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Course outline
จิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity Mindset)
(หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

การเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivityนั้นผู้บริหารและพนักงานต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เราเป็น
ใครเราอยู่ที่ไหน กาลังทาอะไรอยู่ และทาไปเพื่ออะไรในเรื่องของ "ผลิตภาพ" นั้น "Mindset" หรือ “จิตสานึก”
ถือเป็นหัวใจสาคัญของการทางานทุกประเภท ทั้งงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตการปลูกฝัง สร้าง
ความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิด (Concept) วิธีการ (How to) ที่
ถูกต้องและสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางปฎิบัติได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้
แนวคิดในการเพิ่มผลิตภาพ QCDSMEE วงจร PDCA การทางานแบบ Kaizen หลัก ECRS, 3MU, 3 Gen, 5W
1H พร้อมตัวอย่างการทา Workshop เพื่อนาไปสู่ความเข้าในที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
หลักสูตรนี้จึงเป็นคาตอบที่ดีของการสร้าง“จิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Mindset”อย่าง
เป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทางานกับพนักงานทุก
ระดับและฝึกการรวมกลุ่มทากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการเพิ่มผลิตภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพและวิธีการนาไปใช้อย่างง่าย
เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมในการทางานโดยใช้แนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยตนเอง
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสานึกที่ดีในการทางานมีความตระหนักในการปรับเปลี่ย น
แนวคิดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม
1. 1.Productivity Mindset- Productivity Concept
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2.
3.
4.
5.
6.

2.วงจร PDCA
Kaizen และเทคนิค ECRS ในการปรับปรุงงาน
การใช้ 3 MU, 3 GEN
5W 1H กับการทางาน -Productivity Behavior
Workshop

กาหนดการ
เวลา

หัวข้อ

เนื้อหา / รายละเอียด

9.00- 9.10 น.

กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

9.10- 10.30 น.

ความหมายของ
Productivity
MindsetProductivity
Concept

อธิบายความหมายและความสาคัญของ
จิตสานึกการสร้างผลิตภาพ และ การเพิ่ม
ผลิตภาพของตนเองและองค์กร เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40- 12.00 น. วงจร PDCA (เครื่องมือ ความหมายของวงจรการควบคุมและแก้ไข
ปัญหาอย่างเห็นผลที่เป็นที่ยอมรับในการ
คุณภาพที่ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและการ ทางานของทุกองค์กร
สร้างจิตสานึก)

รูปแบบการเรียนการ
สอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับวิทยากร
วิทยากรบรรยาย สลับ
เปิดรูปภาพและตั้ง
คาถามให้ข้อคิดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรียนรู้
และกิจกรรม Work
Shop

การปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยในการเพิ่ม
Kaizen และเทคนิค
ECRS ในการปรับปรุง ผลิตภาพตนเอง ด้วยเทคนิค Kaizen และ
ECRS
งาน
Workshop1: ลด เลิก เปลี่ยน
12.00- 13.00 น. พักเที่ยง
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13.00-13.15

กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้า
รับการอบรม

13.15 –14.30น. การใช้ 3 MU, 3 GEN

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

หลักกการวิเคราะห์หน้างานเพื่อหาจุดที่
สามารถปรับปรุงงานได้ ตามหลักการของ
การลดการสูญเสีย 3MU และหลักการ
แก้ปัญหาด้วย 3 GEN

วิทยากรทากิจกรรม
ร่วมกับผู้เข้ารับการ
อบรม
วิทยากรบรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ

5W 1H กับการทางาน - การหารากเหง้าของปัญหาเพื่อการเพิ่มผลิต
Productivity Behavior ภาพ ผ่านเครื่องมือ 5W 1H และการสร้าง
พฤติกรรมที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
14.30-14.45 น. พักเบรค

14.45 - 16.00

Workshop
การระดมสมอง

Workshop2: การทางานเป็นทีม
Workshop3: การแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพ
การสร้างจิตสานึกผ่าน Workshop การระดม วิทยากรบรรยาย
สมองเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
45%
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 4 5%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของจิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสานึกและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรของท่าน.
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