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ไคเซ็นเพือ่การปรับปรุงงานและเพิม่ผลผลิตสู่ความส าเร็จขององค์กร 
(Kaizen for Success) 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ Arize Hotel   ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้  BTS พร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร อาจารย์อนุภาพ  พันช านาญ 
 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 10 วัน 
ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หลักการและเหตุผล 
การปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองเป็นส่วนหน่ึงในหน้าท่ีของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงท างานตามหน้าท่ี หรือ

ขั้นตอนท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ทีละเลก็ ที
ละน้อย หรือท่ีเรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซ่ึงเป็นกิจกรรมพืน้ฐานอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่
นิยมน าไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ 
เทคนิคการท าไคเซ็นในงานของตนเพ่ือให้งานมีคุณภาพมากขึน้ 
         หลักสูตรนีจ้ะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดท่ีควรปรับปรุง
และวิธีการปรับปรุง นอกจากนีจ้ะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพ่ือน าไปการประยกุต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง 
และหน่วยงานต่อไป 
      ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงงาน โดยไม่จ ากัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคท่ีใช้ ซ่ึงในการปรับปรุงงานนั้น
สามารถปรับปรุง ได้ตั้งแต่เร่ืองใกล้ตัวในการท างานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและท าอย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังถึงเร่ืองเชิง
นโยบาย การบริหารจัดการ ซ่ึงองค์กรโดยท่ัวไปแล้วให้ความส าคัญกับการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเน่ือง
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกิจกรรมข้อเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้วเป้าหมายอยู่ท่ีการ
ปรับปรุงงาน โดยท่ีทุกคนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีถูกต้อง ขั้นตอนการด าเนินงาน และ เทคนิคท่ีส าคัญท่ี
น ามาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการท ากิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ความคิดเชิงบวกท่ีเปิดกว้างต่อการท ากิจกรรม 
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3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพ่ือใช้ส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาเลือกงานท่ีจะน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้
เป็นอย่างดี 

5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการท าไคเซ็นภายในบริษัทได้อย่างถูกต้องและเห็น
ผลอย่างชัดเจน 

 

เนื้อหาการอบรม 

• ประวัติความเป็นมาของการท ากิจกรรม " ไคเซ็น" 

• ความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรม 

• กิจกรรมสร้างสมาธิและการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

• ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร 

• จุดมุ่งหมายของกิจกรรม'' ไคเซ็น'' 

• หลักการและข้อเสนอแนะเบือ้งต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน 

• ขั้นตอนและเคร่ืองมือในการปรับปรุงงาน 
o หลักการปรับปรุงวิธีการท างาน (Continuous Quality Improvement (CQI)) 
o กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเน่ือง 
o องค์ประกอบท่ีส าคัญของ CQI  
o แนวคิดการท า CQI (Continuous Quality Improvement) 

• การพิจารณาเลือกงานเพ่ือการปรับปรุง 

o หลักในการเลือกและพิจารณางานเพ่ือท าการปรับปรุง 
o งานประเภทไหนบ้างท่ีควรปรับปรุงแบบเร่งด่วน 
o PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการ

ควบคุมคุณภาพ 
o การท างานแบบ โฮ (HO) เรน (REN) โซ (SOU)การรายงาน-การติดต่อ-การปรึกษา 

• เทคนิคในการมองปัญหา 

• หลักเกณฑ์ท่ีช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลส าเร็จ 
o หลักการวางแผนการด าเนินงานท่ีจะท าให้เป้าหมายท่ีต้องการบรรลผุลส าเร็จ 
o ท าวันนีใ้ห้ดีกว่าเม่ือวานนี ้คือ หลักการท่ีใช้ได้เสมอ 
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o เน้นความเรียบง่ายท าให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน 
o หัวใจส าคัญของการปรับปรุงคุณภาพไม่ได้ขึน้อยู่กับเคร่ืองมือท่ีเลือกใช้เท่านั้นแต่ขึน้อยู่กับคนท่ีมีคุณภาพ 

และเข้าใจคุณภาพท่ีแท้จริง 

• เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ 

• กรณีศึกษา :: เพ่ือให้ผู้ เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่าง
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 

• ระดับของการท าไคเซ็นตลอดจนแนวทางในการด าเนินในอนาคต 
 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
1. ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีถูกต้อง ขั้นตอนการด าเนินงาน และ เทคนิคท่ีส าคัญท่ีน ามาใช้ เป็น

แนวทางการพัฒนากิจกรรมไคเซ็น 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าเทคนิคและวิธีการไปใช้ในการท ากิจกรรมไคเซ็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความคิดเชิง

บวกท่ีเปิดกว้างต่อการท ากิจกรรม 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนบันทึกและรายงานการปรับปรุงได้อย่างถูกต้องเพ่ือใช้ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาเลือกงานท่ีจะน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้เป็น

อย่างดี 
5. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้กลับไปพัฒนากิจกรรมการท าไคเซ็นภายในบริษัทได้อย่างถูกต้องและเห็นผลอย่าง

ชัดเจน 

รูปแบบการอบรมสัมมนา 
1. การบรรยาย                                                       30 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop     70% 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวนัอบรม   10 วนั 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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