
สมัครไดที่นี่ !!

for Lean Officefor Lean Office

สำนักงานที่ตองการลดความสูญเปลา ที่ไมทำใหเกิดมูลคาเพิ่ม ควรอบรม!!!

Master CertificationMaster Certification

     

         

         

          

หลักสูตรเหมาะสำหรับ

ผูบริหาร และพนักงานในสายสำนักงาน ที่ตองการ

ลดความสูญเปลาที่ไมทำใหเกิดมูลคาเพิ่ม (ลดงานไมลดคน) 

ผูเขาอบรมที่จะไดรับวุฒิบัตร Master 

ตองเขาอบรมอยางนอย 80% ขึ้นไป

วิธีการ : ทฤษฎี 30 + ปฏิบัติ 70

ระหวางวันที่ 4 มิถุนายน 2565 - 7 สิงหาคม 2565 (จำนวน 14 วัน) 

หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ

คุณสราวุธ สิทธิพจน

วิทยากรอิสระ/ผูเชี่ยวชาญ

ดาน Lean Office

คุณณรงคศักดิ์ นันทกสิกร

วิทยากรอิสระ/ผูเชี่ยวชาญ

ดาน Lean Manufacturing

วิทยากร  
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 ปจจุบันหลายบริษัทกำลังประสบปญหาความสามารถในการแขงขันลดลง เน�องจากตนทุนของบริษัทสูง ซึ่งหากพิจารณาลึกลงไป 

จะเห็นวา ไมใชแคตนทุนในภาคการผลิตอยางเดียว ที่สงผลกระทบดังกลาวกับบริษัท แตยังมีตนทุนในสวนของสำนักงานที่สะทอนออกมาเปน

คาโสหุย ((คาใชจายจิปาถะในบริษัท รวมถึง คาแรงงานที่ไมไดใชในการผลิต (Indirect Labor)) ที่สูงอีกดัวย ตัวอยางเชนในหลายๆ บริษัท

อาจมี Indirect Labor สูงกวา Direct Labor  หรือสูงกวา Direct Material ดวยซ้ำ ซึ่งถาเปนเชนนั้น การเนนปรับปรุงในกระบวนการผลิต

อยางเดียวไมนาจะเพียงพอ เทาที่ผานมา การจัดการกับคาโสหุย หรือ Indirect Cost สวนใหญ คือการนำวิธีการแกปญาแบบเดียวกับที่ใช

ในสายการผลิตมาใชเลย แตผลที่ออกมากลับไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ยกตัวอยางเชน การพยายามใหพนักงาน Office เรียนรูและนำ

The 7 Waste ไปใช ถึงแมจะมีการเพ่ิมตัวอยางท่ีเก่ียวของกับ Office ลงไปก็ตาม แตพนักงงาน Office ก็ยังไมสามารถเขาใจและนำไปใชได เปนตน 

       
หลักสูตรนี้ จึงไดพัฒนามาจากความเขาใจในพื้นฐานและลักษณะงาน

Office ไมวาจะเปนสวน Front Office หรือ Back Office นอกจากน้ัน 

ยังมีการนำประสบการณการทำ Lean Office ของวิทยากรในหลาก

หลายประเภทอุตสาหกรรมมาสอดแทรกไว ซึ่งจะทำใหผูเขาอบรม

ไดเรียนรู ฝกฝน จนมีสมรรถนะเพียงพอที่จะกลับไปไปปฏิบัติและ

เปนผูสงเสริมการทำกิจกรรม Lean ใน Office ของบริษัทตนเองได

วัตถุประสงค  

   - เพ�อใหรูและเขาใจการทำ Lean Office   

   - สามารถนำไปปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพที่ทำงานของตนเองได

   - สามารถบริหารการทำ Lean ใน Office ของบริษัทตนเองได
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Master Certification for Lean Office (14 Days) (Saturday-Sunday)

Lean Philosophy : ปรัชญาของลีน

- Why Lean

- What is Lean?

Customer Experiences

- Touch point (Front Office)

- Touch point (Back Office)

Waste & Cost

- การวิเคราะห 3MU (Muda Mura Muri) ใน Office

- การหา Waste

- การหามูลคา Waste (Cost Saving)

Flow Process

- การเขียน Diagram

- การเขียน Swim Lane Diagram

- วิธีการเขียนขั้นตอน

Improvement Tools (เคร�องมือการปรับปรุงงาน)

- Level of Improvement (ระดับของการปรับปรุง)

- Ways to Improvement

  >>Kaizen

   >>Practical Problem Solving

Improvement Tools (เคร�องมือปรับปรุงงาน)

- Tools & Technique

  >>Zone Control

  >>Short Interval Management (SIM) การจัดการแบบใกลชิด

- Tools & Technique

  >>Poka Yoke in Office

  >>Bootom Neck Management

  >>Office Equipment Management

  >>Work Instruction (WI)

- Tools & Technique

  >>ประหยัดตนทุน/ลดการทำงานซ้ำซอนดวย Robotic Process 

     Automation (RPA) ศูนยบาท

     >>>การเขียนโคดเพ�อรายงานอัตโนมัติ (Automate Excel)

     >>>การทำ Worshop เพ�อรายงานอัตโนมัติ (Automate Excel)

     >>>การทำ Worshop เพ�อประหยัดตนทุน/

 ลดการทำงานซ้ำซอนดวย RPA

เทคนิคการจัดการคน เทคนิคการจูงใจคน

- การวิเคราะหและรูจักคนอ�น

- การจูงใจและบริหารคน

Assessment (วิธีการประเมิน)

- Vision Management

- People Management

- Close up Management

- Insight Management

 วันที่สอง : วันที่ 5 มิถุนายน 2565

 วันที่สาม : วันที่ 11 มิถุนายน 2565

              วันที่สี่ : วันที่ 12 มิถุนายน 2565

 วันที่หา : วันที่ 25 มิถุนายน 2565

 วันที่หก : วันที่ 26 มิถุนายน 2565

 วันแรก : วันที่ 4 มิถุนายน 2565

 วันที่จัด : 4-5, 11-12, 25-26 มิถุนายน 2565 

2-3, 16-17, 23-24 กรกฎาคม 2565

 วันที่เจ็ด : วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

 วันที่แปด-เกา : วันที่ 3, 16 กรกฎาคม 2565

 วันที่สิบ-สิบสอง : วันที่ 17, 23-24 กรกฎาคม 2565

 วันที่สิบสาม : วันที่ 6 สิงหาคม 2565

 วันที่สิบสี่ : วันที่ 7 สิงหาคม 2565

6-7 สิงหาคม 2565

อัตราคาลงทะเบียน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

สมาชิก ส.ส.ท., ราชการ, รัฐวิสาหกิจ  38,500 + Vat7% (2,695) = 41,195 บาท    

บุคคลทั่วไป       44,500 + Vat7% (3,115) = 47,615 บาท


