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6. หลักสู ตร “Workshop - การสอนงานสาหรับหัวหน้ างานในโรงงานอุตสาหกรรม”
Workshop - Train the Trainer in Manufacturing Industry; 1 day
หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง
**TWI (Training within Industry) คือวิธีการสอนงานตามแนวที่บริ ษทั อุตสาหกรรมของอเมริ กาใช้ฝึกอบรมหัวหน้า
งาน** (ปกติหลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตร 2 วัน เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้มีเวลาได้ทากิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
สมบูรณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้งานจริ ง แต่หากองค์กรใดไม่สามารถจัด 2 วันได้ ก็สามารถย่อหลักสู ตรให้เหลือ
1 วัน โดยจะลดเนื้ อหาในส่ วนของการฝึ กปฏิบตั ิออกไปบางส่ วน และไม่สามารถนาเสนองานได้ครบทุกคน)
**ไม่ ควรเกิน 20 คน/ รุ่ น – เพือ่ ให้ วทิ ยากรดูแลได้ อย่ างทั่วถึง**
1. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริ กาจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาหัวหน้างานมาก โดยบุคคลที่จะเป็ น
หัวหน้างานได้จะต้องฝึ กฝน เรี ยนรู้ จนเกิดความชานาญใน 4 เรื่ อง คือ ภาวะความเป็ นผูน้ า/ เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุ งงาน/ เทคนิคการสอนงาน/ ความรู้ในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน
การสอนงานที่ถูกวิธีจะทาให้พนักงานทุกคนมีวธิ ี และเทคนิคการปฏิบตั ิงานเหมือนกัน ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
มีหลักการทางานที่เป็ นมาตรฐาน ง่ายต่อการเรี ยนรู ้สาหรับพนักงานใหม่ และยังง่ายต่อการตรวจสอบด้วยว่าพนักงานคนใดที่มี
ผลงานต่ากว่ามาตรฐานในระดับที่สมควรต้องดึงออกมาสอนงานใหม่ (Re-train)
จะเห็นว่ากิจกรรมที่กล่าวข้างต้นเป็ นหน้าที่ของหัวหน้างานโดยตรง หากหัวหน้างานสอนงานไม่เป็ นหรื อมีเทคนิคไม่
ดีแล้ว พนักงานอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะชานาญงาน หรื อขาดเทคนิคในงาน ส่ งผลให้งานประสิ ทธิ ภาพต่า การที่หวั หน้า
งานมีเทคนิคการสอนที่ดีนอกจากเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานแล้วยังสร้างศรัทธาและการยอมรับในตัวหัวหน้างานจาก
พนักงานด้วย อันจะทาให้เกิดความเรี ยบร้อยในการปกครองบังคับบัญชาด้วย
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นความสาคัญ ของการสอนงานที่ถูกวิธีและเป็ นระบบ
ระเบียบ
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาทราบถึงหลัก วิธีการ และเทคนิคในการสอนงานแบบต่างๆ
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาได้ฝึกทาแบบซอยงาน (คู่มือในการสอนงาน) ที่ถูกต้อง เหมาะสม และนาไปใช้ได้จริ งในงาน
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบตั ิการสอนงานจริ ง ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการไปฝึ กฝนเองจนเกิดความชานาญ
ได้
2.5 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาทราบเทคนิคในการนาระบบการสอนงานไปประยุกต์ใช้งานจริ ง
หมายเหตุ หลักสู ตรนี้เป็ น Workshop (ฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพื่อความชานาญ) จึงต้องกาหนดจานวนผูเ้ ข้าอบรมไม่เกิน 16 คนต่อหนึ่ง
รุ่ นเท่านั้น
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3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา หัวหน้างานใน line การผลิต และหัวหน้างานในทุกหน่วยงาน
4. เนือ้ หาและกาหนดการอบรม
09.00 – 10.15 – คุณสมบัติของผูส้ อนงาน และปั ญหาในการสอนงาน
- จุดมุ่งหมายของการสอนงาน
- สาธิ ตการสอนงานแบต่างๆ
10.15 - 10.30 Coffee Break
- สาธิตการสอนงานแบบต่างๆ (ต่อ)
- การเตรี ยมการสอนงาน
- หลักการสอนงานตามแนวทาง TWI
- สาธิตการสอนงานที่ถูกต้องตามแนวทาง TWI
11.30 – 12.30 พักกลางวัน
12.30 – 14.15 - หลักในการจัดทาแบบซอยงาน (คู่มือในการสอนงานตามแนว TWI)
- ฝึ กปฏิบตั ิ : จัดทาแบบซอยงาน
14.15 – 14.30 Coffee Break
14.30 – 16.00 - ฝึ กปฏิบตั ิการสอนงาน (ได้เป็ นตัวอย่างบางคนเนื่องจากเวลาจากัด)
- การสอนงานที่ใช้เวลานาน/ การสอนงานที่ใช้ความรู้สึก
5. วิทยากร

การสอนงานในที่ที่มีเสี ยงรบกวน/ การสอนงานที่ยาก
ฝึ กปฏิบตั ิการสอนงานที่มีแบบซอยงาน โดยที่มีการเตรี ยมความพร้อม
ชมวีซีดีการสอนงาน
สรุ ปการอบรม/ ตอบข้อซักถาม

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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