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เทคนิ คการปรับปรุ งและพัฒนางานสู่ ความเป็นเลิศ
To improve and develop task to best practice
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“เทคนิคเพื่อการปรับปรุงงานและพัฒนางาน รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร”
วันที่จัด วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน
สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

การท างานในยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ งมี แ นวทางการปรั บ ตั ว เพื่ อ
รองรับ การเปลี่ ย นแปลง และเพื่ อ ให้ ธุ รกิ จ ดารงอยู่ ได้ ในสภาวะการ
แข่งขัน การปรับตัว ปรับปรุงลักษณะงาน ในทุก ๆ ด้านขององค์กรจึงมี
ความจาเป็น โดยต้องทาให้พนักงานภายในองค์กรเอง จาต้องปรับปรุง
ทางด้ า น mind set ทั ศ นคติ เชิ ง บวก เป็ น อั น ดั บ แรก หลั ง จากนั้ น
ดาเนินการปรับปรุง ระบบงานด้านอื่น ต่อไป
สิ่งที่ท่านจะได้รับ :
1.สามารถตระหนักรู้ถึง Growth Mind Set ทีส่ าคัญต่อการปรับปรุง
2.เข้าใจตระหนักรู้ถึงคุณลักษณะที่สาคัญส่วนบุคคลที่มีต่อปรับปรุงตน
3.เข้าใจตระหนักรู้ถึงวินัย 5 ประการที่ต้องมีส่งผลต่อการปรับปรุง
4.เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง แนวความคิ ด ทางด้ า น Design
Thinking มีผลต่อการพัฒนางานอย่างไร
5.เข้าใจและตระหนักรู้การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis)
มีผลต่อการพัฒนางานอย่างไร
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา :
หัวหน้างาน และผุ้บริหารระดับต้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการสัมมนา : -บรรยาย 50% -Work shop & Group
Coaching โดยใช้แนวทาง Appreciative Inquiry, Positive
Psychology 50%

สมาชิก

: 3,000 + VAT 7% 210 = 3,210 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป : 3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
หลุมพรางกับดักต่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
Work Shop & Group Coaching เพื่อให้ทราบแนวความคิดเดิม ๆ อันเป็น
หลุมพรางที่สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและพัฒนางาน
Growth Mind Set คุณลักษณะอุปนิสัย ที่สาคัญ
Work Shop & Group coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึง
คุณลักษณะอุปนิสัยที่สาคัญของตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
ตัวเอง เพื่อชีวิตของตนเอง และเพื่อการดาเนินงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
เทคนิควินัยห้าประการมุ่งสู่การปรับปรุงและพัฒนางาน
Work Shop & Group coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงเทคนิคทางด้านวินัยอันนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทรง
ประสิทธิภาพ
DNA ที่สาคัญอันนาไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
Work Shop & Group Coaching ได้การตระหนักรู้และเข้าใจ DNA ที่สาคัญ
อันนาไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนางานที่เป็นเลิศและทรงประสิทธิภาพ
การวิ เคราะห์ ก ระบวนการ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ งและการพั ฒ นางานได้ มี
ประสิทธิภาพอย่างไร
Work Shop & Group Coaching ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจพื้นฐานของการ
วิเคราะห์กระบวนการการทางาน อันเป็นพื้นฐานที่สาคัญนาไปสู่การปรับปรุง และ
การพัฒนางาน โดยนาแนวความคิด Growth Mind Set เทคนิควินัย และ DNA
มาบูรณาการให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
การตั้งเป้าหมาย มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร
Work Shop & Group Coaching ได้นาแนวความคิดการตั้งเป้าหมาย โดย
แนวทาง OKRs มาเป็นทิศทางมุ่งสู่การปรับปรุงและการพัฒนางาน

วิทยากร
คุณเหรียญชัย นาชัยศรีค้า
ที่ปรึกษาอิสระ และวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ประสบการณ์การทางาน
อดีต ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส การพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%
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