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หลักสู ตร “แนวคิดและเทคนิคการนา “ลีน” มาใช้ ในสานักงาน”
(Lean Office Management)
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม St.James ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ พทิ กั ษ์ พงษ์ จัตุชัย
หลักการและเหตุผล
ลีน (Lean) เปรี ยบเสมอเครื่ องมือเพื่อสร้ างความเป็ นเลิศของกระบวนการต่ างๆ ในการผลิตโดยมีเป้ าหมาย
ในเรื่ องของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรั บปรุ งเพื่อลดความสูญเปล่ าที่ เกิดขึน้ ในสายการผลิต เป็ น
เพียงแค่ ส่วนหนึ่งของการแก้ ปัญหาลดความสูญเปล่ าเท่ านั้น โดยปรั ชญาองค์ กรแห่ งลีนจะมุ่งปรั บปรุ งในทุกส่ วนของ
องค์ กร ในขณะเดียวกันการขยายแนวคิดลีนให้ มีความเชื่ อมโยงกับฝ่ ายงานสนับสนุนเพื่อให้ เกิดการปรั บปรุ งผลิต
ภาพอย่ างทั่วทั้งองค์ กร ซึ่ งฝ่ ายงานสนับสนุนต่ างๆ มักถูกเรี ยกว่ า ลีนสาหรั บสานักงาน (Lean Office) ที่เน้ นปรั ชญา
การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่องเช่ นเดียวกับแนวคิดการผลิตแบบลีน โดยมุ่งขจัดลดความสูญเปล่ าในการดาเนินกิจกรรม
สานักงานเพื่อให้ เกิดกระบวนการไหลของงานอย่ างต่ อเนื่อง สาหรั บประเภทความสู ญเปล่ าที่เกิดจากงานธุรการใน
สานักงาน
ดังนั้นหลักสูตรนีจ้ ะถือเป็ นกลยุทธ์ สาคัญที่ช่วยให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จสามารถต่ อสู้ค่ ูแข่ งขันได้ และถือ
เป็ นเคล็ดลับองค์ ประกอบหนึ่งที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จขององค์ กร ความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องอย่ างเป็ นระบบ
ในด้ านการบริ หารและจัดการสิ นค้ าคงคลังจะนามาซึ่ งประสิ ทธิ ภาพอย่ างเป็ นรู ปธรรมและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
องค์ กรอย่ างแท้ จริ ง
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาหลักการและแนวคิดที่ เกี่ยวข้ องกับแนวคิ ดแบบลีน (Lean Thinking) ไป
ประยุกต์ ใช้ งานในการปรั บปรุ งพัฒนาได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมมากขึน้
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์ งานและเครื่ องมือต่ างๆ มากาจัดความสูญ
เปล่ าในสานักงานและปรั บปรุ งการทางานให้ เกิดความสอดคล้ องกับสานักงานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเข้ าใจแนวทางและขัน้ ตอนการทา Lean Office ให้ ประสบความสาเร็ จและสามารถสร้ าง
มาตรฐานการปฏิ บัติงานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน้
4. เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทัศนคติที่ดีและมองเห็นประโยชน์ ในการนาแนวคิด Lean Office มาใช้ อย่ าง
ถูกต้ อง
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หัวข้ อการอบรม / สัมมนา
- บทบาทและความสาคัญในการจัดการด้ วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ในโลกแห่ งการแข่ งขัน
(Industry 4.0)
- แนวคิดเรื่ อง Lean Office ในการลดต้ นทุนการดาเนินงานและกระบวนการต่ าง ๆ ในสานักงาน
- องค์ ประกอบ 4 ประการของแนวคิด Lean Office
- พัฒนาระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตของสานักงาน
- การระบุและค้ นหาความสูญเปล่ า (Waste) 8 ประการที่ มองเห็นได้ ในสานักงาน
- เทคนิคการวิเคราะห์ งานและเครื่ องมือต่ างๆ ที่นามาประยุกต์ ใช้ ในการปรั บปรุ งงานสานักงาน
 5ส., Kaizen ,Visual Management
 Makigami , Yamazumi chart
- การสร้ างภาพรวมของกระบวนการ “แผนที่สายธารแห่ งคุณค่ า” (Value Stream Mapping)
- ขัน้ ตอนการทา Lean Office ให้ ประสบความสาเร็ จ
- การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานอย่ างยัง่ ยืน
- ปั จจัยความสาเร็ จ” & “ปั ญหา/อุปสรรค” เป็ นแนวทางในการทางาน
- เส้ นทางสู่ Lean Office และแนวทางพัฒนาบุคลากรสู่ลีนอย่ างถูกต้ อง (Lean Approach)
- กรณี ศึกษาที่ ประสบความสาเร็ จ (Best Practices)
- สรุ ปการเรี ยนรู้ และถามตอบ
ระยะเวลาอบรม
- 1 วัน (6 ชั่วโมง)
วิธีการฝึ กอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)
- การบรรยาย-สาธิ ตเนือ้ หาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ ประกอบ
- ตัวอย่ างกรณี ศึกษาสาหรั บการฝึ กปฏิ บัติ
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
- ผู้บริ หาร ผู้จัดการ วิศวกร หั วหน้ างาน ที่ เกี่ยวข้ องและสนใจ
- มีหน้ าที่ หรื อผู้ได้ รับพิจารณา ให้ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้ องและสนใจ
- ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับและสนใจ
- โปรดเตรี ยมเครื่ องช่ วยคานวณ / เครื่ องคิดเลข ท่ านละ 1 เครื่ องในการฝึ กอบรม
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line :
hrdzenter www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

