Product Code : 06-029-002

หลักสูตร เทคนิคการส่ งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์ กร (Productivity Promotion Technique)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
จากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์ กรจะต้ อง
ปรั บตัว และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์ กร ให้ สามารถตอบสนอง ความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างทันท่วงที และสามารถแข่งขันได้ อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิต
จึงได้ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในการเพิ่มศักยภาพองค์กรและบุคลากร ด้ วยการสร้ างจิตสานึก และ
พัฒนาทักษะบุคลากร ให้ สามารถเพิ่มผลผลิตภาพได้ อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาสาคัญขององค์กรส่วน
ใหญ่ คือ การจัดการในการดาเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตยังขาดความต่อเนื่อง และขาดการมีสว่ น
ร่วมของ พนักงานส่วนใหญ่
เทคนิคการส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร จึงเป็ นแนวทางสาคัญที่ช่วยให้ องค์กรสามารถ
บริ หารจัดการ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบ มีบรรยากาศการดาเนินกิจกรรม
ทีไ่ ด้ รับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ขององค์กร อีกทังเป็
้ นการเพิ่มประสิทธิภาพการสือ่ สารแบบสอง
ทางที่มงุ่ สร้ างจิตสานึกการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรโดยรวมอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของการส่งเสริ ม การเพิ่ มผลผลิต ในองค์ ก ร และ
สามารถสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการเพิ่มผลผลิตในองค์กรได้ อย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมรู้ และเข้ าใจเทคนิค วิธีการ และรู ปแบบของการสื่อสาร เพื่อการเพิ่มผลผลิต
ภายในองค์กรอย่างเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและบริ บทขององค์กร
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีแนวทางในการวางแผน ดาเนินกิจกรรม และประเมินผลกิจกรรมส่งเสริ มการ
เพิ่มผลผลิตได้
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หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. แนวคิดและความสาคัญของการส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
2. บทบาท หน้ าที่ของผู้สง่ เสริ มการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
3. เทคนิคการจัดทาการส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ส่วนรณรงค์สง่ เสริ มการเพิ่มผลผลิต สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรียนรู้หลักและเทคนิคการส่งเสริ มการเพิม่ ผลผลิต ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิ
กิจกรรมทังรายบุ
้
คคลและกลุม่ เสริ มสร้ างทัศนคติที่ดี ในการปรับปรุงและสามารถนาความรู้ไป
ใช้ ในการทางานได้ จริ ง
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 พนักงานทีม่ ีหน้ าที่ในการจัดกิจกรรมการเพิม่ ผลผลิตในองค์กร
 หัวหน้ างาน ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล/ฝ่ ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
จานวนผู้เข้ าอบรม
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หลักสูตร เทคนิคการส่ งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์ กร (Productivity Promotion Technique)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  แนวคิดและความสาคัญของการส่งเสริ มการเพิ่มผลผลิตในองค์กร
(Productivity Promotion Concept)

 แนวคิดการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity
Promotion Concept)
 แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร (Productivity
Promotion Approach)

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%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี

 บทบาทหน้ าที่ของผู้สง่ เสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
(Productivity Facilitator)
 การบริ หารแผนการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร
(Productivity Promotion Management)

*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- เครื่ อง LCD PROJECTOR 1 เครื่ อง / Flip Chart และปากกาเคมี / สายเสียง
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรี ยนรู้
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