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  เวลา  09:00 – 16:30 น.                    รับจ านวน  20 ท่าน  
 

(Offline) สมาชิก:     
26,000 + 1,820 (VAT 7%) = 27,820 บาท 

(Online) สมาชิก:   

24,000 + 1,680 (VAT 7%) = 25,680 บาท 

(Offline) บุคคลท่ัวไป:  
29,000 + 2,030 (VAT 7%) = 31,030 บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป:  
27,500 + 1,925 (VAT 7%) = 29,425 บาท  

 

 

 กิจกรรมไคเซ็นกลายเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนส าคัญอย่างมากในการ
พัฒนาศักยภาพพนักงานในทุก ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ระดับ
หัวหน้างาน  ไปจนถึงระดับบริหาร เป็นท่ีทราบกันดีว่า  การขับเคลื่อน
กิจกรรมให้พนักงานทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและท าไคเซ็นอย่าง
สม่ าเสมอน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายสืบเน่ืองจากเหตุและปัจจัยหลายประการ  
อีกท้ังผู้บริหารระดับสูง ยังคาดหวังผลการด าเนินการ กิจกรรมท่ี
แสดงผลชัดเจน จับต้องได้ เช่น การประหยัดต้นทุนการผลิต การส่งมอบ
ท่ีดีขึ้น คุณภาพสินค้าดีขึ้น  อุบัติเหตุท่ีลดลง  เป็นต้น  ดังน้ัน  ผู้ ท่ีมาท า
หน้าท่ีในการขับเคลื่อนกิจกรรมไคเซ็นเองมีความหนักใจไ ม่น้อยต่อ
ภาระหน้าท่ีน้ี ท้ังวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี แบกรับไว้ ท่านเองใน
ฐานะผู้ขับเคลื่อนจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีความรู้ท้ังเชิงบริหาร เชิง
ระบบและเทคนิคการปรับปรุงงานอย่างถึงแก่น เพราะต้องส่งเสริมท้ัง
องค์กรไม่ใช่เฉพาะส่วนงานใด ส่วนงานหน่ึง ท าอย่างไรจึงลดจุดอ่อน 
ขยายจุดแข็ง  ยกระดับการส่งเสริมกิจกรรม ได้อย่างยั่งยืน 
 หลักสูตรน้ี ได้ออกแบบส าหรับคณะกรรมการส่งเสริมไคเซ็น 
(Kaizen Committee) โดยเฉพาะท่ีเน้นให้ท่านรู้ลึกในเครื่องมือ ท่ี
ส าคัญในเชิงเทคนิคท่ีอุตสากรรมส่วนใหญ่ใช้ในการปรับปรุงงาน การ
จัดการไคเซ็นอย่างเป็นระบบผ่านการเรียนรู้แนวทางการบริหาร ท่ียอด
เยี่ยมจากบริษัทชั้นน าของประเทศ/ ผลงานจริงจากเวที Thailand 
Kaizen Award   

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
 หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการแผนก 
 คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม kaizen  

หรือ QCC  (Kaizen Committee)  
 ผู้สนใจทั่วไป 

 

วัตถุประสงค์การอบรมและสมัมนา 
1. ทราบความหมายและหลักการของไคเซ็น 
2. ทราบหลักการและการน าเครื่องมือในการปรับปรุงงานไปใช้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในทุกระดับให้เหมาะสมกับหน้างาน 
4. สามารถอธิบายถึงหลักการการจัดองค์กรในการส่งเสริมไคเซ็น

อย่างเป็นระบบ  
5. สามารถน าแนวทางการส่งเสริมไปประยุกต์ใช้กับองค์กร  

การยกระดับกิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม 
6. แนวทางการสะสมองค์ความรู้ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

(learning organization) 
 

เง่ือนไขการผ่านโปรแกรม  
เกณฑ์ของผู้ท่ีจะผ่านและมีสิทธิ์ในการเข้ารับ Certificate ในโปรแกรมน้ี  

1. เข้าอบรมครบทุกหัวข้อ หรือ อย่างน้อยคิดเป็น 80% ของเวลา
อบรมท้ังหมด  

2. มีคะแนนการสอบประมวลความรู้ มากกว่า 70% ขึ้นไป  
โดยคิดรวม 100% มีรายละเอียดดังนี้ 
a. คะแนนสอบ  
b. คะแนนน าเสนอแนวทาง การสร้าง หรือ ปรับปรุงระบบ

ส่งเสริมในองค์กรของท่าน  
c. คะแนนน าเสนอการท า Kaizen ด้วยเครื่องมือ  

 

S22NO018S, S22NO011DT (2010104111009-239-4210-0246007) 

วิทยากร 
คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ 
คุณภูรินทร์ คุณมงคล 
คุณยุทธพงษ์ ศุภกร 

ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม  
กรรมการตัดสินผลงาน TPA Award (5S / Kaizen / QCC)  

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
คุณพยุงศักดิ์ ชาลีกุล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท 21 วิศวกรรมและบริการ จ ากัด 

