
Business System
Development Program
หลักสูตรเพ�อพัฒนาระบบ

และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรกิจ

หลักสูตรที่พัฒนาทักษะการออกแบบและพัฒนาระบบงานธุรกิจแก

ผูเขาอบรม โดยผานการสรางสรรคจากผูเชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ 

และสอนโดยวิทยากรผูมีประสบการณสูงจากองคกรชั้นนำ ดังตอไปนี้

ที่ปรึกษาโครงการกิตติมศักดิ์

คุณลักษณะนอย พึ่งรัศมี

ผูอำนวยการอาวุโส สำนักงานผูชวยผูจัดการใหญ การเงินการลงทุน

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. วีระ วีระกุล

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟรีวิลล โซลูชั่นส จำกัด และบริษัท พันธวณิช จำกัด

คุณสุพจน ชิตเกษรพงศ

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)

คุณศรชัย วงศหิริวัตร

รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด

ที่ปรึกษาหลักสูตร (สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน)

อาจารยพรวิทย พัชรินทรตนะกุล

รองอธิการบดีฝายบริหาร / ที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน) 

รศ.ดร.พิสิษฐ ชาญเกียรติกอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.ดัชกรณ ตันเจริญ

รองคณบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยากรผูเชี่ยวชาญของหลักสูตร

จากองคกรชั้นนำ ดังนี้

     SCG Accounting Services

     SCG Logistics Management 

     CPALL

     Pricewaterhouse Coopers Thailand 

     KPMG Phoomchai Audit  

     Ernst & Young Corporate Services   

     Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos  

     IBM Thailand

     Pantavanij   

     Freewill Solutions  

     Gosoft (Thailand) 

     ผูเชี่ยวชาญจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ และนักวิชาการ

     ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาระบบงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รายละเอียดวิชา

สวนที่ 1 ทักษะความสามารถหลักที่สำคัญ (จำนวน 9 วัน)

- ทักษะพื้นฐานการใหคำปรึกษา 1 (Basic Consulting Skills 1)

- ทักษะพื้นฐานการใหคำปรึกษา 2 (Basic Consulting Skills 2)

- การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

- การบริหารเวลา (Time Management)

- การส�อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

- การทำงานเปนทีมและความรวมมือกัน (Teamwork and Collaboration)

- การบริหารและพัฒนาผลการดำเนินงาน (Performance Management 

  and Development)

- ผูนำทีมงานและการสรางทีมงาน (Team Leadership and Team Building)

- ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

สวนที่ 2 กระบวนการทางธุรกิจและเทคโนโลยี (จำนวน 12 วัน)

- กระบวนการทางธุรกิจแบบ End-to-End (End-to-End Business Processes)

- การควบคุมภายใน (Internal Controls)

- การออกแบบและพัฒนากระบวนงานทางธุรกิจ (Designing and Developing

  Business Processes)

- สารสนเทศ การส�อสาร และเทคโนโลยี (Information, Communication, 

  and Technology)

- การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

- การจัดซื้ออยางมีประสิทธิผลและการบริหารความสัมพันธผูจัดจำหนาย

  (Productive Procurement and Supplier Relationship Management: SRM)

- การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM)

- การบริหารวงจรผลิตภัณฑ (Product Life Cycle Management: PLM)

- ระบบธุรกิจแบบบูรณาการ (Integration of Business System)

- การวางแผนทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resources Planning: ERP)

สวนที่ 3  วิธีการบริหารและจัดการโครงการ + 

การจัดทำโครงการ (จำนวน 9 วัน)

- การกำกับโครงการและการบริหารทีมงาน (Project Governance and 

  Team Management)

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

- การบริหารความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)

- วิธีการบริหารการดำเนินการวางระบบ (System Implementation 

  Methodology)

- การนำเสนอโครงการตอคณะกรรมการ 

  (Project Implementation and Presentation)



งานนวัตกรรมการศึกษา

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM)

85/1 หมู 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท

0 2832 0413

08 6392 9645

Email: bsd@pim.ac.th

www.pim.ac.th/bsd

หลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐาน

จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

Business System
Development

Program

หลักสูตรเพ�อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรกิจ

Increase your profit
with zero investment

รุนที่ 1 

 วันที่ 15 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2556 

 ระยะเวลาเรียน 3.5 เดือน เรียนสัปดาหละ 2 วัน 

 (ทุกวันศุกรและวันเสาร) รวม 30 วัน

 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอรด ถ.รัชดาภิเษก

คาใชจาย

63,750 บาท/คน (สวนลด 15%)

สำหรับ - บุคคลที่เปนสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 - บุคคลที่สังกัดบริษัทที่ใหการสนับสนุนวิทยากร

 - กลุมบุคคลบริษัทที่สมัครเปนกลุมตั้งแต 3 ทานขึ้นไป

67,500 บาท/คน (สวนลด 10%)

สำหรับ - บุคคลสังกัดบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของ CP GROUP 

75,000 บาท/คน สำหรับบุคคลทั่วไป                    

       

 

หมายเหตุ 

ราคาดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหลักสูตรนี้จัดโดย

สถาบันการศึกษา จึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 3%

คาอบรมสามารถนำไปหักลดหยอนภาษีได 200%

วิธีการสมัคร

1. สงใบสมัครมาที่ 

 งานนวัตกรรมการศึกษา

 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM)

 85/1 หมู 2 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

 จ.นนทบุรี 11120

2. สงใบสมัครมาทาง email

 bsd@pim.ac.th

วิธีการชำระเงิน

ชำระผาน ธนาคารกรุงเทพ  ทุกสาขา

บัญชีช�อ กองทุนทั่วไป สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

บัญชีออมทรัพยเลขที่ 147-4-71525-5  สาขาสุรวงศ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบ Pay In

2. สำเนาใบ ภพ.20 (กรณีนิติบุคคล)

3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลทั่วไป)


