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Course: 
Intro to Business Process Improvement 
การปรบัปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพือ่ความส าเรจ็ 
 

Duration: 1 day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
สิง่แรกคือผูบ้รหิารระดบัสงูทกุทา่นในองคก์รตอ้งมีความเขา้ใจใน รายละเอียดของ value proposition ขององคก์รจาก

มมุมองของลกูคา้ และสามารถพจิารณาไดว้า่ กิจกรรมใดที่ท  าไหเ้กิด Value added และ กิจกรรมใดไมเ่พิ่มคณุคา่ทีต่อ้งก าจดัทิง้ 
แตใ่นองคก์รที่มคีวามซบัซอ้นสงูในปัจจบุนั กิจกรรมที่ไมเ่พิ่มคณุคา่ มกัหลบซอ่นอยูจ่นแทบมองไมอ่อก ดงันัน้ผูบ้รหิารตอ้งมี
ความสามารถในการปรบัปรุงการไหลของกระบวนการในแตล่ะฟังกช์ั่นงานใหต้อ่เนื่องราบเรยีบก่อน กิจกรรมที่ไมเ่พิม่ Value จึง
จะปรากฏออกมาใหก้ าจดั และเนื่องจากความตอ้งการลกูคา้และผลติภณัฑต์า่งมคีวามเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ การ
ปรบัปรุงการไหลและการก าจดักิจกรรมไมส่รา้งคณุคา่ จึงตอ้งท าอยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา 
 

ประโยชนท์ี่จะได้รับ: 

 ไดส้รา้งความเปลีย่นแปลงในตวัเอง ไดแ้กปั้ญหาของตนเอง (ถา้ม)ี 

 เปิดโลกทศันแ์หง่การบ าบดัจิตและการบรหิารทรพัยากรมนษุยใ์นแง่มมุที่ผูเ้ขา้อบรมไมเ่คยคิดมากอ่นวา่เป็นไปได  ้

 เปิดโลกทศันใ์นการใชเ้ทคนิคการเปลีย่นความคิดและความทรงจ าของคนเขา้มาชว่ยสรา้งก าไรและความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร 

 รูช้ดัเจนขึน้วา่ NLP จะใชป้ระโยชนต์อ่ตนเองและองคก์รของผูเ้ขา้อบรมไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 สามารถตดัสนิใจไดว้า่ตนเองควรเรยีน NLP ในหลกัสตูรของผูป้ฏิบตัิทั่วไป (7 วนั) หรอืไม ่
 

หัวข้อบรรยาย: 

        ตลอดระยะเวลา 1 วนัเตม็ ผูบ้รหิารจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการและวตัถปุระสงคข์องแตล่ะ Business process ในแทบทกุฟังกช์ั่น

ขององคก์รโดยผูบ้รหิารที่เขา้สมัมนาไมจ่ าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานดา้นธุรกิจแตอ่ยา่งใด ผูบ้รหิารจะไดเ้รยีนรูพ้ฒันางานโดยใช ้Lean 

management concept ในการปรบัปรุง Business Process การคน้หาและก าจดักิจกรรมไมส่รา้งคณุคา่ (Waste) ที่ซอ่นอยูใ่น

กระบวนการตา่งๆ ในหวัขอ้ตา่งๆ คือ 

 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ การคน้หา Value proposition ของสนิคา้และบรกิารจากมมุมองของลกูคา้ 

 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด 

 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 

 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 
 การบรหิาร margin สนิคา้ 

 กระบวนการก าหนดระดบั Finished goods inventory  

 กระบวนการดา้นการผลติและบรกิาร การจดัสายการผลติและบรกิารใหเ้กิดความลืน่ไหลราบเรยีบ 

 การค านวณ Cycle time ของกระบวนการและบรกิาร และกิจกรรมในการผลติและบรกิาร 

 การปรบัปรุงสายการผลติและบรกิารใหเ้กิดความสมดลุของระยะเวลาในแตล่ะกิจกรรม  

 การออกแบบระดบั Work in process inventory และ Queue และการรอคอย 

 การใชร้ะบบ Pull และ Kanban 

 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัจดัซือ้ การบรหิาร Supplier และออกแบบระดบั Raw material inventory 

 กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสนิคา้ บญัชี และการเงิน 
 

รูปแบบการอบรม: 
 ใชก้ารท า Workshop ไปพรอ้มกบัการบรรยาย และมีการ Demo เคสจรงิจากวิทยากรในแทบทกุเทคนิคที่สอน 

 

เหมาะส าหรับ: 
        ในองคก์รท่ีท ำธุรกิจจะมี Business Process หรือกระบวนกำรทำงธุรกิจจ ำนวนมำกท่ีเป็นหวัใจของกำรด ำเนินงำน ซ่ึงจะ
แบ่งแยกเป็นกลุ่มคร่ำวๆไดต้ำมฟังกช์ัน่งำน และหนำ้ท่ีของกระบวนกำรดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี 
 กระบวนการวางแผน กระบวนการด าเนินงาน กระบวนการประเมินผลงาน 
การตลาด แผนวางสนิคา้ใหมแ่ละเก็บ

สนิคา้เกา่ 
แผนสือ่สารการตลาด 

Merchandizing Process ยอดขาย และ margin ของ 
Product Portfolio 

การขาย Sales and operation plan Sales Funnels ยอดขายและ margin ของ 
portfolio by sale person, 
Funnels percentage 

การผลติหรอืบรกิาร Sales and operation plan Production management ตน้ทนุ, ของเสยี, การตอบสนองตอ่
การเปลีย่นแปลง  
สนิคา้คงคลงัตา่งๆในกระบวนการ 

จดัซือ้ Sales and operation plan Purchasing process ตน้ทนุ, term การซือ้, การ
ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง 

คลงั แผนก าลงัพลรบัและสง่
สนิคา้  
แผนการจดัเก็บสนิคา้และ
การใชพ้ืน้ท่ี 

กระบวนการตรวจสนิคา้เขา้
คลงัและสนิคา้ในคลงั 
กระบวนการเก็บและ
เบิกจา่ยสนิคา้ 
กระบวนการบนัทกึขอ้มลู 

FIFO, สนิคา้คา้งสต๊อกหรอืใกล้
หมดอาย,ุ การเช็คสต๊อก 
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บญัชี แผนการจดัวางก าลงัพล 
แผนภาษี 

บนัทกึและกระทบขอ้มลู
บญัชี 
จดัท ารายงานตา่งๆ  

ความเรว็และความถกูตอ้งของ
ขอ้มลู 
ภาษีที่จา่ย 

การเงิน แผน cash management ถอน เบิกจา่ยเงินสด ตรวจ
จ่ายเจา้หนี ้รบัเงินลกูหนี ้
 Balance cash flow 

ความเรว็และความถกูตอ้งของการ
เบิกจา่ย 
Cash on hand เหมาะสม 

ฯลฯ    

ส าหรบัผูท้ี่จะท า Business Process Improvement จึงตอ้งมคีวามเขา้ใจจดุประสงคแ์ละรายละเอยีดในแตล่ะกระบวนการของ
แตล่ะฟังกช์ั่นงานอยา่งลกึซึง้ จงึจะสามารถเห็นผลดา้นบวกจากการปรบัปรุงกระบวนการไดโ้ดยไมเ่กิดปัญหาใหม่ 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากัด  
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  
วนัท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม 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) 

    

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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