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หลักสู ตร : ไคเซ็น ในสำนักงำน
Kaizen in Office
วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
I Residence Hotel Silom. ใกล้ BTS ช่ องนนทรี กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

สมัคร 4 ท่ ำนรับส่ วนลดทันทีเพิม่ อีก 4,000 บำท ทันที
วิทยำกร อำจำรย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักกำรและเหตุผล

ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เป็ นกิจกรรมการบริ หาร
งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่ หลายกลายเป็ นที่รู้จกั และ
สื่ อสารกันในระดับสากล การทาไคเซ็นเป็ นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่วา่ การทาไคเซ็นไม่ใช่เพิม่
ภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรื องานที่ไม่จาเป็ นมุ่งไปสู่วิธีอื่นที่เหมาะสมกว่า โดยให้ความรู้และ
ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรี ยนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการทาไคเซ็นในงาน
ของตนซึ่งตั้งอยูบ่ นสมมติฐาน “ผูป้ ฏิบตั ิงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ“ โดยในท้ายที่สุด
แล้วผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทางานมากยิง่ ขึ้นจากการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนัน่ เอง
ความสูญเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสานักงานที่ทาอยู่
ประจาทุกวันก็มีความสูญเปล่าที่แอบแฝงเป็ นจานวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทาให้เกิดาใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็ น (จ่ายแล้วเกิดผลน้อยหรื อจ่ายแล้วไม่มีผลตอบแทน) และมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงาน
เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลเสี ยต่อองค์กร หากพนักงานในองค์กรตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้
หาเอกสารที่ตอ้ งการใช้ไม่พบ โดยเฉพาะเวลาเร่ งรี บ
แม้จะจัดโต๊ะเรี ยบร้อย แต่กเ็ ปลี่ยนเป็ นรก รุ งรัง ในเวลาอันรวดเร็ ว
มีงานแทรกมากจนวางแผนการทางานไม่ได้
ช่วงปลายเดือน-ต้นเดือนมักต้องทางานล่วงเวลา (Over Time) เสมอ
ยุง่ จนไม่มีเวลาพัก
ความร่ วมมือภายในฝ่ ายหรื อแผนกไม่ราบรื่ น
หลักสูตร “ ไคเซ็นในสำนักงำน ” จะเป็ นจุดเปลี่ยนให้พนักงานเกิดแนวทางที่ดีในการทางาน เกิด
ปฏิสมั พันธ์ที่ราบรื่ นระหว่างเพื่อนร่ วมงาน หรื อเกิดความสมดุลในชีวิตการทางาน (Work Life Balance) ด้วย
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การปรับปรุ ง(ไคเซ็น) เรื่ องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยูใ่ กล้ตวั และทาได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็ นผลลัพธ์ที่
ยิง่ ใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถลดความสูญเปล่าขององค์กรอย่าง
มีประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุ งงานอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบตั ิของไคเซ็นในสานักงาน
3.เพื่อส่งเสริ มให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมองเห็นปัญหาในการทางาน และเกิดแนวทางในการลดต้นทุนการ
ทางาน และปรับปรุ งงาน (ไคเซ็น) ทาให้การทางานเกิดประสิ ทธิภาพ
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หัวข้ อกำรอบรม
1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
2. หลักการ KAIZEN ในสานักงาน (เทคนิค แนวคิด แนวทาง KAIZEN)
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนาไคเซ็นมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุ งงานในสานักงาน
3. ขั้นตอนและเครื่ องมือในการปรับปรุ งงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงาน
แบบไคเซ็น
4. เทคนิคในการมองปัญหา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทาการปรับปรุ งงานและสามารถวิเคราะห์
ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. การส่งเสริ มไคเซ็นในสานักงานและการเขียนรายงานไคเซ็น
6. กรณี ศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่าง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
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กำหนดกำร

เวลำ
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลำย
พฤติกรรม

9.10- 10.00 น.

