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 หลักสูตร  “แนวคดิและเทคนิคการน า “ลีน” มาใช้ในส านักงาน” 

(Lean Office Management) 
 

วันที ่26 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์พทิกัษ์พงษ์  จัตุชัย   

หลักการและเหตุผล 
 ลีน (Lean) เปรียบเสมอเคร่ืองมือเพ่ือสร้างความเป็นเลิศของกระบวนการต่างๆ ในการผลิตโดยมีเป้าหมาย

ในเร่ืองของการจัดการกระบวนการ คือ การมุ่งแนวคิดปรับปรุงเพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึน้ในสายการผลิต เป็น
เพียงแค่ส่วนหน่ึงของการแก้ปัญหาลดความสูญเปล่าเท่านั้น โดยปรัชญาองค์กรแห่งลีนจะมุ่งปรับปรุงในทุกส่วนของ
องค์กร ในขณะเดียวกันการขยายแนวคิดลีนให้มีความเช่ือมโยงกับฝ่ายงานสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงผลิต
ภาพอย่างท่ัวท้ังองค์กร ซ่ึงฝ่ายงานสนับสนุนต่างๆ มกัถกูเรียกว่า ลีนส าหรับส านักงาน (Lean Office) ท่ีเน้นปรัชญา
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกับแนวคิดการผลิตแบบลีน โดยมุ่งขจัดลดความสูญเปล่าในการด าเนินกิจกรรม
ส านักงานเพ่ือให้เกิดกระบวนการไหลของงานอย่างต่อเน่ือง ส าหรับประเภทความสูญเปล่าท่ีเกิดจากงานธุรการใน
ส านักงาน 

ดังนั้นหลักสูตรนีจ้ะถือเป็นกลยทุธ์ส าคัญท่ีช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขนัได้ และถือ
เป็นเคลด็ลับองค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องอย่างเป็นระบบ
ในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กรอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ไป
ประยกุต์ใช้งานในการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์งานและเคร่ืองมือต่างๆ มาก าจัดความสูญ
เปล่าในส านักงานและปรับปรุงการท างานให้เกิดความสอดคล้องกับส านักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางและขัน้ตอนการท า Lean Office ให้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติท่ีดีและมองเห็นประโยชน์ในการน าแนวคิด Lean Office มาใช้อย่าง
ถกูต้อง 
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หัวข้อการอบรม / สัมมนา 
- บทบาทและความส าคัญในการจัดการด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ในโลกแห่งการแข่งขนั 

(Industry 4.0) 
- แนวคิดเร่ือง Lean Office ในการลดต้นทุนการด าเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ในส านักงาน 
- องค์ประกอบ 4 ประการของแนวคิด Lean Office  
- พัฒนาระบบคุณภาพและการเพ่ิมผลผลิตของส านักงาน 
- การระบุและค้นหาความสูญเปล่า (Waste) 8 ประการท่ีมองเห็นได้ในส านักงาน 
- เทคนิคการวิเคราะห์งานและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในการปรับปรุงงานส านักงาน 

 5ส., Kaizen ,Visual Management 
 Makigami , Yamazumi chart 

- การสร้างภาพรวมของกระบวนการ “แผนท่ีสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping)  
- ขัน้ตอนการท า Lean Office ให้ประสบความส าเร็จ  
- การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานอย่างยัง่ยืน  
- ปัจจัยความสาเร็จ” & “ปัญหา/อุปสรรค” เป็นแนวทางในการท างาน  
- เส้นทางสู่ Lean Office และแนวทางพัฒนาบุคลากรสู่ลีนอย่างถกูต้อง (Lean Approach)  
- กรณีศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ (Best Practices) 
- สรุปการเรียนรู้และถามตอบ 

 
ระยะเวลาอบรม   

- 1 วนั (6 ช่ัวโมง) 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%) 
- การบรรยาย-สาธิตเนือ้หาและทฤษฎี รวมท้ังชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาส าหรับการฝึกปฏิบัติ  
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ท่ีเก่ียวข้องและสนใจ 
- มีหน้าท่ีหรือผู้ได้รับพิจารณา ให้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวข้องและสนใจ 
- ผู้สนใจและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับและสนใจ 
- โปรดเตรียมเคร่ืองช่วยค านวณ / เคร่ืองคิดเลข ท่านละ 1 เคร่ืองในการฝึกอบรม 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  

hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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