[Pick the date] [ON-THE JOB TRAINING]

เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
วันที่ 25 เมษายน 2561

รายละเอียดหลักสูตรอบรม Course Outline

ํ ค ัญ
ความสา
การพัฒนาองค์กรให ้มีความก ้าวหน ้าและเป็ นผู ้นํ าในทุกด ้าน จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต
่ ้องมีการจัดการทีด
่ ี มีระบบการ
ทํางานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน และต ้องมีบค
ุ ลากรทีม
่ ค
ี วามรู ้ความสามารถ ในหน ้าทีก
่ ารงานทีต
่ นรับผิดชอบ การทีจ
่ ะ
ทําให ้พนักงานมีความรู ้ ความเข ้าใจ และสามารถปฏิบัตงิ านได ้ตรงตามหน ้าที่ จําเป็ นต ้องอาศัยผู ้มีความรู ้
และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให ้โดยตรง เรียกว่า การสอนงาน ซงึ่ หน ้าทีน
่ ี้เป็ นหน ้าทีโ่ ดยตรงของ
ผู ้บังคับบัญชา ทีจ
่ ะต ้องสอนงาน ผู ้ใต ้บังคับบัญชา ให ้สามารถปฏิบัตงิ านได ้อย่างถูกต ้องตามหน ้าที่ และมี
ิ
ประสทธิภาพ บรรลุผลตามเป้ าหมาย
้
การสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) เป็ นวิธท
ี ใี่ ชฝึ้ กอบรมกันมาชานานและเป็
นทีน
่ ย
ิ มกัน
อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานทีเ่ ข ้าใหม่ หรือมีการแต่งตัง้ โยกย ้ายมาดํารงตําแหน่งหน ้าทีใ่ หม่ การ
ฝึ กอบรมโดยวิธน
ี จ
ี้ ะให ้ความสําเร็จสูง ทัง้ นี้ เพราะผู ้เข ้ารับการฝึ กมีโอกาสเรียนรู ้ขัน
้ ตอนของการปฏิบัตงิ าน
ิ นอกจากนีย
จากสภาพทีเ่ ป็ นจริง มีครูฝึก (Trainer) หรือพีเ่ ลีย
้ ง (Coach) คอยให ้คําแนะนํ าอย่างใกล ้ชด
้ ังมี
โอกาสลงมือปฏิบต
ั งิ านพร ้อมการฝึ กอีกด ้วย อย่างไรก็ตาม ผลสําเร็จของการฝึ กอบรมจะมีมากน ้อยเพียงใด
ย่อมขึน
้ อยูก
่ ับครูฝึกหรือพีเ่ ลีย
้ งเป็ นสําคัญ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ
่ ู ้มีหน ้าทีโ่ ดยตรงในการฝึ กสอนพนั กงาน
จะต ้องมีความรู ้ ความเข ้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) เพือ
่ จะได ้นํ าไปปรับ
ิ ธิภาพต่อไป
ใช ้ และเป็ นแนวทางในการสอนงานทีม
่ ป
ี ระสท
ว ัตถุประสงค์การอบรม
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน ้าทีข
่ องผู ้สอนงาน และความสําคัญของการเป็ นผู ้สอนงาน
ทีด
่ ี
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต ้อง
ั เจน อันจะทําให ้การสอนงาน เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทัง้ องค์กร
มีแผนการสอนงานทีช
่ ด
ิ ธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถทําหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สอนงานได ้อย่างเป็ นระบบและมีประสท
้ ้จริงในการสอนงานรวมทัง้ สามารถ
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมรู ้เทคนิคต่างๆในการสอนงาน สามารถนํ ามาใชได
ั พันธ์อน
สร ้างความสม
ั ดีกบ
ั ผู ้ถูกสอนงานเพือ
่ ให ้การสอนงานนั น
้ สําเร็จประโยชน์
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ห ัวข้อการอบรม
1. อุน
่ เครือ
่ ง…บทบาทหัวหน ้างานยุคใหม่ในฐานะผู ้สอนงาน
2. ความสําคัญของการสอนงาน OJT. (On the Job Training)
3. จิตวิทยาการเรียนรู ้แบบผู ้ใหญ่
4. คุณสมบัตข
ิ องหัวหน ้างานผู ้เป็ นคนสอนงาน
ั ฤทธิผ
5. รู ้จักและวิเคราะห์พฤติกรรมลูกน ้องเพือ
่ การสอนงานให ้สม
์ ล
ั ญาณบอก การสอนงาน ทีอ
6. สญ
่ าจล ้มเหลว
ิ ธิภาพในแต่ละขัน
7. เทคนิคการสอนงานแบบ OJT. ทีม
่ ป
ี ระสท
้ ตอน(Workshop)
* การวิเคราะห์งานและผู ้รับการสอน / การวางแผนการสอนงาน
* การปฏิบัตต
ิ ามแผนการสอน
* ทบทวนความเข ้าใจ ฝึ กปฏิบัต ิ
– การติดตาม การประเมินการสอน และการประเมินผลการเรียนรู ้
ี เชน
่ การสอ
ื่ สาร บุคลิกภาพ ภาวะผู ้นํ า เป็ นต ้น
8. พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเป็ นผู ้สอนงานสูร่ ะดับมืออาชพ
ื่ การสอน และการประเมินผล
9. Tips & Techniques : สอ
รูปแบบการอบรม
1. บรรยาย ชมวีดท
ี ัศน์ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจเชงิ ลึก
ึ ษา ให ้มีประสบการณ์เพิม
2. กรณีศก
่ จากตัวอย่างจริง
ู่ ารการทํางานจริง
3. Workshop ฝึ กปฏิบัต ิ ให ้นํ าไปประยุกต์สก

 อัตราค่าอบรม/1 ท่าน

้ อาหารกลางว ัน International Buffet / วุฒบ
(รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม อาหารว่าง 2 มือ
ิ ัตร)

ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน

ราคาก่อน VAT

ค่าอบรม1 ท่าน
Early Bird ชําระล่วงหน้า

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

3,800

266

(114)

3,952

3,400

238

(102)

3,536
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