ไคเซ็นคืออะไร

10.00-10.30

หลักการ KAIZEN
ในสานักงาน
(เทคนิค แนวคิด
แนวทาง KAIZEN)

เนือ้ หำ / รำยละเอียด
สร้ ำงสมำธิและกำรยอมรับซึ่งกันและกัน
- แนะนาตัวเอง
- สร้างสติรับรู้
- ฝึ กสมองซีกขวา เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและ
ความหมายของวิธีการปรับปรุ งงานแบบไค
เซ็น

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้น วิทยากรบรรยาย
ในการนาไคเซ็น มาใช้ในองค์กรรวมถึง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งงานใน
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ
สานักงาน

10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40- 11.40 น. ขั้นตอนและเครื่ องมือ เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการ
ในการปรับปรุ งงาน ปรับปรุ งงานและเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดการ
ปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
11.40- 12.00 น

รู ปแบบกำรเรียนกำรสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

แลกเปลีย่ นควำมคิด - Workshop1ให้ผอู้ บรมแสดงความคิดเห็น
ต่องานปัจจุบนั
ปรับปรุงงำน

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรม
เสนอแนะ

12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ ำ ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อน วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
พักเที่ยง โดยวิทยากรถามปัญหาไคเซ็น
บุคคล
รับกำรอบรม
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เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหา
ในการจัดทาการปรับปรุ งงานและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการ
แก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

14.00 – 14.30น. การส่งเสริ มไคเซ็นใน เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการ
สานักงานและการ ประยุกต์ใช้ไคเซ็นในสานักงาน พร้อมทั้ง
เขียนรายงานไคเซ็น การเขียนรายงานไคเซ็น เพื่อการปรับปรุ ง
งานอย่างต่อเนื่อง

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

13.10 –14.00 น. เทคนิคในการมอง
ปัญหา

14.30-14.45น. พักเบรก
14.45- 16.00 น. กรณี ศึกษา

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ถึงการวิเคราะห์ วิทยากรบรรยาย
ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจาก
Work Shop
ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
Workshop2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยการ
ระดมสมอง
-Workshop3 การจาลองสถานการณ์เป็ น
กลุ่ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และการนาเสนอ
ผลงาน ไคเซ็น ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

**กาหนดการอาจมีการปรับได้ตามความเหมาะสมในวันอบรม

กลุ่มเป้ ำหมำย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รู ปแบบกำรสั มมนำ
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานไคเซ็นในสานักงานอย่างถูกต้อง
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
3. สามารถนาไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุ งเช่นPCDA, 5S, QC7Toolsฯลฯร่ วมกับกิจกรรมหรื อ
โครงการปรับปรุ งต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรอบรมหักลดหย่ อนภำษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ ำอำหำรว่ ำง 2 มื้อ อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ และใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สำรองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090-645-0992 , 089-606-0444 , Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com , E-mail : hrdzenter@gmail.com
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีกำรชำระเงิน เช็คสั่งจ่ ำยในนำม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ จำกัด
โอนเงินเข้ ำบัญชีนำม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนำทรั พยำกรมนุษย์ จำกัด
>> ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ ำว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณำส่ งสำเนำใบฝำกเงิน พร้ อมใบสมัครมำยังบริษทั เพือ่ ยืนยันกำรชำระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ ำอบรมรั บผิดชอบค่ ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ ำมจังหวัด)

บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 089-606-0444 ,090-645-0992

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 010 5555 113 021
กำรแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ ะยกเลิกกำรเข้ ำอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ ำนยกเลิกก่ อนวันงำน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ ำใช้ จ่ำย
2. กรณีทที่ ่ ำนแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่ อนวันงำน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ ำธุรกำร ร้ อยละ 30 ของค่ ำสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่ มำตำมทีส่ ่ งใบสมัครมำแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหำกท่ ำนยังไม่
ชำระค่ ำสัมมนำ ทำงบริษทั ต้ องขอเก็บค่ ำธุรกำรจำนวน 30 % ทันที
**ขอขอบคุณทีท่ ่ ำน ได้ ให้ โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็ นอย่ ำงยิง่ ในกำรให้ บริกำร เพือ่ กำรพัฒนำบุคลำกรในองค์ กรของท่ ำน**

บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

