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ณ หองบุษราคัม โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม

เปนการพัฒนากระบวนการคิดในการปรับปรุงงานของพนักงานในองค改善
กร
เปนการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถใหกับพนักงาน ทำใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรค คิดคน ปรับปรุงวิธีการที่พนักงาน
สามารถทำไดดวยตัวเอง ทำใหพนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และสรางขวัญกำลังใจในการทำงาน
หลายองคกรนำ Kaizen ไปใชเปนเครองมือในการบริหาร สรางกลยุทธ ในการขับเคลอนและพัฒนาองคกร เนองจาก Kaizen
นอกจาก สงผลใหกับพนักงานแลว ยังสงผลใหกับองคกรอีกดวย ดังจะเห็นไดจากตัวอยางผลงานการปรับปรุงกระบวนการ อุปกรณ
เครองมือ เครองจักรที่ใชในการทำงาน ของหลายองคกร นำไปจดสิทธิบัตรการเปนเจาของ สรางมูลคาในการแขงขันกับธุรกิจได
จึงขอเชิญฟง บรรยายพิเศษ “พัฒนาแนวคิดการปรับปรุงงานดวยวิถี Kaizen” พรอม หลักเกณฑการใหคะแนน และ
คัดเลือก ผลงาน Kaizen เพอรับ... Thailand

การปรับปรุงงานดวยวิถี Kaizen

หัวขอสัมมนา
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13:00 – 14:45 น. ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน Kaizen
สำหรับสงประกวด Thailand Kaizen Award
(เคล็ดลับและหัวใจสำคัญของ Kaizen ในแตละประเภท)

10:45 – 12:00 น. การพัฒนาแนวคิดดวย Kaizen และเครองมือที่ใช
วัตถุประสงคของการทำ Kaizen
การมองเห็นความสูญเปลา, อุปสรรค และปญหาในการทำงาน
ขั้นตอนในการทำ Kaizen เลิก ลด เปลี่ยน
การใช ECRS ในการปรับปรุงระบบการทำงาน
เครองมือที่ใชปรับปรุงกระบวนการ Visual control /
Flow Diagram / Flow Process Chart / Poka Yoke
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Kaizen Suggestion System
Genba Kaizen
Automation Kaizen
Innovation

改善

Kaizen for Office
Karakuri Kaizen
Project Kaizen

15:00 – 16:00 น. ความพรอมของผลงาน Kaizen
สำหรับสงเขาประกวด (พรอมตัวอยาง)
16:00 – 16:30 น. ถาม-ตอบ

“ถาคุณคือนักปรับปรุง...
รางวัล Thailand Kaizen Award

คือ คำตอบของผลงาน”

DVD ผลงาน Thailand Kaizen Award 2017

อัตราคาลงทะเบียน
2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน
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09:00 – 10:30 น. กลยุทธ ในการบริหารงานดวย Kaizen
ความหมายของ Kaizen
ความหมายของขอเสนอแนะ (Suggestion)
แนวทางการบริหารโดยใช Kaizen ขับเคลอนพัฒนาองคกร
การสรางวัฒนธรรม Kaizen ในองคกร

เมอสำรองที่นั่งภายในวันที่ 20

改善

改善改

Kaizen
Award 2018

รับฟรี

改

ตุลาคม 2560

วิทยากร
คุณยุทธพงษ ศุภกร

ผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรม
กรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุน)
โทร 0-2717-3000-29 ตอ 772-774 โทรสาร 0-2719-9481-3
sumet@tpa.or.th สำรองที่นั่งออนไลนไดที่ www.tpif.or.th
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พรอมฟงบรรยาย หลักเกณฑการใหคะแนนและคัดเลือกผลงาน Kaizen เพอรับ...
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องคกร ....................................................................................................................................................................................................................
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อัตราคาลงทะเบียน
2,000 + Vat 7% = 2,140 บาท/ทาน

ลงชอผูจอง .............................................................................
วันที่ .........................../................................/...........................
โทรศัพท...................................................................................
E-mail: ....................................................................................

***ถาไมสามารถเขารวมงานไดกรุณาแจงลวงหนากอนวันงาน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทานจะตองชำระคาลงทะเบียนเต็มอัตรา
ชำระโดย :

รับฟรี

เงินสด
ชำระเงินผานบัญชีออมทรัพย ชอบัญชี “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)”
DVD ผลงาน Thailand Kaizen Award 2017
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบางกะป เลขที่บัญชี 009-2-23325-3
เมอสำรองที่นั่งภายในวันที่ 20 ตุลาคม
ธนาคารกรุงไทย สาขาพัฒนาการ เลขที่บัญชี 064-1-11613-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุขุมวิท 43 เลขที่บัญชี 172-0-23923-3
* โปรดแนบสำเนาการสั่งจายเงิน (Pay-In) พรอมชอบริษัทสงทางโทรสารหมายเลข 0-2719-9481-3 ถึง คุณสุเมธ (sumet@tpa.or.th) *
เช็คธนาคารสั่งจาย “สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)” หรือ “Technology Promotion Association (Thailand-Japan)”
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***เนองจากสมาคมฯ เสียภาษีเงินไดพึ่งประเมินตามมาตรา 40(8) จึงมิไดอยูในขายที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.101/2544 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ***เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132246 สาขาที่ 00001

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
แผนกสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
โทร 0-2717-3000-29 ตอ 772-774 โทรสาร 0-2719-9481-3 sumet@tpa.or.th สำรองที่นั่งออนไลน ไดที่ www.tpif.or.th

