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หลักสูตร  Kaizen เพือ่ปรับปรุงงาน 
(Kaizen for Improvement ) 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ ซอยสุขุมวิท 23   ใกล้  BTS  อโศก   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลง **   

 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน   
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)  

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 
วิทยากร โค้ช และท่ีปรึกษาธรุกิจ 

Certified OKR Professional by The KPI Institute  
Certificate Professional Coaching Program (ICF) 

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 
ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาการจัดการ  

 

 
 

หลักการและเหตุผล 
การปรับปรุงกระบวนการท างานนั้นเป็นหน้าท่ีของพนักงานในองค์กรท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน

เพ่ือให้ให้ผลลัพธ์ท่ีดีย่ิงขึน้ของการท างาน องค์กรจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเน่ือง หรือท่ีเรียกกันว่า ไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็นเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญท่ีต่อยอดมาจาการท า 5ส ดังนั้นการให้
ความรู้ท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงส าคัญในการน าไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตน หรือหน่วยงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) 
1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมน าเทคนิคเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการท าKaizen และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

อย่างเหมาะสม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

• หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ คณะท างานไคเซ็น  
• ผู้ท่ีต้องการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดีย่ิงขึน้ 
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เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents) 
• กรอบแนวคิดของ Kaizen 
• แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพ่ิมผลผลิตตามหลัก QCDSMEE 
• การค้นหาจุดท่ีต้องท าปรุงในการท างาน 
• เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมกรณีศึกษา 
• การน าเสนอแผนเพ่ือปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen 
• หลักการท า ECRS เพ่ือการปรับปรุงงาน 

 
รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวันสัมมนา 3,500 245 52.50 3,692.50 

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

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

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 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  
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>> 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   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด 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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