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การสร้ างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทางาน
Innovation to increase productivity in your work
การเพิ่มผลผลิ ตในการทางาน หรื อ Productivity นัน้ ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กร ต้องมองไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันว่า เราเป็ นใคร เราอยู่ที่ไหน กาลังทาอะไรอยู่ และทาไปเพือ่ อะไร ในเรื่องของ "การเพิ่มผลผลิ ต" นัน้ "Mindset"
หรื อ “จิ ตสานึก” ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานทุกประเภท ทัง้ งานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อ งกับการผลิ ตหรื อบริ การ
การปลูกฝัง สร้างความรู้ ที่ส่งเสริ มการเพิ่มผลิ ตภาพเป็ นเรื่องจาเป็ นอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะแนวคิ ด (Concept) วิ ธีการ (How
to) ที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ได้อย่างง่ายดาย เพือ่ ช่วยให้องค์กรพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ มี
แนวคิ ดในการเพิ่มผลิ ตภาพ เช่น 5ส เพือ่ การเพิ่มผลผลิ ต, วงจร PDCA, การทางานแบบ Kaizen, หลัก ECRS, 3MU, 3
Gen, 5W 1H เป็ นต้น ซึ่งเป็ นหลักในการสร้างแนวคิ ดเพือ่ นาไปสู่ความเข้าที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรม ก่อนนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมหรื อวิ ธีการทางานใหม่ๆ ให้เกิ ดขึ้นในการทางานได้

หลักสูตรนี ้จึงเป็ นคำตอบที่ดีของ “การสร้ างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทางาน” อย่ำงเป็ นระบบและ
เห็นผลได้ อย่ำงแน่นอน เป็ นกำรรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ ในกำรปรับปรุงกำรทำงำนกับพนักงำนทุกระดับและฝึกกำรรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในกำรเพิ่มผลิตภำพได้ เป็ นอย่ำงดีอีกด้ วย
วัตถุประสงค์

- เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพและวิธีการนาไปใช้อย่างง่าย
- เพือ่ เสริมสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมในการทางานโดยใช้แนวทางการเพิม่ ผลิตภาพด้วยตนเอง
- เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ จิตสานึกที่ดีในการทางาน มีความตระหนักในการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบตั ิงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
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เนื้อหาหลักสู ตร

1.การมองปัญหาคุณภาพของแต่ละบุคคล
2. การเปลี่ยนปัญหา เป็ นโอกาสในการพัฒนางาน
3. ความหมายและความสาคัญของคาว่า “คุณภาพในการ
ทางาน”
4. ความท้าทายที่จาเป็ นต้องมุ่งเน้นที่ “การเพิม่ ผลผลิตใน
การทางาน”
5. Productivity Mindset- Productivity Concept
6. 5ส เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต และวงจร PDCA
7. Kaizen และเทคนิค ECRS ในการปรับปรุงงาน
8. การใช้ 3 MU, 3 GEN
9. 5W 1H กับการทางาน -Productivity Behavior
10.Workshop เพือ่ สร้างแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในการ
ทางาน
Work Shop1 “เราเป็ นใคร?”
Work Shop2 “การปรับเปลี่ยนทัศนะคติ”
Work Shop3 “การทางานเป็ นทีม Teamwork”
Work Shop4 “การระดมสมองเพือ่ สร้างผลผลิตในการ
ทางาน”
Work Shop5 “การสร้างนวัตกรรมและวิธีการทางานใหม่ๆ
ผ่านทีมงาน”
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
45 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
45%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

www.สัมมนาเซ็นเตอร์ .com

ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์
ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของการปรับปรุงงาน ไป
ประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกในการสร้างวิธีการทางานใหม่ๆ
และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วิทยากร อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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กาหนดการอบรม

เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
เนื ้อหา / รายละเอียด
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

9.10- 10.30 น.

สร้างความรู ้ ความเข้าใจ
แนวคิ ดการเพิ่มผลิ ตภาพ
และวิ ธีการนาไปใช้อย่าง
ง่าย

10.30- 10.40 น.

พักเบรก

10.40- 12.00 น.

เสริ มสร้างจิ ตสานึ กและ
พฤติ กรรมในการทางาน
โดยใช้แนวทางการเพิ่ม
ผลิ ตภาพด้วยตนเอง
พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม

5. Productivity Mindset- Productivity Concept
6. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิ ต และวงจร PDCA
7. Kaizen และเทคนิ ค ECRS ในการปรับปรุ งงาน

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
และกิจกรรม Work Shop

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับผู ้
เข้ารับการอบรม

แนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒนาหน่ วยงานและ
องค์กรอย่างต่ อเนื่ อง

8. การใช้ 3 MU, 3 GEN
9. 5W 1H กับการทางาน -Productivity Behavior
10.Workshop เพื่อสร้างแนวคิ ดการสร้างนวัตกรรมในการทางาน
Work Shop1 “เราเป็ นใคร?”
Work Shop2 “การปรับเปลี่ ยนทัศนะคติ ”

12.00- 13.00 น.
13.00-13.15

13.15 –14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 - 16.00

1.การมองปั ญหาคุ ณภาพของแต่ ละบุ คคล
2. การเปลี่ ยนปั ญหา เป็ นโอกาสในการพัฒนางาน
3. ความหมายและความสาคัญของคาว่ า “คุ ณภาพในการทางาน”
4. ความท้าทายที่ จาเป็ นต้องมุ่ งเน้นที่ “การเพิ่มผลผลิ ตในการ
ทางาน”

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยาย สลับเปิ ด
รู ปภาพและตั้งคาถามให้
ข้อคิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

วิ ทยากรบรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ

พักเบรค
การระดมสมอง

Work Shop3 “การทางานเป็ นที ม Teamwork”
Work Shop4 “การระดมสมองเพื่อสร้างผลผลิ ตในการทางาน”
Work Shop5 “การสร้างนวัตกรรมและวิ ธีการทางานใหม่ๆ ผ่าน
ที มงาน”

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

