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เทคนคิการจัดทำ Effective OJT ให้สอดคล้องกบั ISO                                       

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

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (09:00-16:00 น.) 

 รปูแบบ Onsite Training :: ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สขุมุวทิ 11 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 สถานการณ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และลูกค้ามีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อการตอบโจทย์ดังกล่าวและการประสบ
ความสำเร็จในระยะยาว เป็นที ่ยอมรับในระดับสากล จึงนำระบบมาตรฐานการจัดการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งในระบบมีการมุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคลที่มีผลกระทบต่อ
การบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั ้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะระบบการ
ฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จึงเป็นสิ่งจำเป็นท่ี
องค์กรควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหารองค์กร และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล
ต่อองค์กร โดยหลักสูตรอย่างย่อหนึ่งวันนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม การตีความตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ท่ี
เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมในงาน รวมตลอดจนถึงแนวทางการออกแบบระบบการฝึกอบรมในงาน และเอกสารต่าง ๆ งเช่น 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝึกอบรมในงาน และแบบฟอร์มอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง นอกจากจะช่วยให้ระบบงานสอดคล้องกับข้อกำหนด
แล้ว ยังสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ในงานของพนักงานใหม่เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของ
ระบบการฝึกอบรมในงานอีกด้วย   
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วตัถปุระสงค ์

หลงัจากการเรยีนรู ้ผูเ้ขา้รบัการเรยีนรูจ้ะไดร้บั 
1. เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ท่ีเก่ียวข้องกับ

การฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) 
2. รู้และเขา้ใจคุณค่าและระบบของการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) 
3. รู้และเขา้ใจองค์ประกอบของระบบงานและขั้นตอนการทำงาน (Work Instruction) การฝึกอบรมในงานหรือ OJT 

(On-the-job Training) จากองค์กรท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  
4. วิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยท่ีสง่ผลให้ฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) ในองค์กร พร้อมแนวทาง

การปรับปรุงระบบงานดังกลา่วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 

 

สิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้

ชว่งเชา้ 
1. องค์กรจัดการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) เพื่ออะไร 
2. ใครบ้างท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมในงานหรือ OJT (On-the-job Training) 
3. ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับการฝึกอบรมในงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
4. วิเคราะห์สภาพการณ์และปญัหาของการฝึกอบรมในงานในปัจจุบัน 
5. Workshop : วิเคราะห์ Procedure / Work Instruction ท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรมในงานขององค์กร 
6. ฝึกปฏิบัติ : การปรับปรุง Procedure ท่ีเก่ียวกับการฝึกอบรมในงานจากท่ีได้ทำ Workshop  
7. สรุปสิง่ท่ีได้เรยีนรู้ภาคเช้า        

 
ชว่งบา่ย 

1. หน้าท่ีและคุณค่าของหัวหน้างานในการฝึกอบรมในงาน 
2. ทักษะพื้นฐานของผู้ฝึกอบรมในงาน (OJT Trainer) ท่ีดี 

 การพูดเพื่อสอนงาน/ฝึกอบรม 

 การฟังเพื่อการสอนงาน/ฝึกอบรม 

 การตั้งคำถามเพื่อการสอนงาน/ฝึกอบรม 
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3. ขั้นตอนการฝึกอบรมในงาน (OJT) 

 การจัดทำใบซอยงาน (Job Break down sheet) 

 การจัดทำแผนการฝึกอบรมในงาน (OJT) ตาม GAPS Model พร้อมตัวอย่างท่ีหลายองค์กรชั้นนำใช้
กัน และฝึกปฏิบัติจัดทำแผนการฝึกอบรมในงาน (OJT) 

 เทคนิคการเตรียมการสอน การลงมือสอนและการติดตามผล 

 การเลือกใช้สือ่การสอนและการออกแบบ  

 แนวทางการตดิตามวัดผล พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่าง 
4. ปัญหาและอุปสรรคท่ีทำให้การฝึกอบรมในงาน (OJT) ไม่ประสบผลสำเร็จ และแนวทางแก้ไข 
5. Workshop : เราจะทำเรื่องการฝึกอบรมในงาน (OJT)ในองค์กรของเราต่อไปอย่างไรบ้าง !!!   
6. สรุปสิง่ท่ีได้เรยีนรู้ภาคบ่าย 

 

แนวทางการเรยีนรู ้

หลกัสตูรนี ้สรา้งการเรยีนรูโ้ดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ  มุง่เนน้การสรา้งความเขา้ใจและถา่ยทอดแนวปฏบิตัเิพือ่ใหน้ำไปใช้
งานไดจ้รงิ  โดยประกอบดว้ย 

1. การบรรยายอย่างย่อ 
2. กรณีศึกษาและตัวอย่างแนวปฏิบัติท่ีดี (Case Study & Good Practices) 
3. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)  
4. การฝึกปฏิบัต ิ(Practicing)  
5. ตอบข้อซักถาม พร้อมให้คำแนะนำโดยวิทยากรท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบระบบงาน HR ให้สอดคล้องกับ

ระบบ ISO และการพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร   
 

กลุม่เปา้หมาย 

หัวหน้างานท่ีรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมในงานและบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีดูแลงานดา้นการฝึกอบรม 
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วทิยากร 

ดร.ชชัวาล  อรวงศศ์ภุทตั 

  วิทยากรและท่ีปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์การ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน การสัมภาษณ์และบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในงานบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

อตัราการสมคัรอบรม 

 สมาชกิ PMAT  3,400 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 3,638 บาท  

 ผูส้นใจทัว่ไป  4,200 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 4,494 บาท  

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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