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หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ทกุ องค์กรควรจะทาความเข้ าใจ และให้
ความสาคัญ เพราะจะช่วยให้ องค์กรมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน และดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ระบบที่สง่ เสริ มให้ เกิดการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรมีมากมาย องค์กรจาเป็ นที่ จะต้ องเลือกประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับลักษณะของการทางาน และวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดาเนินงานที่เหมาะสม และ
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันเวลา
ระบบข้ อเสนอแนะไคเซ็น(Kaizen Suggestion System) เป็ นระบบหนึง่ ที่สง่ เสริ มให้ เกิดการ
เพิ่มผลิตภาพในองค์ กรอย่างเป็ นระบบ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
องค์กร โดยมุง่ เน้ นพัฒนาบุคลากรให้ มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ได้ อย่างเป็ นระบบ ระบบข้ อเสนอแนะไคเซ็นเป็ นระบบที่ไม่ย่งุ ยาก ไม่ซบั ซ้ อน พนักงานสามารถทา
ความเข้ าใจได้ ง่ า ย จึ ง ได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จ ากพนัก งานในการด าเนิ น การ จึ ง ท าให้ ร ะบบ
ข้ อเสนอแนะไคเซ็นเป็ นระบบการเพิ่มผลิตภาพระบบหนึ่งที่มีการนาไปประยุกต์ ใช้ ในองค์กรอย่าง
แพร่หลาย

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร ผู้รับผิดชอบกิจกรรมข้ อเสนอแนะ หรื อผู้สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เข้ าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทาไคเซ็น
2. เพื่อให้ ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น Step by Step
3. เพื่อให้ เข้ าใจวิธีการคิด และเขียนไคเซ็นอย่างมีคณ
ุ ภาพ
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาทีม่ ีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนากับหน่วยงาน
ต่างๆ
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 585 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

30 คน
กิจกรรม
 การเพิม่ ผลิตภาพ(Productivity)
 แนวคิด และหลักการของไคเซ็น(Kaizen)
 กรณีศกึ ษาไคเซ็นจากบริษัทต่างๆ
 วิธีการคิดเพื่อหาประเด็นในการปรับปรุงด้ วยไคเซ็น
 ขันตอนการเขี
้
ยนไคเซ็นอย่างมีคณ
ุ ภาพ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การวางระบบบริ หารไคเซ็น Step by Step
- โครงสร้ างการบริ หารไคเซ็น
- กฏ กติกาในการเขียนไคเซ็น
- แบบฟอร์ มไคเซ็น
- ขันตอนการพิ
้
จารณาไคเซ็น
- การรณรงค์ ส่งเสริ ม และประชาสัมพันธ์
- รางวัล และการยกย่องชมเชย
 ถาม-ตอบ

พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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Product Code : 06-020-001

หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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