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เทคนคิการจดัทาํ Effective OJT ใหส้อดคลอ้งกบั ISO 
(Effective On-the-job Training the Aligned to the ISO Requirements) 

 
 

วทิยากร : ดร.ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั 
วทิยากรและทีBปรกึษาดา้นการพัฒนาบคุลากร 

เพืBอการเพิBมผลผลติทีBมปีระสบการณ์มากมายจากองคก์รทัMงในธรุกจิบรกิาร 
และอตุสาหกรรมหลายองคก์รชั Mนนํา 

 
 
 

22 มนีาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีBจัดอบรมอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

หลกัการและเหตผุล  
             สถานการณ์ในปัจจุบันมกีารแขง่ขันกันอยา่งรนุแรง และลกูคา้มคีวามตอ้งการทีBเพิBมมากขึMน ใน
การสง่มอบผลติภัณฑแ์ละการบรกิารทีBมคีุณภาพเป็นสิBงสําคัญมากขึMนกวา่เดมิ และเพืBอการตอบโจทย์
ดังกลา่วและการประสบความสาํเร็จในระยะยาว เป็นทีBยอมรับในระดับสากล จงึนําระบบมาตรฐานการจัดการ
บรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 สามารถชว่ยเพิBมประสทิธภิาพขององคก์ร ซึBงในระบบมกีารมุง่เนน้
เรืBองทรัพยากรบคุคลทีBมผีลกระทบตอ่การบรหิารงานขององคก์รอยา่งมาก ดังนัMน การออกแบบระบบการ
บรหิารทรัพยากรบคุคลโดยเฉพาะระบบการฝึกอบรมในงานหรอื OJT (On-the-job Training) เพืBอให ้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 9001:2015 จงึเป็นสิBงจําเป็นทีBองคก์รควรทราบ และทําความเขา้ใจ เพืBอให ้
ตรงความคาดหวงัของผูบ้รหิารองคก์ร และนําไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประสทิธผิลต่อองคก์ร โดยหลกัสตูร
อย่างย่อหนึBงวันนีMจะชว่ยใหผู้เ้ขา้รับการอบรม การตคีวามตามขอ้กําหนด ISO 9001:2015 ทีBเกีBยวขอ้งกบั
การฝึกอบรมในงาน รวมตลอดจนถงึแนวทางการออกแบบระบบการฝึกอบรมในงาน และเอกสารต่าง ๆ 
งเชน่ ขั Mนตอนการปฏบิัตงิานฝึกอบรมในงาน และแบบฟอรม์อืBนทีBเกีBยวขอ้ง นอกจากจะชว่ยใหร้ะบบงาน
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดแลว้ ยังสามารถทําใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นงานของพนักงานใหม่เกดิผลลัพธอ์ยา่ง
แทจ้รงิ อันเป็นวัตถุประสงคสํ์าคัญของระบบการฝึกอบรมในงานอกีดว้ย   
   
วตัถปุระสงค ์
1. เขา้ใจ และตคีวามตามขอ้กําหนดของมาตรฐานการจัดการบรหิารงานคุณภาพ                                       
ISO 9001:2015 ทีBเกีBยวขอ้งกับการฝึกอบรมในงานหรอื OJT (On-the-job Training) 

2. รูแ้ละเขา้ใจคณุคา่และระบบของการฝึกอบรมในงานหรอื OJT (On-the-job Training) 
3. รูแ้ละเขา้ใจองคป์ระกอบของระบบงานและขั Mนตอนการทํางาน (Work Instruction) การฝึกอบรมใน
งานหรอื OJT (On-the-job Training) จากองคก์รทีBเป็นแนวปฏบิัตทิีBด ี(Good Practices)  

4. วเิคราะหปั์ญหาและปัจจัยทีBสง่ผลใหฝึ้กอบรมในงานหรอื OJT (On-the-job Training)                      
ในองคก์ร พรอ้มแนวทางการปรับปรุงระบบงานดังกลา่วใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึMน  

5. แลกเปลีBยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ขา้รับการอบรมและวทิยากร  
 
 
 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
      ชว่งเชา้ (09.00-13.00 น.) 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

• ทดสอบความรูก้อ่นเรยีน (Pre-test) 

• องคก์รจัดการฝึกอบรมในงานหรอื OJT (On-the-job Training) เพืBออะไร 

• ใครบา้งทีBเกีBยวขอ้งกบัการฝึกอบรมในงานหรอื OJT (On-the-job Training) 

• ขอ้กําหนดทีBเกีBยวขอ้งกบัการฝึกอบรมในงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  

• วเิคราะหส์ภาพการณ์และปัญหาของการฝึกอบรมในงานในปัจจุบัน 

• Workshop : วเิคราะห ์Procedure / Work Instruction ทีBเกีBยวกบัการฝึกอบรมในงานขององคก์ร 

• ฝึกปฏบิตั ิ: การปรับปรุง Procedure ทีBเกีBยวกับการฝึกอบรมในงานจากทีBไดทํ้า Workshop  

• สรุปสิBงทีBไดเ้รยีนรูภ้าคเชา้        

 
      ชว่งบา่ย (13.00-16.00 น.) 

• หนา้ทีBและคณุคา่ของหัวหนา้งานในการฝึกอบรมในงาน 

• ทกัษะพืMนฐานของผูฝึ้กอบรมในงาน (OJT Trainer) ทีBด ี

+ การพูดเพืBอสอนงาน/ฝึกอบรม 
+ การฟังเพืBอการสอนงาน/ฝึกอบรม 
+ การตั MงคําถามเพืBอการสอนงาน/ฝึกอบรม 

• ขั Mนตอนการฝึกอบรมในงาน (OJT) 
+ การจัดทําใบซอยงาน (Job Break down sheet) 
+ การจัดทําแผนการฝึกอบรมในงาน (OJT) ตาม GAPS Model  
    พรอ้มตัวอย่างทีBหลายองคก์รชั Mนนําใชก้นั และฝึกปฏบิัตจัิดทําแผนการฝึกอบรมในงาน (OJT) 
+ เทคนคิการเตรยีมการสอน การลงมอืสอนและการตดิตามผล 
+ การเลอืกใชส้ืBอการสอนและการออกแบบ  
+ แนวทางการตดิตามวัดผล พรอ้มแบบฟอรม์ตัวอย่าง 

• ปัญหาและอปุสรรคทีBทําใหก้ารฝึกอบรมในงาน (OJT) ไมป่ระสบผลสําเร็จ และแนวทางแกไ้ข 

• Workshop : เราจะทําเรืBองการฝึกอบรมในงาน (OJT)ในองคก์รของเราตอ่ไปอย่างไรบา้ง !!!   

• สรุปสิBงทีBไดเ้รยีนรูภ้าคบา่ย 

• ทดสอบความรูห้ลังเรยีน (Post-test) 

 
 

ใบประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
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พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีM 
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 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, การตลาด, Professional, Sales Coordinator, Sales Support, Sales Administration, Sales Co 
 


