Product Code : 06-029-004

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา (Productivity in Education : Concept & ความสาคัญ)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
การนาความรู้ เรื่ องการเพิ่มผลผลิตไปถ่ายทอดสู่เยาวชนในภาคการศึกษา เพื่อที่จะสร้ าง
จิตสานึกและทัศนคติการแสวงหาทางปรับปรุ งและสร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้นเสมอ ฝึ กทักษะและ
กระบวนการคิด แก้ ไขปั ญ หาและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ สามารถนาความรู้ ไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและผู้อื่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกลายเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต โดยปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็ จ ดังกล่าว อย่างหนึ่งคือ การพัฒนาความรู้ ให้ กับผู้ที่มีหน้ าที่กากับดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน และผู้สอน เพื่อให้ สามารถบริ หาร และจัด การเรี ยนการสอน ลงสู่
ผู้เรี ยนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสร้ างผลลัพธ์ที่ดีกว่า
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในแนวคิดและวิธีการของการเพิม่ ผลผลิต
2. ผู้เข้ าอบรมมีทศั นคติทดี่ ีตอ่ การปรับปรุงเปลีย่ นแปลง ตามแนวคิดการเพิม่ ผลผลิต ที่วา่
“เราสามารถทาสิง่ ต่าง ๆ ในวันนี ้ให้ ดีกว่าเมื่อวานนี ้ และพรุ่งนี ้ต้ องดีกว่าวันนี”้
3. ผู้เข้ าอบรมได้ ทราบแนวทางนาความรู้ไปใช้ ในการปรับปรุงการทางาน ให้ สามารถจัดการ เรี ยนรู้ที่
ได้ ผลลัพธ์สงู ขึ ้นตามเป้าหมาย
4. ผู้เข้ าอบรมได้ ฝึกปฏิบตั ิตวั อย่างกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนให้ แก่ผ้ เู รี ยน
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. จิตสานึกการเพิม่ ผลผลิต (Productivity Mindset)
2. ความสาคัญของการเพิม่ ผลผลิตในภาคการศึกษา
3. เครื่ องมือพื ้นฐานการเพิ่มผลผลิตเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
4. จากเครื่ องมือปรับปรุงการทางาน..สูก่ ารปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext.428 Fax.0-2619-8070 or 0-2619-8096

วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ และกิจกรรมเกมการ
เรี ยนรู้
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารสถานศึกษา ครูผ้ สู อน นักวิชาการด้ านการศึกษา และผู้ที่สนใจ
จานวนผู้เข้ าอบรม

30-60 คน

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 - 10:30  จิตสานึกการเพิม่ ผลผลิต (Productivity Mindset)
10:45 - 12:00  ความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้เรื่ องการเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30  เครื่ องมือพื ้นฐานในการเพิ่มผลผลิต
14:45 - 16:00  กิจกรรมเกมเพื่อการเรี ยนรู้
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1.
2.
3.
4.
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LCD
Notebook
Flip chart
อุปกรณ์ทากิจกรรมเกม เรื่ อง การเพิ่มผลผลิต

จานวน
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
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หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา (Productivity in Education : Concept & ความสาคัญ)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
o สถานศึกษาเอกชน
ราคาวันละ
12,000 บาท
o สถานศึกษาภาครัฐ
ราคาวันละ
9,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
o สถานศึกษาเอกชน
ราคาวันละ
15,000 บาท
o สถานศึกษาภาครัฐ
ราคาวันละ
11,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 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 ***
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