 

 
Kaizen Master Certification Program 

วันท่ี 2, 22, 26 สิงหาคม 2565 
รุ่นที่ 11 :   วันท่ี 7, 11-12, 21, 25-26 กรกฎาคม 2565 
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หัวข้อการอบรมและสมัมนา 
วันแรก 

 ไคเซ็นคืออะไร  

 ท าไมไคเซ็นถึงมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มผลิตภาพ  

 ไคเซ็นกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

 ขั้นตอนการท าไคเซ็น 

 ปัญหาคือ อะไร การจ าแนกประเภทของปัญหา เพื่อการไคเซ็น 

 ฝึกมองปัญหา และความสูญเปล่า  

 เครื่องมือพื้นฐาน (Basic Kaizen Tools) 
o  แนวคิดพ้ืนฐานท่ีต้องเข้าใจ 5ส เพ่ือการเพิ่มผลิตภาพ   
o Visualization Tools (Visual Display, Visual Control, 

Visual Management)  
o Problem Free Engineer  
o ECRS 
o เลิก ลด เปลี่ยน 

วันท่ีสองและวันท่ีสาม 

 เครื่องมือปรับปรุง (Kaizen Tools) 
o Flow Diagram 
o Flow Process Chart 
o Man-Machine Chart  
o Layout Kaizen  
o POKA YOKE 
o Single Minute Exchange  of Die (SMED) 
o Karakuri Kaizen 
o Automation Kaizen 

วันท่ีสี่ 

 การลดรอบเวลาการผลิตด้วย MTM-2 

 ท าไมต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการท างาน 

 ความส าคัญของมาตรฐานการท างาน 

 ระบบ Methods Time Measurement  คืออะไร 

 การประยุกต์ MTM-2 ใช้งาน กับภาคอุตสาหกรรม 

 เวลาปกติและเวลามาตรฐาน 
วันท่ีห้า 

 นโยบายและการก าหนดค่าความเมื่อยล้า 

 ตัวแปรค่าต่างๆ ท่ีมีผลต่อก าลังการผลิต 

 ความส าคัญของ ERGONOMIC กับ MTM-2 

 การค านวณหาค่าก าลังการผลิตของสถานีปฏิบัติงาน 

 จะ Kaizen เฉพาะเรื่องแต่ส่งผลต่อก าลังการผลิตต้องท าอย่างไร 

 

วันท่ีหก 
 เราจะค้นหาความสูญเปล่าใน OFFICE หรือ  SERVICE  

ได้อย่างไร 
 จะแก้ไขปัญหากระบวนการท างานด้านเอกสารอย่างไร 
 การ Kaizen หรือ ลดขั้นตอนการท างานในส่วนออฟฟิศ 

หรือ  งานบริการ  
 การวัดผลงานในส่วนงาน OFFICE หรือ SERVICE 

วันท่ีเจ็ด 
 ท าไมต้อง Kaizen IoT 
 ท าไมต้องหา Root Cause ก่อนท า Kaizen 
 รู้จักกับ Sensor 
 รู้จักกับ Arduino 
 การน า Digital / IoT มาใช้แล้วจะรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างและ

ต้องรวบรวมอย่างไร 
 ประยุกต์ข้อมูล กับงานของเราอย่างไร 

วันท่ีแปด 
 มุมมองเชิงการบริหารจัดการ 
 สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ผ่านมา 
o ขั้นตอนไคเซ็น 
o “ความสูญเปล่า” และ “ความสูญเสีย”    
o หลักการและเครื่องมือเพื่อท าไคเซ็น 
o แนวการประยุกต์ใช้เครื่องมือไคเซ็นให้เหมาะกับปัญหางาน 

 หลักการ 5 Why และ Why-Why Analysis เพื่อการหา 
 สาเหตุรากเหง้าของปัญหา 
 Stock Control 
 หลักการเขียนใบรายงานไคเซ็น  
 Workshop 
 ผลงานตัวอย่าง Thailand Kaizen Award #1  

วันท่ีเก้า 
 บทบาทผู้บริหารกับการส่งเสริมไคเซ็น 
 การสร้างระบบไคเซ็น  
 การก าหนดแนวนโยบายไคเซ็น  
 การจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริม (Kaizen Committee) 
 บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไคเซ็น 
 การประเมินผลงานไคเซ็น 
 การเก็บข้อมูลผลการท าไคเซ็นในองค์กร 
 การสร้างระบบองค์ความรู้ และมาตรฐานใหม่ท่ีเกิดจากไคเซ็น  

(การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 
 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดไคเซ็น 

อย่างต่อเนื่อง 
 การจูงใจ 3 ประเภท 
 การส่งประกวดผลงานไคเซ็นในเวที Thailand Kaizen Award 
 ผลงานตัวอย่าง Thailand Kaizen Award #2 
 สอบวัดความรู้ 

อบรม 9 วัน :   วันที่ 7, 11-12, 21, 25-26 กรกฎาคม 2565 

                   วันที่ 2, 22, 26 สิงหาคม 2565 


