NSTDA Academy
ITM051 : Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business:
่ ุรกิจดิจต
การปร ับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพือ
่ สน ับสนุนการเปลีย
่ นผ่านสูธ
ิ อล.
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบน
ั โลกได ้ก ้าวสู ้ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจท
ิ ัล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได ้เข ้ามามีบทบาทสาคัญต่อการ
ขับเคลือ
่ นธุรกิจให ้กับหลายองค์กร จะเห็นได ้จากปั จจุบน
ั หลายองค์กรได ้ตืน
่ ตัวในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาผนวก
กับเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั เพือ
่ สร ้างนวัตกรรมให ้กับองค์กรอย่างมากมาย ทาให ้สามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให ้กับ
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร ทาให ้สามารถลดต ้นทุนของสินค ้าและบริการ และเพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขณะเดียวกันได ้มีหลายองค์กรทีข
่ าดความสามารถในการแข่งขัน จากกระบวนการทางานทีด
่ ้อยประสิทธิภาพ มีความ
ซ้าซ ้อน ยืดเยือ
้ เพราะมีขน
ั ้ ตอนทีไ่ ม่จาเป็ นและไม่กอ
่ ให ้เกิดประโยชน์อยูม
่ ากมายในกระบวนการทางาน เช่น ขัน
้ ตอนการ
ตัดสินใจมีมากจนเกินความจาเป็ น จนก่อให ้เกิดความล่าช ้า มีต ้นทุนเพิม
่ สูงขึน
้ และเกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่
ก่อให ้เกิดคุณค่าต่อองค์กร
การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) เป็ นแนวทางให ้องค์กรได ้ติดตามและตรวจสอบ
เพือ
่ นาผลลัพธ์ทไี่ ด ้จากการดาเนินธุรกิจมาทาการวิเคราะห์วา่ สามารถตอบสนองความต ้องการของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียและ
สามารถบรรลุวต
ั ถุประสงค์ตามทีอ
่ งค์กรได ้กาหนดไว ้หรือไม่ เพือ
่ พิจารณาหาจุดบกพร่องหรือจุดด ้อยของกระบวนการทาง
้
ธุรกิจตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนสินสุดกระบวนการ และทาการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให ้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สามารถลดต ้นทุนค่าใช ้จ่ายและความสูญเสียทีไ่ ม่จาเป็ น ลดระยะเวลาในขัน
้ ตอนต่าง ๆ ทาให ้กระบวนการ
ทางานกระชับ รวดเร็วขึน
้ เพิม
่ ผลการปฏิบต
ั งิ านและคุณภาพของงาน ช่วยให ้ธุรกิจขององค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ทต
ี่ ้องการ
หลักสูตรอบรมนีจ
้ ะสร ้างความรู ้ความเข ้าใจต่อการการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรในบริบทที่
่ ค
เปลีย
่ นแปลงไปเพือ
่ เตรียมความพร ้อมรับต่อกระบวนการปรับเปลีย
่ นสูย
ุ ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจท
ิ ัลให ้กับบุคลากร
ขององค์กร เพือ
่ ให ้เกิดความรู ้ความเข ้าใจยิง่ ขึน
้ และสามารถนาไปปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง
ว ัตถุประสงค์ :









เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในกระบวนการรวบรวมความต ้องการในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
่ ารปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจถึงปั จจัยทีน
่ าไปสูก
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจสามารถวิเคราะห์พจ
ิ ารณาหาจุดบกพร่องหรือจุดด ้อยของกระบวนการทางธุรกิจ
้ สุดกระบวนการ
ตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนสิน
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในแนวคิดการนาเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ัลมาประยุกต์ใช ้กับกระบวนการทางธุรกิจของ
องค์กรให ้เกิดความเหมาะสม
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในการกาหนดเป้ าหมาย วางแผน เพือ
่ ปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจให ้สอดคล ้อง
กับสถานการณ์จริง
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในการใช ้เทคนิคและเครือ
่ งมือต่างๆ ทีน
่ ามาใช ้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจ
เพือ
่ ให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจในการติดตามและประเมินผลหลังจากมีการปรับปรุง กระบวนการทางธุรกิจ

หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ






ผู ้บริหารหรือผู ้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาธุรกิจองค์กร
ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการธุรกิจองค์กร
นักวิเคราะห์ และนักออกแบบระบบ
ผู ้สนใจทัว่ ไป

้ หาการอบรม :
เนือ
1. Business Process Introduction
2. Importance of Business Processes
3. Value Chain
4. Business Process Improvement Overview
5. Why Business Process Improvement
6. Business Process Improvement Concept
7. When to Improve Business Processes
8. Business Processes Improvement Team
9. Stakeholder Analysis
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The Problem of Bad Attitude
Attitude Adjustment Guidelines
User Requirements
Gathering Requirements
Requirements Analysis
Business Processes Analysis
The Concept of Applying Digital Technology to Business Processes
Flow Process Chart
AS IS Process Analysis
TO BE Process Analysis
Change Management of Business Processes
Business Processes Improvement Analysis
Analysis Cause’s Issue
Fishbone Diagram
Waste Elimination Concept
Transition Plan to New
Preparation Before Business Process Improvement
New Business Processes Implementation
Applying PDCA to Business Process Improvement
Sustainability Business Processes Improvement with PDCA
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