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ชื่อหลักสูตร
“หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุง และการลดข้อผิดพลาดในการทางาน”
หลักการ และเหตุผล
ปั จจุ บนั โลกมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว องค์กรต่างๆต้องเผชิ ญกับการแข่งขันทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ ส่ งผลให้องค์กรไม่สามารถอยู่กบั ที่ได้ องค์กรจึ งต่างต้องพยายามค้นหาแหล่ งที่ มา
ของความได้เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขัน ซึ่ งปั จ จัย ส าคัญ หนึ่ งที่ ห ลากหลายองค์ ก รต่ า งเห็ น พ้อ งต้อ งกัน
ว่า มี ค วามส าคัญ ยิ่ง คื อ “คน” หรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภายในองค์ก รเพราะนอกจากจะเป็ นหนึ่ งในปั จจัย
การผลิ ต แล้ว ยัง เป็ นกลจัก รที่ ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รสามารถขับ เคลื่ อ นไปข้า งหน้ า ได้อ ย่ า งมั่น คง
ทั้งนี้ เพราะมนุ ษย์เป็ นทรัพยากรเพียงอย่างเดี ยวที่ใช้แล้วไม่หมดหรื อหายไปไหนแต่กลับทวีความชานาญ
ความเชี่ ยวชาญ และมีแนวคิดใหม่ๆ เกิ ดขึ้นตลอดเวลา มีหลายองค์กรที่ยงั ต้องทางานหนัก แต่ได้ผลงาน
เท่าเดิ ม รวมถึ งมีการยึดติดกับวิธีการทางานแบบเดิ ม ๆ โดยไม่คิดที่จะปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงให้มีแนวคิ ด
การทางานแบบใหม่ๆที่ตอ้ งให้พนักงานพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่ อง การทางานในองค์กร การมีความรู ้
มีทกั ษะความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทางาน นับเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อองค์กร องค์กรควรให้ความสาคัญ
ในการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ เ รี ย นรู ้ ก ระบวนการและเทคนิ ค ต่ า งๆในการท างาน มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู ้
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลากรสามารถก้าวขึ้นไปสู่ บทบาทในการเป็ นผูน้ าและเป็ นแบบอย่าง
ที่ ดี ใ นการท างาน ตลอดจนน าไปสู่ ค วามช านาญในการปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ดต่ อการปฏิ บตั ิ งาน องค์กรใดมี พนักงานระดับ ต่า ง ๆ เป็ นบุ คลากรที่ มีคุณภาพสู ง
ปรั บปรุ ง เทคนิ คในการทางานอยู่เสมอ ย่อมเชื่ อได้ชื่อว่า องค์ก รนั้นจะนาไปสู่ ก ารพัฒนาองค์ก รที่ ยงั่ ยืน
ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ วางไว้อย่างแน่ นอน แต่การที่ จะทาให้มีบุคคล ที่มีคุณภาพในองค์กร
ได้น้ นั นอกจากจะมีระบบที่ดีแล้วองค์กรต้องมีเทคนิคในการปรับปรุ งและการลดข้อผิดพลาดในการทางาน
ที่มีประสิ ทธิภาพ
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วัตถุประสงค์
1.
2.

3.

4.

เพื่ อให้ผูเ้ ข้า อบรมเข้าใจถึ งแนวคิ ดเทคนิ ค ขั้นตอนการปรั บ ปรุ ง งานและความเป็ นมาของ
กิจกรรมข้อเสนอแนะ และวิธีการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องที่มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดความรู ้ความเข้าใจในการแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างถูกวิธี
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องด้วยเทคนิคการปรับปรุ งงาน
และการลดลดข้อผิดพลาดในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการนาเทคนิคเครื่ องมือการบริ หารจัดการ
ความรู ้ KM และ COP มาประยุกต์ใช้สร้างเทคนิคและปรับปรุ งกระบวนการในการทางานให้
มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสร้างความสามัคคีและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการทางาน

เนื้อหาหลักสู ตร
1.

รู ปแบบพฤติกรรมบุคคลและเทคนิคการพัฒนาตนเองด้วย NLP

2.

การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพด้วยทัศนคติเชิงบวก

3.

เทคนิคการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ

4.

เทคนิคการค้นหาสภาพปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา

5.

เทคนิคการปรับปรุ งงาน และการลดขั้นตอนในการทางาน

6.

การจูงใจในการทางาน และทักษะการสอนงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทางาน

7.

7 อุปนิสัย ทรงประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลสู่ ความสาเร็ จ

8.

เทคนิคการแก้ไขปั ญหาและวิธีการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่ องด้วยระบบ Kaizen

9.

การบริ หารจัดการความรู ้และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge) Sharing

10. การนาเครื่ องมือ KM และ COP มาประยุกต์ใช้สร้างเทคนิคและปรับปรุ งกระบวนการในการ
ทางานให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อปรับปรุ งและลดขั้นตอนในการทางาน
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 การอบรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฏีเนื้อหา 60% Workshop และกรณี ศึกษาตัวอย่าง
ประกอบการบรรยาย 40% การอภิปรายซักถาม “ เน้นผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วม สอบถามได้ตลอดเวลา”

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย การฝึ กปฎิบตั ิ กิจกรรมการเรี ยนรู ้
 จานวนวันอบรม 1 วัน

