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หลักสูตร 4 ขัน้ ตอนสู่การเป็ นสุดยอดหัวหน้ างานตามแนวทาง TWI
ระยะเวลาอบรม ……8…….. วัน
หลักการและเหตุผล
หลักสูตร 4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor ได้ รวบรวมแนวทางและ 4 ขันตอนที
้
่
สาคัญ ในการพัฒนาทักษะพื ้นฐานสาหรับการเป็ นหัวหน้ างานที่ดีตามแนวทาง Training Within
Industry (TWI) เพื่อให้ องค์กรมัน่ ใจได้ วา่ บุคลากรในระดับหัวหน้ างาน มีความรู้ ความเข้ าใจในด้ าน
ต่างๆ ที่จาเป็ นและสาคัญกับงาน (General Knowledge of work) มีความรู้ ความเข้ าใจในบทบาท
หน้ าที่ ตลอดจนมาตรฐานและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ (Roles & Responsibility) มีความสามารถ
ในการสอนงานได้ ตามมาตรฐาน เพื่อให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาสามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
อุบตั ิเหตุ ลดความสูญเปล่าในองค์กร มีเทคนิคและทักษะในการถ่ายทอด รับฟั ง ตังค
้ าถามที่ดี และ
ไว้ วางใจได้ (Effective Coaching) ตลอดจนสามารถให้ คาแนะนาในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงาน ด้ วยเทคนิควิธีการทางานอย่างสร้ างสรรค์ มุง่ เน้ นการใช้ ทรั พยากรและปั จจัยการ
ผลิต ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด (Able to apply the new methods) รวมถึงการเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างบุคคล สร้ างบรรยากาศการทางานเป็ นทีม และกระตุ้นความสาเร็ จในการทางานแบบทีมได้
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง (Teamwork Builder)
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสาคัญ และบทบาทการเป็ นหัวหน้ า
งานมืออาชีพ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในการประยุกต์ใช้ เทคนิคการสอนงาน เทคนิคการ
ปรั บ ปรุ ง งาน เทคนิ ค การสร้ างสั ม พั น ธภาพในที ม และเทคนิ ค การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ฝึกปฏิบตั ิ และได้ แนวทางในการประยุกต์ใช้ งานจริ ง
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หัวข้ อการฝึ กอบรม
 บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
 เทคนิคการสอนงาน
 เทคนิคการปรับปรุงงาน
 เทคนิคการบริ หารสัมพันธภาพในงาน
 การจัดทาโปรแกรมพัฒนาบุคลากร
วิธีการฝึ กอบรม
 บรรยาย ประกอบการทา Workshop
 ฝึ กปฏิบตั ิจากกรณีตวั อย่างจริงขององค์กร

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 ผู้บริ หารระดับต้ น-ระดับกลางขององค์กร
 หัวหน้ างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา (ที่มีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา)
 ผู้บริ หาร หรื อ พนักงานที่รับผิดชอบด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จานวนผู้เข้ าอบรม
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30-40 คน
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หลักสูตร 4 ขัน้ ตอนสู่การเป็ นสุดยอดหัวหน้ างานตามแนวทาง TWI
ระยะเวลาอบรม ……8…….. วัน
กาหนดการอบรม
ครัง้ ที่ 1 วันแรก
 General Knowledge of work
- ความรู้ความเข้ าใจที่จาเป็ นเกี่ยวกับงาน
 Roles and Responsibilities of Supervisor
- บทบาทหน้ าที่และการเป็ นหัวหน้ างานที่ดี
- ที่มาและองค์ประกอบของ Training Within Industry :TWI
วันที่สอง
 เทคนิคการสอนงาน
- 4 ขันตอนและเทคนิ
้
ค การสอนงาน และการถ่ายทอดความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
(JI: Job Instruction)
- Workshop & Assignment
ครัง้ ที่ 2 วันแรก
 Group Sharing & Wrap up (JI : Job Instruction)
- ผู้เข้ าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นาเสนอการประยุกต์ใช้ JI ในงานจริ ง
- วิทยากร และผู้เข้ าร่วมอบรม ร่วมกันให้ ความเห็น และข้ อเสอนะแนะเพิ่มเติม
- สรุปบทเรี ยน
วันที่สอง
 เทคนิคการปรับปรุงงาน
- 4 ขันตอนและเทคนิ
้
ค การปรับปรุงงานการวิเคราะห์กระบวนงาน (JM : Job Method)
- Workshop & Assignment
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ครัง้ ที่ 3 วันแรก
 Group Sharing & Wrap up (JM : Job Method)
- ผู้เข้ าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นาเสนอการประยุกต์ใช้ JM ในงานจริ ง
- วิทยากร และผู้เข้ าร่วมอบรม ร่วมกันให้ ความเห็น และข้ อเสอนะแนะเพิ่มเติม
- สรุปบทเรี ยน
วันที่สอง
 การบริ หารสัมพันธภาพในงาน
- 4 ขัน้ ตอนและเทคนิค การบริ หารสัมพันธภาพที่ดี การวิเคราะห์ ปั ญหา และกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม (JR : Job Relation)
- Workshop & Assignment
ครัง้ ที่ 4 วันแรก
 Group Sharing & Wrap up (JR : Job Relation)
- ผู้เข้ าร่วมอบรมแต่ละองค์กร นาเสนอการประยุกต์ใช้ JR ในงานจริ ง
- วิทยากร และผู้เข้ าร่วมอบรม ร่วมกันให้ ความเห็น และข้ อเสอนะแนะเพิ่มเติม
- สรุปบทเรี ยน
วันที่สอง
 Program Development
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- การจัดทาโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- สรุปบทเรี ยน
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หลักสูตร 4 ขัน้ ตอนสู่การเป็ นสุดยอดหัวหน้ างานตามแนวทาง TWI
ระยะเวลาอบรม ……8…….. วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี
- Computer Notebook
- สายเสียง
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาวันละ
ราคาวันละ

1 เครื่ อง
5 ชุด
5 เครื่ อง

35,000 บาท
43,750 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามบันทึกภาพและ/หรื อเสียงในการอบรมทุกหลักสูตรทุกกรณี
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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