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7. หลกัสูตร “Workshop - กำรสอนงำนส ำหรับหัวหน้ำงำนในโรงงำนอตุสำหกรรม” 
Workshop - Train the Trainer in Manufacturing Industry; 2 days 

หลกัสูตร 2 วนั/ 12 ชัว่โมง 
 

**TWI (Training within Industry) คือวธีิกำรสอนงำนตำมแนวที่บริษทัอุตสำหกรรมของอเมริกำใชฝึ้กอบรมหัวหนำ้งำน** 
 (กำรจดัฝึกอบรมหลกัสูตรน้ีไม่ควรจดัติดต่อกนั 2 วนั วนัที่ 1 กบัวนัที่ 2 ควรเวน้ระยะสกั 1-3 วนั เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมไดมี้เวลำ
ไดท้  ำกิจกรรมฝึกปฏิบติัตำมทีไ่ดรั้บมอบหมำยไดอ้ยำ่งสมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใชง้ำนจริง) 

**รับไม่เกิน 16 คน/ รุ่น – เพ่ือให้ได้ฝึกปฏิบัติอย่ำงทั่วถึงทกุคน** 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
อุตสำหกรรมกำรผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกำจะใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำหวัหนำ้งำนมำก โดยบุคคลที่จะเป็น

หวัหนำ้งำนไดจ้ะตอ้งฝึกฝน เรียนรู้ จนเกิดควำมช ำนำญใน 4 เร่ือง คือ ภำวะควำมเป็นผูน้ ำ/ เทคนิคกำรคิดวเิครำะห์เพือ่
ปรับปรุงงำน/ เทคนิคกำรสอนงำน/ ควำมรู้ในเร่ืองควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

กำรสอนงำนที่ถูกวธีิจะท ำใหพ้นกังำนทุกคนมีวธีิและเทคนิคกำรปฏิบติังำนเหมือนกนั ไดผ้ลงำนที่มีประสิทธิภำพสูง 
มีหลกักำรท ำงำนที่เป็นมำตรฐำน ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ส ำหรับพนกังำนใหม่ และยงัง่ำยต่อกำรตรวจสอบดว้ยวำ่พนกังำนคนใดที่มี
ผลงำนต ่ำกวำ่มำตรฐำนในระดบัที่สมควรตอ้งดึงออกมำสอนงำนใหม่ (Re-train) 

จะเห็นวำ่กิจกรรมที่กล่ำวขำ้งตน้เป็นหนำ้ที่ของหวัหนำ้งำนโดยตรง หำกหวัหนำ้งำนสอนงำนไม่เป็นหรือมีเทคนิคไม่
ดีแลว้ พนกังำนอำจตอ้งใชเ้วลำนำนกวำ่จะช ำนำญงำน หรือขำดเทคนิคในงำน ส่งผลใหง้ำนประสิทธิภำพต ่ำ กำรที่หวัหนำ้
งำนมีเทคนิคกำรสอนที่ดีนอกจำกเป็นกำรเพิม่ประสิทธิภำพงำนแลว้ยงัสร้ำงศรัทธำและกำรยอมรับในตวัหวัหนำ้งำนจำก
พนกังำนดว้ย อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเรียบร้อยในกำรปกครองบงัคบับญัชำดว้ย 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
2.1 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้ง เห็นควำมส ำคญั ของกำรสอนงำนทีถู่กวธีิและเป็นระบบ

ระเบียบ 
2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำทรำบถึงหลกั วธีิกำร และเทคนิคในกำรสอนงำนแบบต่ำงๆ 
2.3 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำไดฝึ้กท ำแบบซอยงำน (คู่มือในกำรสอนงำน) ที่ถูกตอ้ง เหมำะสม และน ำไปใชไ้ดจ้ริงในงำน 
2.4 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำไดฝึ้กปฏิบตัิกำรสอนงำนจริง ซ่ึงเป็นพื้นฐำนส ำคญัในกำรไปฝึกฝนเองจนเกิดควำมช ำนำญ

ได ้
2.5 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำทรำบเทคนิคในกำรน ำระบบกำรสอนงำนไปประยกุตใ์ชง้ำนจริง 

หมำยเหตุ หลกัสูตรน้ีเป็น Workshop (ฝึกปฏิบตัิจริงเพือ่ควำมช ำนำญ) จึงตอ้งก ำหนดจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรมไม่เกิน 16 คนต่อหน่ึง
รุ่นเท่ำนั้น 
 

3. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ หวัหนำ้งำนใน line กำรผลิต และหวัหนำ้งำนในทุกหน่วยงำน  
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4. เน้ือหำและก ำหนดกำรอบรม 

วันที่ 1 ของการอบรม 

09.00 – 10.15 –      คุณสมบตัิของผูส้อนงำน 

- ปัญหำในกำรสอนงำน 
- ตำรำงกำรฝึกอบรมและฝึกปฏิบตั ิ
- จุดมุ่งหมำยของกำรสอนงำน 

10.15 - 10.30      Coffee Break 

- สำธิตกำรสอนงำนแบบต่ำงๆ 
- หลกัในกำรเตรียมกำรสอนงำน 

11.30 – 12.30     พักกลำงวัน 

12.30 – 14.15 -      หลกักำรสอนงำนตำมแนวทำง TWI 

- สำธิตกำรสอนงำนที่ถูกตอ้งตำมแนว TWI 
14.15 – 14.30     Coffee Break 

14.30 – 16.00     -      หลกัในกำรจดัท ำแบบซอยงำน (คู่มือในกำรสอนงำนตำมแนว TWI) 

- ฝึกปฏิบตัิ : จดัท ำแบบซอยงำน 
 

วันที่ 2 ของการอบรม 

09.00 – 11.30 -      ทบทวนควำมรู้ 

- กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรสอนงำน 
- ฝึกปฏิบตัิกำรสอนงำนที่มีแบบซอยงำน 

10.15 - 10.30      Coffee Break 

10.30 – 10.45      -      ฝึกปฏิบตัิกำรสอนงำนที่มีแบบซอยงำน (ต่อ) 

11.30 – 12.30     พักกลำงวัน 

12.30 – 14.15     -      ฝึกปฏิบตัิกำรสอนงำนที่มีแบบซอยงำน (ต่อ) 

14.15 – 14.30     Coffee Break 

14.30 – 16.00      -     กำรสอนงำนที่ใชเ้วลำนำน/ กำรสอนงำนที่ใชค้วำมรู้สึก 

- กำรสอนงำนในที่ที่มีเสียงรบกวน/ กำรสอนงำนที่ยำก 
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- ฝึกปฏิบตัิกำรสอนงำนที่มีแบบซอยงำน โดยที่มีกำรเตรียมควำมพร้อม 
- สรุปกำรอบรม/ ตอบขอ้ซกัถำม 

 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 

 

 


