
การแกไ้ขปญัหาและพฒันากระบวนการผลติดว้ย Karakuri Kaizen

วนัองัคารที ่5 พฤษภาคม 2565 
Online Training 

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 2,500 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

Karakuri Kaizen เป็นกจิกรรมไคเซน็ทีดํ่าเนนิอยูใ่น
วงการอตุสาหกรรมการผลติในประเทศญีปุ่่ น เพือ่แกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้หนา้งานดว้ยไอเดยีของพนักงานเอง Karakuri Kaizen เป็น
กลไกเรยีบงา่ย บรษัิทขนาดใหญใ่นประเทศญีปุ่่ นนยิมทํากจิกรรม 
Karakuri Kaizen ซึง่กจิกรรมนีไ้ดข้ยายกวา้งออกไปเรือ่ย ๆ ทกุปีๆ 
และขยายออกไปนอกประเทศญีปุ่่ นดว้ย

การทีจ่ะให ้Karakuri Kaizen เป็นรปูเป็นรา่งขึน้มา เราตอ้ง
เรยีนรูเ้ครือ่งจักรและมคีวามรูใ้นการทําไคเซน็ รวมทัง้ตอ้งมี
ความคดิสรา้งสรรคท์ีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของทัง้สองสิง่นีด้ว้ย ซึง่หากเรา
สามารถสรา้งผลงาน Karakuri Kaizen ไดแ้ลว้ จะทําใหเ้รารูส้กึถงึ
ความสําเร็จ และมคีวามอยากทีจ่ะทําตอ่ไป ดงันัน้จงึมบีรษัิทหลาย
แหง่ทีเ่ห็นวา่ Karakuri Kaizen นัน้เป็นการ “สรา้งบคุลากร” ทีม่ี
คณุภาพวธิกีารหนึง่

จดุเดน่ของ Karakuri Kaizen
1. เป็นการสรา้งเครือ่งมอืทีม่กีลไกและโครงสรา้งไมซ่บัซอ้นและ
เรยีบงา่ย ไมใ่ชก้ลไกซบัซอ้น เชน่ ระบบควบคมุดว้ยไฟฟ้า แตใ่ช ้
กลไกเรยีบงา่ย เชน่ คานงัด รอก
2. เป็นเครือ่งมอืทีไ่มค่อ่ยเสยีและงา่ยตอ่การซอ่มแซมดว้ยตนเอง
3. ใชเ้งนินอ้ย เนือ่งจากไมใ่ชก้ลไกไฟฟ้า จงึสามารถลดคา่ใชจ้า่ย
วัสดไุด ้ซึง่บางครัง้มกีารนําวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หมด่ว้ย
ตน้ทนุตํา่
4. ใชพ้ลงังานธรรมชาต ิ(หรอืแรงคน) ใชแ้รงโนม้ถว่ง, แรงคนหรอื
แรงขบัเคลือ่นทีใ่ชอ้ยูใ่นสว่นอืน่
5. ประหยัดพลงังาน, อโีค แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้หนา้งาน แกไ้ข
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิดว้ยมอืและไอเดยีของตนเอง เพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและความปลอดภัย สรา้งบคุลากร

หลกัการและเหตผุล หวัขอ้การบรรยายเวลา 09:00 น.-16:00 น.

1. แนวความคดิของ Karakuri Kaizen

2. หลกัการทีสํ่าคญัและประโยชนข์องการทํา Karakuri Kaizen

3. กลไกพืน้ฐานในการสรา้ง Karakuri Kaizen

4. ขัน้ตอนของการทํา Karakuri Kaizen

5. การทํา Karakuri Kaizen รว่มกบัระบบอืน่ ๆ เชน่ Lean 
Manufacturing, Poka Yoke, PDCA, 5 ส. และอืน่ ๆ 

6. ปัญหาของการทํา Kaizen ในองคก์ร และแนวทางแกไ้ข 

7. ตวัอยา่งของการทํา Karakuri Kaizen ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ข
ปัญหา และ พัฒนางาน

การบรรยาย, อภปิรายเช งิปฏบิตักิาร , ใหค้าํปรกึษา, 
กรณ ีศกึษา 

1.เพือ่ใหผู้รั้บการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามสามารถในการดําเนนิงาน
การผลติและการบรกิารดว้ย Karakuri Kaizen

2. เพือ่ใหพ้นักงานมทัีกษะ และแนวความคดิในการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการผลติ ลดของเสยี ลดความผดิพลาด เพิม่ผลผลติ
ลดตน้ทนุและระยะเวลาในการผลติไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยการนําเอา 
Karakuri Kaizen มาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้

3. เพือ่ใหพ้นักงานสามารถทํางานดว้ยการมคีวามคดิสรา้งสรรค์ กลา้
ทดลอง กลา้และตดัสนิใจในการแกไ้ขปัญหาหนา้งานทีเ่กดิขึน้ และ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและทันตอ่เวลาโดยใชร้ะยะเวลา
และตน้ทนุทีตํ่า่อยา่งเหมาะสม

4. เพือ่สรา้งระบบการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งยั่งยนื

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

อ.อนันต ์ดโีรจนวงศ ์ตําแหน่ง - ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean 
Production & Logistics กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม
- ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น  
- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain 
Management สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน
- ทีป่รกึษาสถานประกอบการดเีดน่สาขาการจัดการโลจสิตกิส์
โครงการ OPOAI กระทรวงอตุสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

วทิยากร

รปูแบบการฝึกอบรม

วตัถปุระสงค์



การแกไ้ขปญัหาและพฒันากระบวนการผลติดว้ย Karakuri Kaizen

วนัองัคารที ่5 พฤษภาคม 2565

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 2,500.00 175.00 75.00 2,600.00
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