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การสอนงานแบบ On The Job Training
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Arize Hotel ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วิทยากร : อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

พิเศษ สมัคร 3 ท่ าน เพียงท่ านละ 3,300 .หลักการและเหตุผล (Introduction)
จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้น้ นั สิ่ งแรกที่หวั หน้างานควรกระทาคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้งานเพราะเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่พนักงานใหม่ หรื อแม้แต่เรี ยนรู ้งานใหม่ที่
พนักงานไม่เคยทามาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็ นวิธีที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และเป็ น
วิธีการสอนงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือหัวหน้างานที่จาทาหน้าที่สอนงานจะต้องรู ้จกั วิธี
ขั้นตอน และวิธีการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้อง
หลักสู ตร การสอนงานแบบ On The Job Training เน้นการเรี ยนรู้เทคนิคการสอนงานจากประสบการณ์จริ ง การ
เตรี ยมตัว เทคนิคการสอน การวิเคราะห์ความเข้าใจของผูท้ ี่ถูกสอน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ (Key Benefits)
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ On The Job Training อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝึกทักษะการสอนงาน วิธีการต่าง ๆ นาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง

คุณสมบัติผู้เข้ าอบรม (Target Participants)
พนักงานปฏิบตั ิการ หรื อพนักงานใหม่ข้ ึนไป

เนือ้ หาการอบรม
Module 1 ; กรอบแนวคิดและความสาคัญของการสอนงาน




ความหมายของการสอนงาน
หัวหน้างานกับการสอนงงาน
5 เหตุผลที่จาเป็ นในการสอนงาน
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บุคลิกภาพที่จาเป็ นของผูส้ อนงาน
การสื่ อสารข้อความที่จาเป็ นในการสอนงาน
ความแตกต่างและรู ปแบบการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่

Module 2 ; การสอนงานแบบ On The Job Training
การจัดทาแผนการสอนและการวางระบบการสอน
 การออกแบบหลักสู ตรที่จาเป็ นในการสอน
 Workshop 1 การเขียนแผนการสอน (งานเดี่ยว)
 5 เทคนิ คที่จาเป็ นของการจัดทา OJT
 Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)
 ความสาเร็ จ และความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT
 สรุ ป ถาม-ตอบ พร้อมให้คาแนะนา


ระยะเวลาการฝึ กอบรม (Time)
9.00-16.00 น.
รู ปแบบการการอบรม (Methodology)
· การบรรยายแบบมีส่วนร่ วมสื่ อสาร 2 ทาง,การระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมุติ รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิ
รายบุคคล และรายกลุ่ม

วิทยากร พลกฤต โสลาพากุล
ประวัติการศึกษา
 ปริ ญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุ งเทพ (กาลังศึกษา)
 ปริ ญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาการจัดการ
ประสบการณ์การทางาน
- ประสบการณ์ทางานมากว่า 15 ปี ประสบการงานฝ่ ายบุคคล ประสบการณ์งานจัดซื้ อและงานด้าน
คลังสิ นค้า ฯลฯ
- ที่ปรึ กษาด้านบัญชีและธุ รกิจ
- ปรึ กษาด้านวินิจฉัย สังกัดกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปคนละ

2,900

203

174

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter IG : hrd_zenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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