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หลักสูตร : ไคเซ็น ในส ำนักงำน 
Kaizen in Office 

วนัท่ี 5 มีนาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

I Residence Hotel Silom.   ใกล้ BTS ช่องนนทรี  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

สมัคร 4 ท่ำนรับส่วนลดทนัทเีพิม่อีก  4,000 บำท ทนัที 
วิทยำกร    อำจำรย์ไมตรี บุญขนัธ์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญ่ีปุ่นแปลวา่การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เป็นกิจกรรมการบริหาร 

งานเชิงคุณภาพอนัมีรากฐานก าเนิดมาจากประเทศญ่ีปุ่นและไดรั้บความนิยมแพร่หลายกลายเป็นท่ีรู้จกัและ
ส่ือสารกนัในระดบัสากล  การท าไคเซ็นเป็นการสนบัสนุนใหเ้กิดแนวความคิดท่ีวา่การท าไคเซ็นไม่ใช่เพิม่
ภาระแต่มุ่งท่ีจะ เลิก/ลด/เปล่ียน ภาระหรืองานท่ีไม่จ าเป็นมุ่งไปสู่วิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่  โดยใหค้วามรู้และ
ความเขา้ใจและสร้างจิตส านึกใหพ้นกังานทุกคนทุกระดบัเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการท าไคเซ็นในงาน
ของตนซ่ึงตั้งอยูบ่นสมมติฐาน “ผูป้ฏิบติังานหนา้งานยอ่มรู้งานของตนเองมากกวา่คนอ่ืนๆ“ โดยในทา้ยท่ีสุด
แลว้ผูป้ฏิบติังานยอ่มมีความสะดวกสบายในการท างานมากยิง่ข้ึนจากการขจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง 

ความสูญเปล่าไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในส านกังานท่ีท าอยู่
ประจ าทุกวนักมี็ความสูญเปล่าท่ีแอบแฝงเป็นจ านวนมาก ความสูญเปล่าเหล่าน้ีมีผลท าใหเ้กิดาใชจ่้ายท่ีไม่
จ าเป็น (จ่ายแลว้เกิดผลนอ้ยหรือจ่ายแลว้ไม่มีผลตอบแทน) และมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 
เช่น ความล่าชา้ ความผิดพลาด ฯลฯ ซ่ึงลว้นส่งผลเสียต่อองคก์ร หากพนกังานในองคก์รตกอยูใ่นสภาพเช่นน้ี 

หาเอกสารท่ีตอ้งการใชไ้ม่พบ โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบ 
แมจ้ะจดัโต๊ะเรียบร้อย แต่กเ็ปล่ียนเป็นรก รุงรัง ในเวลาอนัรวดเร็ว 
มีงานแทรกมากจนวางแผนการท างานไม่ได ้
ช่วงปลายเดือน-ตน้เดือนมกัตอ้งท างานล่วงเวลา (Over Time) เสมอ 
ยุง่จนไม่มีเวลาพกั 
ความร่วมมือภายในฝ่ายหรือแผนกไม่ราบร่ืน 

หลกัสูตร “ ไคเซ็นในส ำนักงำน ” จะเป็นจุดเปล่ียนใหพ้นกังานเกิดแนวทางท่ีดีในการท างาน เกิด
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีราบร่ืนระหวา่งเพื่อนร่วมงาน หรือเกิดความสมดุลในชีวิตการท างาน (Work Life Balance) ดว้ย
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การปรับปรุง(ไคเซ็น) เร่ืองเลก็ ๆ นอ้ยๆ ท่ีอยูใ่กลต้วั และท าไดง่้ายๆ แต่ผลท่ีไดจ้ะสะสมกนัเป็นผลลพัธท่ี์
ยิง่ใหญ่ และจะส่งผลใหพ้นกังานท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเปล่าขององคก์รอยา่ง
มีประสิทธิผล 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมขอ้เสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2. เพื่อสร้างความรู้และความเขา้ใจ หลกัการ แนวคิด และแนวทางปฏิบติัของไคเซ็นในส านกังาน 
3.เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมองเห็นปัญหาในการท างาน และเกิดแนวทางในการลดตน้ทุนการ
ท างาน และปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ท าใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดการพฒันาและแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งถกูวิธีและทราบถึงอุปสรรคและ
แนวทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
หัวข้อกำรอบรม 
1. ไคเซ็นคืออะไร 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงความส าคญัและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น 
2. หลกัการ KAIZEN ในส านกังาน (เทคนิค แนวคิด แนวทาง KAIZEN) 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงหลกัการเบ้ืองตน้ในการน าไคเซ็นมาใชใ้นองคก์รรวมถึงขอ้เสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงงานในส านกังาน 
3. ขั้นตอนและเคร่ืองมือในการปรับปรุงงาน 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและเคร่ืองมือท่ีก่อใหเ้กิดการปรับปรุงงาน
แบบไคเซ็น 
4. เทคนิคในการมองปัญหา 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจดัท าการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์
ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแกไ้ขท่ีเกิดข้ึนไดต้รงจุด 
5. การส่งเสริมไคเซ็นในส านกังานและการเขียนรายงานไคเซ็น 
6. กรณีศึกษา 
วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาจากตวัอยา่ง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
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ก ำหนดกำร 
 

 

  เวลำ              หัวข้อ                         เนือ้หำ / รำยละเอยีด รูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
 9.00- 9.10 น. กจิกรรมละลำย

พฤตกิรรม 
สร้ำงสมำธิและกำรยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

- แนะน าตวัเอง 
- สร้างสติรับรู้ 
- ฝึกสมองซีกขวา เพื่อพฒันาความคิด

สร้างสรรค ์

ท ากิจกรรมใหเ้กิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและ
ผูเ้รียนกบัวิทยากร  

9.10- 10.00 น. 
 
