Product Code : 06-029-005

หลักสูตร จิตสำนึกในกำรเพิ่มผลผลิต (Productivity Mindset)
ระยะเวลำอบรม 1 วัน
หลักกำรและเหตุผล
ในสภาวะที่การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุ นแรงขึ ้น องค์ การที่จะอยู่รอดได้ ต้ อง
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ภายใต้ การดาเนินงานอย่างมีผลิตภาพต่อเนื่อง ซึ่ง
เกิ ดจากความร่ ว มมื อ ร่ วมใจของบุคลากรภายในองค์ ก รในทุก ระดับ แต่แ ม้ ใ นหลายองค์ ก รจะมี
การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ / บริ ก าร รวมทัง้ ความ รู้ และเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ มากขึน้ แต่ ค วามรู้ สึก ผูก พัน
รั บผิดชอบระหว่างพนักงานกับงานและกับองค์ กรกลับมีน้อ ยลง ซึ่งหากเป็ นอย่า งนีใ้ นระยะยาว
จะส่ง ผลให้ ผ ลิ ต ภาพลดลง และ การพัฒ นาอง ค์ กรในภาพรวมเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม่ เ หมาะสม
และจะนาไปสูค่ วามอ่อนแอขององค์กรในที่สดุ องค์กรจึงต้ องให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ทางด้ านความคิดและการสร้ างจิตสานึก ที่ดี ซึ่งจะนาไปสู่การแสวงหาทางปรับปรุ งและสร้ างสรรค์
สิง่ ต่างๆ ให้ ดีขึ ้นเสมอ อันเป็ นหัวใจสาคัญของการเพิ่มผลิตภาพทังระดั
้ บบุคคลและระดับองค์กร

คุณสมบัติผ้ เู ข้ ำอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน พนักงาน บุคลากรภาคการศึกษา และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้ ำอบรม
กำหนดกำรอบรม
เวลำ
9.00-12.00 น.

35 คน
กิจกรรม
จิตสานึกในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
ความสาคัญของการเพิม่ ผลิตภาพ
แนวคิดพื ้นฐานการเพิม่ ผลิตภาพ

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิดและจิตสานึกการเพิ่มผลผลิต
2. ผู้เ ข้ าอบรมมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ตามแนวคิ ด การเพิ่ ม ผลผลิ ต ที่ ว่ า
“เราสามารถทาสิง่ ต่าง ๆ ในวันนี ้ให้ ดีกว่าเมื่อวานนี ้ และพรุ่งนี ้ต้ องดี กว่าวันนี ้”
3. ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในเทคนิคและเครื่ องมือพื ้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ
4. ผู้เข้ าอบรมได้ ทราบแนวทางการเพิ่มผลผลิต และสามารถนาความรู้ ไปใช้ ปรั บปรุ งและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพทังในการท
้
างาน และการใช้ ชีวิตประจาวัน เพื่อให้ ผลลัพธ์สงู ขึ ้นตามเป้าหมาย

องค์ประกอบการเพิม่ ผลิตภาพ
กิจกรรมเกมเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้
13.00-16.00 น.

เทคนิคและเครื่ องมือพื ้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ
เทคนิคการปรับปรุงงาน
เครื่ องมือพื ้นฐานการเพิ่มผลิตภาพ

วิธีกำรฝึ กอบรม
การบรรยาย และกิจกรรมเกมเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ โดยวิทยากร จากส่วนรณรงค์สง่ เสริ มการเพิ่ม
ผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

แนวทางการเพิ่มผลผลิต
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น.และ 14.30 – 14.45 น.
**กำหนดกกำอาำมีกกำอปลีกยนดปลีตาำีวาำีปหนีำสมี**
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หลักสูตร จิตสำนึกในกำรเพิ่มผลผลิต (Productivity Mindset)
ระยะเวลำอบรม 1 วัน
รำคำค่ ำบริกำร
หลักสูตร 1 วัน ราคาทัว่ ไป วันละ 35,000 บาท
* กรณีฝึกอบรมวันหยุดคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 25 %
หมำยเหตุ :
 ไม่รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ VAT 7% และค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี)
 รวมเอกสารประกอบการฝึ กอบรมตามจานวนที่กาหนด
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
 สถาบันฯ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน***
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