24 มิ ถุ นายน 2552
ณ ศู นย์ ฝึ กอบรมเหมราช นิ คมฯอี สเทริ น์ ซี บอร์ ด ระยอง

KAIZEN
การดำเนิ นกิ จกรรม
การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง
หลักการและเหตุผล
KAI คือ Continuous , ZEN คือ Improvement ดังนั้น KAIZEN เท่ ากับ
Continuous Improvement คือ การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่อง ภายใต้ กระบวนการ
Plan-Do-Check-Act คือ การดูปัญหา วางแผนหาวิธีแก้ ปัญหา ทดลอง แล้ วตรว
จสอบว่ าแก้ ปัญหาได้ หรื อไม่ ถ้ าเป็ นวิธีที่ดี
เนือ้ หาของกิจกรรมไคเซ็นคือ
การปรั บปรุ งแก้ ไขอุปกรณ์
เครื่ องจักร และการสร้ างเครื่ องมือใหม่ ๆ P0KAYOKE ขึน้ มาเป็ นต้ น
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในการทำงานให้ ก้าวหน้ า และ รั กษาความปลอดภัยใน       
การทำงาน,ป้ องกันการเกิดคุณภาพที่ไม่ ดีขึน้ ในสิ่ งเหล่ านีท้ ี่ เกี่ยวข้ องกับการผลิต
ไคเซ็น(การปรั บปรุ งให้ ดีขึน้ ) เป็ นการปฏิบัติงานโดยใช้ สติปัญญาของคนงานใน
การทำกิจกรรมเองซึ่ งไม่ ได้ เป็ นคำสั่งจากเบือ้ งบน     จึ งเป็ นลักษณะเฉพาะพิเศษ
ของกิจกรรมนี  ้ ทางฝ่ ายโรงงานหรื อกิจการ   ส่ วนใหญ่ กไ็ ด้ คอยช่ วยเหลือรองรั บ
ทางกิจกรรมที่ เป็ นรู ปแบบของ QC circle เป็ นต้ นเสี ยส่ วนใหญ่ หรื อ ไคเซ็นคือไม่
ใช่ เป็ นการกิจกรรมที่ เสร็ จสิ ้นแค่ ครั้ งเดียวแต่ จะทำอย่ างต่ อเนื่องและไม่ มีที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เข้ ารั บการอบรมหลักสู ตรนีแ้ ล้ วจะสามารถ
1. บอกความหมายของไคเซ็นได้
2. อธิ บายวิธีการมองและกำหนดปั ญหาได้
3. อธิ บายขัน้ ตอนการปรั บปรุ งงานได้
4. วิเคราะห์ ขนั้ ตอนการปรั บปรุ งงานได้
5. บอกวิธีการปรั บปรุ งงานได้

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
- หัวหน้างาน
- พนักงานปฏิบตั ิการ

หัวข้ อการสัมมนา

3.1 ความหมายของไคเซ็น
3.2 ทฤษฎี PDCA
3.3   วิธีการมองและกำหนดปั ญหา
3.4   ขวัญและกำลังใจ
3.5   ประเภทของปั ญหา
3.6   จุดตรวจ 4M
3.7   เครื่ องมือและเทคนิค
3.8   แนวคิดในการปรั บปรุ งงาน
3.9   กลยุทธ์ ของไคเซ็น
3.10 กรณี ศึกษา

วันเวลาการฝึ กอบรม : 24 มิถนุ ายน 2552 (9:00 - 16:00 น.)

ณ ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช นิคมฯอีสเทริ น์ซีบอร์ ด จังหวัดระยอง

อัตราค่ าฝึ กอบรม
2,000- บาท / ท่าน

(ยังไม่รวม VAT 7%)

วิทยากร			
- อาจารย์ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ ศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดระยอง
ที่ปรึกษา / วิทยากรบรรยาย ด้ านพัฒนาความรู้ความสามารถบุคคลากร ให้ กบั ภาครัฐ และเอกชน

					

สำรองที่นงั่ หรื อ สอบถามเพิ่มเติม
บริ ษัทลัคกี ้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์ วิส จำกัด
39/15 หมู่ 4 หมูบ่ ้ านเพ็ชรรัตน์ ตำบลทับมา อำเภอ เมือระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์: 089 445 0123 โทรสาร: 038 688 594
อีเมล: jarununt@luckydragonlogistics.com
Think Smart Work Quality & Safety : คิดดี ทำดี มีคุณภาพ และปลอดภัย

