Product Code : 06-029-003

หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้ วยทีม (Team Productivity)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลถือได้ ว่าเป็ นหัวใจของการเพิ่มผลผลิต ทังในระดั
้
บประเทศ ระดับองค์กร การ
บริ หารจัดการคนในองค์กรให้ เกิดการทางานเป็ นทีม และสามารถนาเอาศักยภาพ และ ความสามารถ
ของแต่ ล ะคนมาเสริ ม แรงซึ่ ง กั น และกั น อั น น าไปสู่ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หา เพื่ อ ย กระดั บ
ความสามารถการทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ผนวกกับ การวิเคราะห์หา
สาเหตุของปั ญฆาเป็ นกระบวนการที่สาคัญเพราะเป็ นตัวชีว้ ดั ว่าปั ญหานันจะยั
้
งคงอยู่ หรื อจะได้ รับ
การแก้ ไขให้ จบสิ ้นไปไม่เกิดขึ ้นซ ้าอีก ผ่านเครื่ องมือที่เรี ยกว่า Team AIMS อันประกอบด้ วย การสร้ าง
ทีมในฝั น (Team Alignment) การแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบร่ วมกัน (Team Improvement) การ
บริ หารทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย (Team Management) และการสร้ างสมดุล ระหว่างตนเองและทีม
(Team Sufficiency)
หลัก สูต รนี จ้ ะชี แ้ นะถึ ง แนวทางและวิ ธี ก าร ตลอดจนให้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมได้ ฝึ ก ปฏิ บัติ ใ นสภาพ
แวดล้ อมที่ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งที่สดุ เพื่อให้ สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปปรับใช้ ในชีวิตประจาวัน และ
การทางาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ร้ ู จักการทางานเป็ นทีม และฝึ กปฏิบตั ิเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการทางาน
2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ การพัฒนาระบบงาน และกระบวนการทางานผ่านเครื่ องมือ และ
วิธีการ อย่างเป็ นระบบ
3. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ าอบรมสามารถบริ หารจัดการ และวางแผนงานภายในองค์กร ให้ ม่งุ สู่ความสาเร็ จ
อย่างมีแบบแผน
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วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนากับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับกลาง หัวหน้ างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

กาหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  Productivity Concept (Balancing between Efficiency
and Effectiveness)
 R’s Theory and Team AIMS
 Team Alignment
 Exercise I – Winner and Loser
 Team Improvement
 Exercise II – Systematic problem solving
 Team Management
 Exercise III – Systematic decision making
 Team Sufficiency (Balancing between you and your team)
 Summary
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น.
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หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตด้ วยทีม (Team Productivity)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
- เครื่ อง LCD PROJECTOR 1 เครื่ อง / Flip Chart และปากกาเคมี / สายเสียง
- อุปกรณ์สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาวันละ
ราคาวันละ

35,000 บาท
43,750 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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