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6. หลกัสูตร “Workshop - การสอนงานส าหรับหัวหน้างานในโรงงานอตุสาหกรรม” 
Workshop - Train the Trainer in Manufacturing Industry; 1 day 

หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง 
 

**TWI (Training within Industry) คือวธีิการสอนงานตามแนวท่ีบริษทัอุตสาหกรรมของอเมริกาใชฝึ้กอบรมหวัหนา้
งาน** (ปกติหลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตร 2 วนั เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้เวลาไดท้  ากิจกรรมฝึกปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ในการน าไปใชง้านจริง แต่หากองคก์รใดไม่สามารถจดั 2 วนัได ้ก็สามารถยอ่หลกัสูตรใหเ้หลือ 
1 วนั โดยจะลดเน้ือหาในส่วนของการฝึกปฏิบติัออกไปบางส่วน และไม่สามารถน าเสนองานไดค้รบทุกคน) 

**ไม่ควรเกนิ 20 คน/ รุ่น – เพือ่ให้วทิยากรดูแลได้อย่างทั่วถึง** 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาจะใหค้วามส าคญักบัการพฒันาหวัหนา้งานมาก โดยบุคคลท่ีจะเป็น

หวัหนา้งานไดจ้ะตอ้งฝึกฝน เรียนรู้ จนเกิดความช านาญใน 4 เร่ือง คือ ภาวะความเป็นผูน้ า/ เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงงาน/ เทคนิคการสอนงาน/ ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 

การสอนงานท่ีถูกวธีิจะท าให้พนกังานทุกคนมีวธีิและเทคนิคการปฏิบติังานเหมือนกนั ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
มีหลกัการท างานท่ีเป็นมาตรฐาน ง่ายต่อการเรียนรู้ส าหรับพนกังานใหม่ และยงัง่ายต่อการตรวจสอบดว้ยวา่พนกังานคนใดท่ีมี
ผลงานต ่ากวา่มาตรฐานในระดบัท่ีสมควรตอ้งดึงออกมาสอนงานใหม่ (Re-train) 

จะเห็นวา่กิจกรรมท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้งานโดยตรง หากหวัหนา้งานสอนงานไม่เป็นหรือมีเทคนิคไม่
ดีแลว้ พนกังานอาจตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะช านาญงาน หรือขาดเทคนิคในงาน ส่งผลใหง้านประสิทธิภาพต ่า การท่ีหวัหนา้
งานมีเทคนิคการสอนท่ีดีนอกจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานแลว้ยงัสร้างศรัทธาและการยอมรับในตวัหวัหนา้งานจาก
พนกังานดว้ย อนัจะท าใหเ้กิดความเรียบร้อยในการปกครองบงัคบับญัชาดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
2.1 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนามีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เห็นความส าคญั ของการสอนงานท่ีถูกวธีิและเป็นระบบ

ระเบียบ 
2.2 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนาทราบถึงหลกั วธีิการ และเทคนิคในการสอนงานแบบต่างๆ 
2.3 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดฝึ้กท าแบบซอยงาน (คู่มือในการสอนงาน) ท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปใชไ้ดจ้ริงในงาน 
2.4 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดฝึ้กปฏิบติัการสอนงานจริง ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการไปฝึกฝนเองจนเกิดความช านาญ

ได ้
2.5 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนาทราบเทคนิคในการน าระบบการสอนงานไปประยกุตใ์ชง้านจริง 

หมายเหตุ หลกัสูตรน้ีเป็น Workshop (ฝึกปฏิบติัจริงเพื่อความช านาญ) จึงตอ้งก าหนดจ านวนผูเ้ขา้อบรมไม่เกิน 16 คนต่อหน่ึง
รุ่นเท่านั้น 
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3. ผู้ทีค่วรเข้าสัมมนา หวัหนา้งานใน line การผลิต และหวัหนา้งานในทุกหน่วยงาน  
 

4. เนือ้หาและก าหนดการอบรม 
09.00 – 10.15 –     คุณสมบติัของผูส้อนงาน และปัญหาในการสอนงาน 

- จุดมุ่งหมายของการสอนงาน 
- สาธิตการสอนงานแบต่างๆ 

10.15 - 10.30      Coffee Break 

- สาธิตการสอนงานแบบต่างๆ (ต่อ) 
- การเตรียมการสอนงาน 
- หลกัการสอนงานตามแนวทาง TWI 
- สาธิตการสอนงานท่ีถูกตอ้งตามแนวทาง TWI 

11.30 – 12.30     พกักลางวนั 

12.30 – 14.15 -      หลกัในการจดัท าแบบซอยงาน (คู่มือในการสอนงานตามแนว TWI) 

- ฝึกปฏิบติั : จดัท าแบบซอยงาน 
14.15 – 14.30     Coffee Break 

14.30 – 16.00      -     ฝึกปฏิบติัการสอนงาน (ไดเ้ป็นตวัอยา่งบางคนเน่ืองจากเวลาจ ากดั) 
-     การสอนงานท่ีใชเ้วลานาน/ การสอนงานท่ีใชค้วามรู้สึก 

- การสอนงานในท่ีท่ีมีเสียงรบกวน/ การสอนงานท่ียาก 
- ฝึกปฏิบติัการสอนงานท่ีมีแบบซอยงาน โดยท่ีมีการเตรียมความพร้อม 
- ชมวซีีดีการสอนงาน 
- สรุปการอบรม/ ตอบขอ้ซกัถาม 

 

5. วทิยากร อ. รุ่งนิกร สุมงคล **ดูประวติัวทิยากร ตามเอกสารแนบ 

 


