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การสอนงานแบบ On The Job Training 
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize  Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร  : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

พเิศษ  สมัคร 3 ท่าน  เพยีงท่านละ  3,300 .- 
หลกัการและเหตุผล (Introduction) 

จะพฒันางานใหมี้คุณภาพไดน้ั้นส่ิงแรกท่ีหวัหนา้งานควรกระท าคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้งานเพราะเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีพนกังานใหม่ หรือแมแ้ต่เรียนรู้งานใหม่ท่ี
พนกังานไม่เคยท ามาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และเป็น
วธีิการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือหวัหนา้งานท่ีจ าท าหนา้ท่ีสอนงานจะตอ้งรู้จกัวธีิ
ขั้นตอน และวธีิการสอนงานแบบ OJT ท่ีถูกตอ้ง 

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training  เนน้การเรียนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริง การ
เตรียมตวั เทคนิคการสอน การวเิคราะห์ความเขา้ใจของผูท่ี้ถูกสอน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ (Key Benefits) 

   1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเรียนรู้เก่ียวกบัการสอนงานแบบ On The Job Training  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กทกัษะการสอนงาน วธีิการต่าง ๆ น าไปปรับใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

   พนกังานปฏิบติัการ หรือพนกังานใหม่ข้ึนไป 

เนือ้หาการอบรม 

Module 1  ; กรอบแนวคิดและความส าคญัของการสอนงาน 

 ความหมายของการสอนงาน 

 หวัหนา้งานกบัการสอนงงาน 

 5 เหตุผลท่ีจ าเป็นในการสอนงาน 
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 บุคลิกภาพท่ีจ าเป็นของผูส้อนงาน 

 การส่ือสารขอ้ความท่ีจ าเป็นในการสอนงาน 

 ความแตกต่างและรูปแบบการสอนงาน ระหวา่ง On the Job) & Off the Job Training 

 จิตวทิยาการเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ 

Module 2  ; การสอนงานแบบ On The Job Training  

 การจดัท าแผนการสอนและการวางระบบการสอน 

 การออกแบบหลกัสูตรท่ีจ าเป็นในการสอน 

 Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเด่ียว) 

 5 เทคนิคท่ีจ าเป็นของการจดัท า OJT 

 Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม) 

 ความส าเร็จ และความลม้เหลวของการสอนงานแบบ OJT 

 สรุป ถาม-ตอบ พร้อมใหค้ าแนะน า 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

      9.00-16.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

·       การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึกปฏิบติั
รายบุคคล และรายกลุ่ม 

วทิยากร  พลกฤต โสลาพากลุ 

ประวตัิการศึกษา 

 ปริญญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ (ก าลงัศึกษา) 
 ปริญญาโท จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาการจดัการ  

ประสบการณ์การท างาน 

- ประสบการณ์ท างานมากวา่ 15 ปี ประสบการงานฝ่ายบุคคล ประสบการณ์งานจดัซ้ือและงานดา้น
คลงัสินคา้ ฯลฯ 

- ท่ีปรึกษาดา้นบญัชีและธุรกิจ 

- ปรึกษาดา้นวินิจฉยั สังกดักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่านขึ้นไปคนละ 2,900 203 174 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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