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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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รุน่ 2 เทคนคิการ Upskills และ Reskills ทมีงาน 

ดว้ย OJT Matrix Plan 
 
 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 
 

9 กมุภาพนัธ ์2564 
09.00 -16.00 น. 

           ** Miracle Grand Convention Hotel ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัสี� (ใกลโ้รงพยาบาลจุฬาภรณ์)

                            *สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
             ไม่ใชแ่คเ่ทคนคิและวธิกีาร On the Job Training (OJT) แต่ผูจั้ดการและหัวหนา้งานมอือาชพี
ตอ้งวางแผนพัฒนาทกัษะ (Upskills & Reskills) ทมีงานใหเ้ชืBอมโยงสอดคลอ้งกับองคค์วามรูอ้งคก์ร 
(Oraganizational Knowledge : OK) และการจัดการองคค์วามรูอ้งคก์ร (Knowledge Management : 
KM) การสอนงาน (On the Job Training : OJT)  วธิกีารปฏบิตังิาน (Work Instruction) ขั _นตอนการ
ปฏบิตังิาน (Procedure) ใบกําหนดหนา้ทีBงาน (Job Description) อย่างเป็นระบบองคก์รทีBทําระบบบรหิาร
คณุภาพ (ISO) มักประสบกับอุปสรรคในการบรหิารระบบ อาทเิชน่ 
           ขาดเทคนคิและวธิกีารวเิคราะหแ์ละกําหนด OJT Matrix Plan จาก Work Instruction, 
Procedure, Job Description ไดอ้ย่างไร ? 
ไมส่ามารถเชืBอมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Oraganizational 
Knowledge และ Knowledge Management ในการพัฒนาทมีงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
ไมรู่ว่้าหัวขอ้ใดใน OJT Matrix Plan ทีBควรนํามาสรา้งองคค์วามรูอ้งคก์ร (Oraganizational Knowledge) 
และจัดการองคค์วามรู ้(KM) ด ี   
            หลักสตูรฝึกอบรมนี_สถาบนัฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาขึ_นจากประสบการณ์ HRD กวา่ 30 ปี เพืBอ
ชว่ยใหอ้งคก์รของทา่นแกไ้ขปัญหาดังกล่าวขา้งตน้อยา่งเป็นระบบ ในรูปแบบของการเรยีนรูท้ีB “กระชบั 
เขา้ใจง่าย และนํามาปรับใชป้ฏบิตังิานไดจ้รงิ พรอ้มตัวอยา่ง และแบบฟอรม์ทีBเกีBยวขอ้ง” 
 
วตัถปุระสงค ์
1. สามารถวเิคราะหแ์ละกําหนดหัวขอ้เรืBองทีBจะ Upskills และ Reskills ทมีงานไดอ้ยา่งชดัเจน
สอดคลอ้งกบัทศิทางธรุกจิและยคุของความเปลีBยนแปลง 

2. สามารถวเิคราะหจั์ดทํา OJT Matrix Plan ของหน่วยงานจาก Work Instruction, Procedure, Job 
Description ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

3. สามารถเชืBอมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, Oraganizational 
Knowledge และ Knowledge Management ในการพัฒนาทมีงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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4. สามารถวเิคราะหแ์ละกําหนดหัวขอ้องคค์วามรูอ้งคก์ร (Oraganizational Knowledge) จาก OJT 
Matrix Plan ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  การเชื�อมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, 
Oraganizational Knowledge และ Knowledge Management อยา่งเป็นระบบ 

o ภาพรวมของการเชืBอมโยง OJT, Work Instruction, Procedure, Job Description, 
Oraganizational Knowledge และ Knowledge Management อย่างเป็นระบบ 

สว่นที�  2  :  เทคนคิการวเิคราะหห์วัขอ้เรื�องที�จะ Upskills และ Reskills ทมีงานใหส้อดคลอ้งกบั
ทศิทางธุรกจิและความเปลี�ยนแปลง 

o 6 แหล่งขอ้มูลสําคัญของบรษัิทฯ ในการกําหนดหัวขอ้เรืBอง Upskills และ Reskills ของหน่วยงาน 
o แนวทางการกําหนด Skills Level แบบ 4 ระดับขดีความสามารถทีBวัด Results ของ Skill 
o แนวทางการจัดทํา OJT Matrix Plan ของหน่วยงาน ใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบิตัขิอง ISO 
o ตัวอย่างทีB 1 OJT Matrix ของหน่วยงาน 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหแ์ละจัดทํา OJT Matrix Plan ของหน่วยงาน 

สว่นที�  3  :  เทคนคิการวเิคราะหห์วัขอ้ OJT Matrix จาก Procedure และ Work Instruction 
o ขั _นตอนและวธิกีารวเิคราะหแ์ละกําหนด Competency จาก Procedure และ Work Instruction 
o ตัวอย่างทีB 2 การวเิคราะหแ์ละกําหนด Competency จาก Procedure และ Work Instruction 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหหั์วขอ้ Competency จาก Procedure และ WI 
o แนวทางการวเิคราะหหั์วขอ้ Competency จาก Procedure และ Work Instruction มาจัดทําOJT 
Matrix Plan  

สว่นที�  4  :  เทคนคิการวเิคราะหห์วัขอ้ OJT Matrix Plan จาก Job Description ยคุใหม ่
o ขั _นตอนและวธิกีารวเิคราะหแ์ละกําหนดCompetency จาก Job Description ยคุใหม ่
o ตัวอย่างทีB 3 การวเิคราะหแ์ละกําหนด Competency จาก Job Description ยคุใหม ่
o Workshop 3 : ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหแ์ละกําหนด Competency จาก Job Description 
o แนวทางการวเิคราะหหั์วขอ้ Competency จาก Job Description มาจัดทํา OJT Matrix Plan  

สว่นที�  5  :  เทคนคิการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกหวัขอ้ Competency จาก Procedure และ Work 
Instruction มาจัดทําองคก์รความรูอ้งคก์ร (Oraganizational Knowledge : OK) 

o แนวทางการวเิคราะหแ์ละคัดเลอืกหัวขอ้ Competency จาก Procedure และ Work Instruction 
มาจัดทําองคก์รความรูอ้งคก์ร (Oraganizational Knowledge : OK) 

o Workshop 4 : ฝึกปฏบัิตวิเิคราะหแ์ละคัดเลอืกหัวขอ้ Competency จาก Procedure และ Work 
Instruction มาจัดทําองคก์รความรูอ้งคก์ร (Oraganizational Knowledge) 

สว่นที�  6  :  เทคนคิการเชื�อมโยงหวัขอ้ OJT Matrix Plan ไปสูอ่งคค์วามรูอ้งคก์รและการจดัการ
องคค์วามรูอ้งคก์ร 

o แนวทางการเชืBอมโยง OJT Matrix ไปสูอ่งคค์วามรูอ้งคก์รและการจัดการองคค์วามรูอ้งคก์ร 
สว่นที�  7  :  เทคนคิการ OJT อยา่งมปีระสทิธผิล (Effective OJT) 

o การวเิคราะหข์ดีความสามารถ (Competency) ของลูกนอ้งกอ่นการ OJT 
o แนวทางในการจัดทํา On The Job Training (OJT) สําหรับหัวหนา้งานยคุใหม่ 
o Tactic ของการ OJT  ทีBมปีระสทิธภิาพ   

 
 

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา,ฝึกอบรม,หลักสตูร,เทคนคิ,Upskills,Reskills,OJT,Matrix Plan 


