operation plan Sales Funnels
ยอดขายและ margin ของ
portfolio by sale person,
Funnels percentage
การผลิตหรือบริการ Sales and operation plan Production management ต้นทุน, ของเสีย, การตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลง
สินค้าคงคลังต่างๆในกระบวนการ
จัดซือ้
Sales and operation plan Purchasing process
ต้นทุน, term การซือ้ , การ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
คลัง
แผนกาลังพลรับและส่ง
กระบวนการตรวจสินค้าเข้า FIFO, สินค้าค้างสต๊อกหรือใกล้
สินค้า
คลังและสินค้าในคลัง
หมดอายุ, การเช็คสต๊อก
แผนการจัดเก็บสินค้าและ กระบวนการเก็บและ
การใช้พนื ้ ที่
เบิกจ่ายสินค้า
กระบวนการบันทึกข้อมูล
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บัญชี

แผนการจัดวางกาลังพล
แผนภาษี

การเงิน

แผน cash management

บันทึกและกระทบข้อมูล
บัญชี
จัดทารายงานต่างๆ
ถอน เบิกจ่ายเงินสด ตรวจ
จ่ายเจ้าหนี ้ รับเงินลูกหนี ้
Balance cash flow

ความเร็วและความถูกต้องของ
ข้อมูล
ภาษี ที่จา่ ย
ความเร็วและความถูกต้องของการ
เบิกจ่าย
Cash on hand เหมาะสม

ฯลฯ
สาหรับผูท้ ี่จะทา Business Process Improvement จึงต้องมีความเข้าใจจุดประสงค์และรายละเอียดในแต่ละกระบวนการของ
แต่ละฟั งก์ช่นั งานอย่างลึกซึง้ จึงจะสามารถเห็นผลด้านบวกจากการปรับปรุงกระบวนการได้โดยไม่เกิดปั ญหาใหม่
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
Industrial Engineering Degree from Chulalongkorn University and MBA in Finance from MIT
Sloan School of Management.
He had worked at SCG Chemicals in Production Planning, Marketing, and Supply Chain
Management. He was also the project leader in designing and implementing Supply Chain
Management System for the olefins business industry.
Currently, he is a trainer and consultant for private corporations and government sectors. His
expertise areas are leadership development, Neuro Linguistic Programming (NLP), sales &
marketing skills, change management, and organizational development.

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้ งั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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