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จิตสานึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)
“จิตสานึกการเพิม่ ผลิตภาพ (Productivity Mindset)”
การเพิม่ ผลิตภาพ หรือ Productivity นั้นผูบ้ ริหารและ
พนักงานต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เราเป็ นใคร
เราอยูท่ ี่ไหน กาลังทาอะไรอยู่ และทาไปเพื่ออะไร ใน
เรื่องของ "ผลิตภาพ" นั้น "Mindset" หรือ “จิตสานึก”
ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการทางานทุกประเภท ทั้งงาน
ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตการปลูกฝัง
สร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการเพิม่ ผลิตภาพเป็ นเรื่อง
จาเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะแนวคิด (Concept) วิธีการ
(How to) ที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิได้อย่างง่ายดายเพือ่ ช่วยให้องค์กรพัฒนา
พนักงาน ให้มีความรู้ แนวคิดในการเพิม่ ผลิตภาพของ
QCDSMEE จากวงจร PDCA ด้วยการทางานแบบ
Kaizen ตามหลัก ECRS, 3MU, 3 Gen, 5W 1H, 4M
พร้อมตัวอย่างการทา Workshop เพือ่ นาไปสู่ความเข้า
ในที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรม

หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการสร้าง “จิตสานึก
การเพิ่มผลิตภาพ Productivity Mind set” อย่างเป็ น
ระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็ นการรวบรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงการทางานกับพนักงาน
ทุกระดับและฝึ กการรวมกลุม่ ทากิจกรรมเพือ่ ช่วยกัน
ระดมสมอง ในการเพิม่ ผลิตภาพได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพและ
วิธีการนาไปใช้อย่างง่าย
2. เพือ่ เสริมสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมในการทางานโดยใช้
แนวทางการเพิม่ ผลิตภาพด้วยตนเอง
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง
4. เพือ่ เป็ นแนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
ทางาน
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ จิตสานึกที่ดีในการทางาน
มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิบตั งิ าน
และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน

เนื้อหาหลักสู ตร
1. แนวคิดของการเพิม่ ผลิตภาพในองค์กร
2 .ความอยูร่ อดขององค์กรในปัจจุบนั
3. เป้าหมายของพนักงานในแต่ละระดับ
4. ความหมายของ Productivity Mindset - Productivity
Concept
5. จิตสานึกคุณภาพในการทางาน
6. การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นในการทางาน
7. การแก้ไขปัญหาตามหลักการของ 4M (Man-MachineMethod-Materials)
8. Kaizen และเทคนิค ECRS ในการปรับปรุงงาน
9. การใช้ 3 MU, 3 GEN และ 5W 1H กับการทางาน
10. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
11. Workshop “การระดมสมอง”
11. Workshop “การเพิม่ ผลิตภาพกับการทางานเป็ นทีม”
12. Workshop “การสร้างเป้าหมายร่วมกันในการทางาน”
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
• การบรรยาย
45 %
• เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 45%
• กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของจิตสานึกการเพิม่ ผลิตภาพ ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรของท่ าน.
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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.

ระบบการผลิ ตและการ
1.แนวคิ ดของการเพิ่มผลิ ตภาพในองค์กร
ทางานที่ ประสบผลสาเร็ จ 2.ความอยูร่ อดขององค์กรในปั จจุ บนั
3.เป้ าหมายของพนักงานในแต่ ละระดับ
4. ความหมายของ Productivity Mindset - Productivity
Concept
พักเบรก

10.30 - 10.40 น.
10.40 – 12.00

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับ
วิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยาย สลับเปิ ดรู ปภาพ
และตั้งคาถามให้ขอ้ คิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

การปรับปรุ งการทางาน 5.จิ ตสานึ กคุ ณภาพในการทางาน
และการสร้างผลิ ตภาพ
6.การวิ เคราะห์ปัญหาเบื้ องต้นในการทางาน
ของตนเองและหน่ วยงาน 7.การแก้ไขปั ญหาตามหลักการของ 4M (Man-MachineMethod-Materials)
8. Kaizen และเทคนิ ค ECRS ในการปรับปรุ งงาน
พักเบรก

วิ ทยากรบรรยายและตั้งคาถามให้
ข้อคิ ด สลับการทากิจกรรม

วิ ทยากรบรรยายและตั้งคาถามให้
ข้อคิ ด

14.00 – 14.30

การปรับปรุ งการทางาน 9. การใช้ 3 MU, 3 GEN และ 5W 1H กับการทางาน
และการสร้างผลิ ตภาพ
10.การปรับปรุ งอย่างต่ อเนื่ องด้วยวงจร PDCA
ของตนเองและหน่ วยงาน
(ต่ อ)
การทากิจกรรมกลุ่ ม
ตัวอย่างการทางานเป็ นทีมที่เพิ่มผลิตภาพ

14.30 - 14.40 น.

พักเบรก

14.40 – 16.00

Workshop

12.00 - 13.00 น.

13.00 – 14.00

11.Workshop “การระดมสมอง”
11.Workshop “การเพิ่มผลิ ตภาพกับการทางานเป็ นที ม”
12.Workshop “การสร้างเป้ าหมายร่ วมกันในการทางาน”

วิ ทยากรเปิ ดวี ดีโอ และแบ่ งกลุ่ มทา
กิจกรรม
วิ ทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้าอบรม
แข่ งขันกันทากิจกรรมกลุ่ ม

