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หลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปั ญหาให้ ตรงจุด แก้ ปัญหาได้ ถูกทาง
ระยะเวลาอบรม 3 วัน
หลักการและเหตุผล
เครื่ องมือเพื่อการปรับปรุ งผลิตภาพ และคุณภาพ (Productivity and Quality Tools) มีอยู่
มากมาย การเลือกใช้ เครื่ องมือจึงมีความสาคัญกับการแก้ ไขปั ญหา หากเข้ าใจปั ญหาได้ อย่างชัดเจน
จะทาให้ สามารถเลือกใช้ เครื่ องมือในปรับปรุงงานได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ มีความรู้ และทักษะในการทางานให้ มปี ระสิทธิภาพคือภารกิจของทุกองค์กร หากพนักงาน
สามารถวิเคราะห์ ค้ นหา และดาเนินการปรับปรุ งกระบวนการทางานได้ ด้วยตนเองแล้ ว จะก่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ควบคู่กันไปกับการประยุกต์ใช้ ในงานที่เกิดขึ ้นจริ ง และสามารถทบทวนประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งพัฒนางานให้ ดียิ่งขึ ้น อีกทังสามารถด
้
าเนินการได้ อย่างคล่องตัว และรวดเร็ ว
ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั องค์กรในหลากหลายมิติ
สาหรับหลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เป็ น
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้ ทฤษฎี และหลักการ รวมถึงได้ ฝึกปฏิบตั ิ เข้ าสังเกต
กระบวนการทางานจริ งขององค์กรตัวอย่าง เพื่อค้ นปั ญหา และวิเคราะห์แนวทางปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องชัดเจน กับการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ Productivity กับ
การปรับปรุงงานในองค์กร
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการประเมินองค์กร ในการหาจุดปรับปรุง
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางาน และเพิ่ม Productivity ในองค์กร
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการทางานในองค์กรได้

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย
 การสังเกตพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน
 การอภิปราย และระดมสมองกลุม
่
 การนาเสนอให้ กบ
ั ผู้เข้ าร่วมอบรม และผู้บริ หารขององค์กรตัวอย่าง
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
มีความรู้ความเข้ าใจในเบื ้องต้ น ในหลักการ แนวคิดเครื่ องมือผลิตภาพและคุณภาพต่างๆ
เช่น 5ส, Visual Management, Problem Solving ,Lean
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
วันที่ 1 Training
09.00 – 12.00

13.00 – 16.00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 Training
 ลงพื ้นที่
 Diagnosis Report Presentation
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

20-25 คน
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Understanding Process Perspective
Productivity and Quality Principles
Process/Operation Analysis & Improvement Approach
Review Productivity and Quality Improvement Tools
Process Diagnosis and Improvement Proposal Generating
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หลักสูตร Diagnosis Practices for Productivity and Quality Improvement เจาะปั ญหาให้ ตรงจุด แก้ ปัญหาได้ ถูกทาง
ระยะเวลาอบรม 3 วัน
วันที่ 2 ลงพืน้ ที่
09.00 – 16.00

ฝึ กปฏิบตั ิการวินิจฉัยพื ้นที่ในองค์กรตัวอย่าง เพื่อหาโอกาสแห่งการปรับปรุง
และพัฒนา (Opportunity for Improvement)

วันที่ 3 Diagnosis Report Presentation
09.00 – 12.00
เตรี ยมการ ทบทวน และ ซักซ้ อม การนาเสนอ
13.00 – 15.00
นาเสนอผลการวินิจฉัยแก่ผ้ บู ริ หารองค์กรตัวอย่าง
15.00 – 16.00
ทบทวน Key Learning Points และ การนาไปประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง
4 ชุด

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
35,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
43,750 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090
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