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หลักสูตร Boost up Productivity ภาคบริการ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจในภาคบริ การเป็ นธุรกิจที่มแี นวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมลู ค่าเพิ่มค่อนข้ างสูง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สงู มากเช่นกัน ธุรกิจจาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับตัวเพื่อสร้ างขีด
ความสามาถในการแข่ง ขันอย่างต่อเนื่ อง การพัฒ นาองค์ ก รอย่า งยั่ง ยืน ด้ วยการเพิ่ม ผลิต ภาพ
(Productivity) จึงเป็ นเรื่ องที่ทกุ องค์กรควรจะให้ ความสาคัญ
การเพิ่มผลิตภาพในภาคบริ การมุ่งเน้ นให้ พนักงานทุกคนมีความรู้ และความตระหนักถึง
คุณภาพในการให้ บริ การ มีสว่ นร่วมในการปรับปรุง พัฒนางาน ลดความสูญเปล่า (Wastes) และงาน
ที่ไม่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non-value added Work) เพื่อให้ องค์กรมีต้นทุนการดาเนินการที่เหมาะสม
ส่งมอบบริ การให้ ลกู ค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และสร้ างความพึงพอใจให้ กับทัง้ ลูกค้ าภายในและลูกค้ า
ภายนอกอย่างสูงสุด
หลักสูตรนี ้จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เข้ าใจแนวคิด หลักการ และแนวทางการเพิ่มผลิตภาพใน
ภาคบริ การอย่างเป็ นขัน้ ตอน เพื่อให้ สามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ ในองค์ กรได้ อย่างมี
ประสิทธิผล

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ระดับหัวหน้ างาน ผู้จดั การ และผู้ที่รับผิดชอบด้ านการพัฒนาองค์กร หรื อพัฒนาระบบงาน
จากหน่วยงานภาคบริ การ
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เข้ าใจแนวคิด และหลักการของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ที่เหมาะสมสาหรับภาคบริ การ
2. เพือ่ ให้ ทราบถึงแนวทาง และขันตอนการเพิ
้
ม่ ผลิตภาพสาหรับภาคบริ การ
3. เพื่อให้ สามารถใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ และปรับปรุงการเพิม่ ผลิตภาพได้ อย่างเหมาะสม
หัวข้ อฝึ กอบรม
1. แนวคิด และหลักการ Six Sigma
2. วิธีการแก้ปัญหาตามแนวทาง Six Sigma
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย และกรณีศกึ ษา
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กิจกรรม
 แนวคิด และหลักการเพิม่ ผลิตภาพในภาคบริ การ
 คุณภาพกับงานบริ การ
 มุมมองเกี่ยวกับงานที่ไม่มีมลู ค่าเพิ่ม(Non-value added Work)
ในภาคบริ การ
 การวิเคราะห์กระบวนการทางาน (Process Analysis)
• Flow Diagram
• Customer Touch Point
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  การปรับปรุงกระบวนการทางาน(Process Improvement)
• การประยุกต์ใช้ Industrial Engineering Techniques
- Flow Process Chart
- Time study และ ECRS
• กรณีศกึ ษา การเพิ่มผลิตภาพในภาคบริ การ
• กลุม่ ย่อยเพื่อการปรับปรุงงาน (Small Group Activity)
• Kaizen (Continuous Improvement)
 สรุปบทเรี ยนที่ได้ รับ และ ถาม-ตอบถาม-ตอบ
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
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อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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