
 

 

หลกัสูตร Effective Presentation Skill 
วันที ่26 มีนาคม 2561 

 
 

 

เน่ืองจากหวัหน้างานหรือผู้บงัคบับญัชาในระดบัตา่งๆ     เป็นตําแหนง่ท่ีสําคญัอยา่งย่ิงท่ีจะทําให้องค์กรบรรลเุปา้หมายทาง

ธุรกิจตามท่ีกําหนดไว้      อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ด้านคณุภาพ  เพิ่มผลผลิต ลดต้นทนุ ลดอบุตัเิหต ุลดปัญหา

แรงงาน ฯลฯ อนัจะเป็นผลดีตอ่องค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

     

ความจําเป็นท่ีต้องพฒันาให้หวัหน้างานให้มีความรู้ทกัษะในประเดน็หนึง่หนึง่    คือการสอนงาน OJT    แตทํ่าไมการสอนงาน 

OJT หลายๆบริษัทหรือโรงงานแล้ว   ปัญหาเดมิๆยงัเกิดอยู ่ไมว่า่จะเป็นอตัราของเสีย อบุตัเิหตจุากการทํางาน ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเกินคา่มาตรฐานราชการ  ต้นทนุลดไมไ่ด้ ฯลฯ 

ดงันัน้ เราจําเป็นต้องมาศกึษาและทบทวนทีละขัน้ตอนวา่  ต้นตํารับจริงๆการสอนงาน OJT ของ TWI ทําท่ีอเมริกา กบั 

TOYOTA  นํามาปัดฝุ่ นจนเป็นสว่นหนึง่ของ TOYOTA WAY ทํากนัแบบไหน อยา่งไรถึงได้ผล 

เนือ้หาการฝึกอบรม 

1. ปรัชญาและหลักการของ TOYOTA WAY   

     2.   การสอนงาน OJT ตามหลกัการของ TWI ( Training Within Industry ) และ TOYOTA  WAY  

           -    การสอนงาน ( Job Instruction  ) ตามหลกัการของ TWI และ TOYOTA WAY 

           -    4 ขัน้ตอนของการสอนงาน ( Job Instruction ) 

           -    การซอยงานเพ่ือการสอนงาน ( Break down the job ) 

           -    ความสมัพนัธ์ในการทํางาน ( Job Relations ) หวัใจของความสําเร็จในการสอนงานและการทํางาน 

    3. ฝึกปฏิบัตด้ิานทักษะ ( Skill ) ในการสอนงาน OJT เป็นรายบคุคล      

           -    ฝึกสอนงาน OJT    ตามหลกัการและขัน้ตอนของ TWI และ TOYOTA WAY 

           -    ฝึกซอยงาน เพ่ือเตรียมการสอนงาน         

   4.   การทาํแผนการฝึกอบรมและการตดิตามผลตามหลัก  

           -  เพ่ือพฒันาให้พนกังานเป็น  Multifunction Worker  

   5.   ข้อแนะนําและข้อคิดเหน็ของผู้บริหารระดับสูง TOYOTA สาํหรับองค์กรท่ีจะนํา  

        TOYOTA WAY ไปใช้อย่างไรให้ได้ผล         

หลกัสตูร  การสอนงาน OJT ตามหลกั TWI และ TOYOTA WAY 

วนัท่ี 15 มิถนุายน 2561 
เวลา 09.00-16.00 น. The Palazzo Bangkok Hotel 
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วธีิการอบรม 

การบรรยายเชิงวชิาการกบัประสบการณ์จริง   และฝึกปฏิบติัดา้นทกัษะ ( Skill Practice )โดยวทิยากรจะคอยทาํหนา้ท่ี

สรุป เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
ผู้เข้ารับการอบรม 

              เจา้หนา้ท่ี   วศิวกร   หวัหนา้แผนก  หวัหน้างาน ฝ่ายต่างๆของแต่ละองคก์ร   

วิทยากร          อาจารย์กษิเดช (เอกธนชั)  ทวีสขุธนกลุ 

ประสบการณ์  เป็นวิทยากร  และทํางานด้านทรัพยากรบคุคล ธุรการ Safety สิ่งแวดล้อม การส่ือสารองค์กร  เพิ่มผลผลิต  

           งานติดตอ่ราชการมากกวา่ 20 ปี              

1. Country  HR Manager , REHAU Limited 

2. HR Operations Senior Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd. 

3. ผู้จดัการฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคลและฝ่ายธุรการ Safety &Environment ,  Enkei Thai Co.,Ltd. 

4. HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd. ( เครือสหวิริยาร่วมทนุกบั NKK  

5. Steel Corp , Marubeni Corp, Itochu Corp จากญ่ีปุ่ น) 

          งานสังคมได้แก่ 

                     อดีตนายกสมาคมการบริหารงานบคุคล 2 สมยั 

                     อดีตอนกุรรมาธิการแรงงานตา่งด้าว สภานิตบิญัญัตแิหง่ชาติ 

                     อนกุรรมการความปลอดภยัฝ่ายนายจ้าง จ.สมทุรปราการ 

                     อนกุรรมการพฒันาฝีมือแรงงาน จ.สมทุรปราการ        

อัตราคา่ลงทะเบยีน 

           (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสาร อาหารกลางวนั-เครือ่งดืม่ 2 เบรค) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

 Normal คา่สมัมนาจา่ยหนา้งาน 3,700 238 (102) 3,536 

  Early Bird  คา่สมัมนา 3,400 238 (102) 3,536 

    สมคัร 3 ทา่น ๆ ละ  3,200 224 (96) 3,324 
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วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี มาที ่E-mail: ptstraining3@gmail.com 
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
หลกัสตูร "การสอนงาน OJT ตามหลกั TWI และ TOYOTA WAY 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี___________________________________ 

  ชือ่ผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
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