 
 
10.00-10.30 

ไคเซ็นคืออะไร 
 
 
 
หลกัการ KAIZEN 
ในส านกังาน 
(เทคนิค แนวคิด 
แนวทาง KAIZEN) 

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถึงความส าคญัและ
ความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไค
เซ็น 
 
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงหลกัการเบ้ืองตน้
ในการน าไคเซ็น มาใชใ้นองคก์รรวมถึง
ขอ้เสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานใน
ส านกังาน 

วิทยากรบรรยายและตั้ง
ค าถามใหข้อ้คิดและ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
วิทยากรบรรยาย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ฉายสไลดเ์รียนรู้ประกอบ 

10.30- 10.40 น. พกัเบรก   
10.40- 11.40 น. 
 
 
 
11.40- 12.00 น 

ขั้นตอนและเคร่ืองมือ
ในการปรับปรุงงาน 
 
 
แลกเปลีย่นควำมคดิ
ปรับปรุงงำน 

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ถึงขั้นตอนในการ
ปรับปรุงงานและเคร่ืองมือท่ีก่อใหเ้กิดการ
ปรับปรุงงานแบบไคเซ็น 
 
- Workshop1ใหผู้อ้บรมแสดงความคิดเห็น
ต่องานปัจจุบนั 

วิทยากรบรรยาย 
และเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
วิทยากรบรรยายและใหผู้ ้
เขา้รับการอบรม
เสนอแนะ 

12.00- 13.00 น. พกัเทีย่ง   
13.00-13.10 กจิกรรมกระตุ้นผู้เข้ำ

รับกำรอบรม 
ใหแ้ต่ละกลุ่มนัง่รวมกนัหลงัไดร้วมตวัก่อน
พกัเท่ียง โดยวิทยากรถามปัญหาไคเซ็น 

วิทยากรใชค้  าถามแต่ละ
บุคคล 
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13.10 –14.00 น. 
 
 
 
 
14.00 – 14.30น. 

 
เทคนิคในการมอง
ปัญหา 
 
 
 
การส่งเสริมไคเซ็นใน
ส านกังานและการ
เขียนรายงานไคเซ็น 

 
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้้ถึงสาเหตุของปัญหา
ในการจดัท าการปรับปรุงงานและสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการ
แกไ้ขท่ีเกิดข้ึนไดต้รงจุด 
 
เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการ
ประยกุตใ์ชไ้คเซ็นในส านกังาน พร้อมทั้ง
การเขียนรายงานไคเซ็น เพื่อการปรับปรุง
งานอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
วิทยากรบรรยาย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบติั 
 
 
วิทยากรบรรยาย 
Work Shop 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

14.30-14.45น. พกัเบรก   
14.45- 16.00 น. กรณีศึกษา เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรู้ถึงการวิเคราะห์

ถึงปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาจาก
ตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
Workshop2 การวิเคราะห์ผลลพัธ์ โดยการ
ระดมสมอง 
-Workshop3 การจ าลองสถานการณ์เป็น
กลุ่ม เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหา และการน าเสนอ
ผลงาน ไคเซ็น ของผูเ้ขา้อบรม 
 -แลกเปล่ียนเรียนรู้ถามตอบ 

วิทยากรบรรยาย 
Work Shop 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 
 

**ก าหนดการอาจมีการปรับไดต้ามความเหมาะสมในวนัอบรม 
กลุ่มเป้ำหมำย 
หวัหนา้งาน พนกังาน และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
รูปแบบกำรสัมมนำ 

1. การบรรยาย    40 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
3. กรณีศึกษา และดภูาพยนตร์ 20 % 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
  
1. พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงานไคเซ็นในส านกังานอยา่งถกูตอ้ง 
2. พนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาปรับปรุงงานเพื่อยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. สามารถน าไคเซ็นไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและเป็นตน้แบบส าหรับการขยายผลภายในองคก์รต่อไป 
4. พนกังานสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการปรับปรุงเช่นPCDA, 5S, QC7Toolsฯลฯร่วมกบักิจกรรมหรือ
โครงการปรับปรุงต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมหักลดหย่อนภำษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 2 มื้อ อำหำรกลำงวัน 1 มื้อ และใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติ  3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ำรองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   

คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444  , Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีกำรช ำระเงิน   เช็คส่ังจ่ำยในนำม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั 
โอนเงินเข้ำบัญชีนำม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกดั  

>> ธนำคำรไทยพำณชิย์  สำขำเซ็นทรัลพลำซำลำดพร้ำว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณำส่งส ำเนำใบฝำกเงิน พร้อมใบสมัครมำยงับริษทัเพือ่ยนืยนักำรช ำระเงิน และใช้เป็นหลักฐำนกำรสมัครทำงอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้ำอบรมรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมจังหวัด)  
 
 
 
 
 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com


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 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

 

 
 
 
 
 
 
กำรแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลกิกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีทีท่่ำนยกเลกิก่อนวนังำน 10 วนั  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนำก่อนวนังำน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่ำนยกเลกิในวนัสัมมนำหรือไม่มำตำมทีส่่งใบสมคัรมำแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหำกท่ำนยงัไม่
ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษทั ต้องขอเกบ็ค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทนัท ี   
 

 

**ขอขอบคณุทีท่่ำน ได้ให้โอกำสในกำรน ำเสนอ และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ในกำรให้บริกำร เพือ่กำรพฒันำบุคลำกรในองค์กรของท่ำน** 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 


