Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : เทคนิคการปรับปรุงกระบวนงานและทํางานเชิงรุกสําหรับ HR

(Business Process Improvement and Proactive Work for HR)
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 2 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ บดี ตรีสุคนธ์

1. หลักการและเหตุผล
วิ ธี ก ารปฏิบั ติ ง านแบบเดิ ม ๆ ดั ง ที่เคยปฏิบั ติ กัน มา แม้ ว่าอาจจะเคยประสบความสํา เร็จ หรื อ ตอบสนองต่ อ
เป้ าหมายการทํางาน ณ ขณะนั้น แต่ กไ็ ม่ ได้ เป็ นสิ่งรับประกันว่ าจะนํามาใช้ ได้ เป็ นอย่ างดีสาํ หรับการปฏิบัติงานในปั จจุ บัน
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากองค์ ก ารต้ อ งปรั บ ตั ว และพั ฒ นาการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของตนให้ เหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
สภาพแวดล้ อมที่องค์การกําลังเผชิญอยู่จริง เช่น สภาวะการแข่งขันที่เข้ มข้ นและรุนแรงยิ่งขึ้น ความต้ องการของลูกค้ าที่มีความ
หลากหลายมากขึ้ น ทรั พ ยากรการบริ ห ารงานที่มี อยู่ อย่ างจํากัด เป็ นต้ น ดัง นั้น ผู้ ปฏิบัติ งานจําเป็ นต้ อ งตระหนัก ถึง การ
ปรับปรุงการทํางานของตนและของหน่วยงานอย่ างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อสร้ างความได้ เปรียบในการ
แข่ งขัน (Competitive Advantage) ทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) นอกจากนี้
หน่วยงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources - HR) เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจขององค์การ การมี
ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) และความสามารถทํางานเชิงรุก (Proactive Work) จะช่ วยส่งเสริมการทํางานของ HR
ในบทบาทที่เป็ นหุ้นส่วนกลยุทธ์ (Strategic Partner) ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน ให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ อง
กับเป้ าหมายของการดําเนินธุรกิจ

2. วัตถุประสงค์

1. ทราบและเข้ าใจถึงความสําคัญ และความจําเป็ นที่จะต้ องปรับปรุงประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง
2. สามารถวิเคราะห์ส่งิ บอกเหตุท่เี ป็ นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อนํามาหาแนวทางปรับปรุงแก้ ไขให้
ดีข้ นึ
3. สามารถกําหนดขั้นตอนการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน กระบวนงาน และผลลัพธ์ท่คี าดว่าจะเกิดอันเนื่องจากการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
4. เห็นความสําคัญและความจําเป็ นของการทํางานเชิงรุกด้ วยทัศนคติเชิงบวก

3. หัวข้อการอบรม
Day I
•
•
•
•

การทํางานเชิงรุก : บทบาทสําคัญของ HR
พลวัตรการเรียนรู้ (Learning Dynamic)สู่การปรับปรุงงาน
ความสําคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
Day II

การทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต (Enhancing Productivity)
แนวทางการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงาน
สิ่งบอกเหตุถึงความจําเป็ นต้ องปรับปรุงงาน
เครื่องมือที่จําในการปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น
การวัด, การป้อนกลับ และการปฎิบตั ิ
การปรับปรุงกระบวนงาน (Work Process Improvement)
เทคนิคการปรับปรุงกระบวนงาน (Work improvement Techniques)
ตัวอย่าง: การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
Workshop : การประยุกต์ใช้ กบั งานของตนเอง (แบ่งกลุ่ม ประมาณ 5 กลุ่ม)

• นําเสนอผลงาน : การประยุกต์ใช้กบั งานของตนเอง
• ข้ อแสนอแนะจากการทํากิจกรรมกลุ่ม
• สรุปภาพรวมในการทําการปรับกระบวนการทํางานและวิธแี ก้ ไขให้ ดีข้ ึน

4. วิธีการอบรม
♦ บรรยาย
♦ อภิปรายกลุ่ม
♦ Workshop

5. วิทยากร อาจารย์บดี ตรีสุคนธ์
•
•
•
•
•

ผู้อาํ นวยการศูนย์ความเป็ นเลิศการเรียนรู้
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์พิเศษวิชากลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
กรรมการรับเชิญ คณะทํางานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประสบการณ์ทาํ งานกับองค์การชั้นนําภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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