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หลักสูตร Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader (PF)
เทคนิคการเป็ นนักส่ งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สาหรั บสุดยอดหัวหน้ างาน
ระยะเวลาอบรม ……3…….. วัน
หลักการและเหตุผล
ผลิตภาพ (Productivity) ถือเป็ นตัวชี ้วัดหลักของความสามารถในการแข่งขันของทุกองค์กร และเป็ นปั จจัย
สาคัญในการเสริ มสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร แต่บุคลากรส่วนใหญ่ของหลายๆ องค์กร ยังมีความเชื่อว่า
“ผลิตภาพเป็ นเรื่องไกลตัว ไม่ได้ อยูใ่ นความรับผิดชอบ” หรื อ อาจมองว่า “กิจกรรมที่ส่งเสริ มผลิตภาพเป็ นงานเพิ่ม ทา
แล้ วเสียเวลาไม่ได้ อะไรตอบแทน หรื อไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ ” ซึ่งมุมมองเหล่านีล้ ้ วนสะท้ อนให้ เห็นถึงระดับ
บรรยากาศของการเพิ่มผลิตภาพ อัตราการมีสว่ นร่วมของบุคลากร ตลอดจนความต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนา
อีกทังระดั
้ บผลลัพธ์ของผลิตภาพในองค์กรที่ไม่น่าพอใจ ซึง่ ไม่อาจเสริมสร้ างการแข่งขันและการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของ
องค์กรได้ จากสภาพการณ์ดงั กล่าว จึงยังเป็ น “ปั ญหา” ของหลายองค์กร
หลักสูตรนี ้ มุง่ เน้ นการสร้ างทีมงานนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรสาหรับหัวหน้ างาน ด้ วยการ
สร้ างความตระหนักในความสาคัญของการเพิ่มผลิตภาพ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจมุมมอง IPO (Input Process
Output) และฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคที่สาคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนกิจกรรมปรับปรุงงาน ตลอดจนเทคนิคบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างเป็ นระบบ เพื่อสร้ างผลงานในการยกระดับ “ผลิตภาพ” ด้ วยการมีส่วนร่ วมจาก
บุคลากรในความรับผิด ชอบ มีบรรยากาศการทางานเป็ นทีม ผ่านความสามารถในการเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สาหรับหัวหน้ างาน ที่สามารถสร้ างผลลัพธ์ อย่างเป็ นรู ปธรรม สอดคล้ องกับทิศทางการเติบโตขององค์กรได้ อย่าง
แท้ จริง

รู ปแบบการอบรม
1. การบรรยายเชิงปฏิบตั ิการ
2. การฝึ กปฏิบตั ิ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม




จานวนผู้เข้ าอบรม 30-35 คน
กาหนดการอบรม
วันอบรม
เวลา
วันที่ 1 9.00 – 16.00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างความตระหนักให้ เห็นถึงความสาคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และทราบถึงแนวทางในการสร้ าง
จิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพให้ กบั พนักงานในองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจบทบาทและหน้ าทีข่ องนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์ กร
3. เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจภาพรวมของเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพองค์กร ตลอดจนแนวทางการบริหาร
กิจกรรมปรับปรุงงานอย่างเป็ นระบบ
4. เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเทคนิคการรณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร และสามารถ
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 426 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

ผู้บริหารระดับต้ น-ระดับกลางขององค์กร หรือ พนักงานระดับบังคับบัญชา และหัวหน้ างาน
ผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน หรือทาหน้ าที่สง่ เสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (HRD)

วันที่ 2

9.00 – 16.00

วันที่ 3

9.00 – 16.00

กิจกรรม
- การสร้ างจิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Awareness)
- บทบาทและหน้ าที่ นักส่งเสริ มการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity Facilitator: Roles and Responsibility)
- ความรู้ความเข้ าใจเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพและการบริหาร
กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ
(Overview and Linkage of Productivity Basic Tools)
- เทคนิคการรณรงค์สง่ เสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
(Productivity Promotion Techniques)

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม - เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง Flip Chart และปากกาเคมี
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ และ Group Workshop
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Product Code :… 06-031-001…….

หลักสูตร Productivity Facilitator Techniques for Smart Leader (PF)
เทคนิคการเป็ นนักส่ งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สาหรั บสุดยอดหัวหน้ างาน
ระยะเวลาอบรม ……3…….. วัน
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 ที่จา่ ย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรือเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
 เงื่อนไขการชาระเงิน ชาระก่อนวันอบรม หรือ วันที่อบรม
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามค่าใช้ จา่ ยจริ ง กรณียกเลิกกระทันหัน ก่อนการจัดงาน 5 วันทาการ
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 426 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090
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