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   หลกัสูตร “เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training (OJT)” 
In-house Training 

หลกัการและเหตุผล 

องค์กรใดมีพนกังานระดบัต่าง ๆ เป็นคนท่ีมีคณุภาพสงูย่อมเช่ือได้ว่าองค์กรนัน้ จะประสบ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างแน่นอน แต่การท่ีจะท าให้มี บคุคลท่ีมีคณุภาพในองค์กรได้ 
นัน้ นอกจากจะมีระบบท่ีดีในการสรรหา คดัเลือกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนัน้ การพฒันาบคุลากรในองค์กร
เป็นเร่ืองท่ีจะต้อง กระท าอย่างต่อเน่ืองและการให้การศกึษาอบรมโดยการวิธีการสอนงาน โดยผู้บงัคบับญัชา 
โดยตรง On The Job Training หรือ OJT ก็เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและได้ผลท่ีสดุวธีิหนึง่ ท่ีนิยมกนัอย่าง
แพร่หลาย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการ และวิธีการสอนงานด้วย 
      ระบบ On The Job Training 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าท่ี ของ Trainer หรือหวัหน้างานในการ 
      สอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถน าความรู้และทกัษะท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ 
      ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หวัข้อการอบรม 

1. ปัญหาในการกระบวนการท างาน ส าหรับหวัหน้า คืออะไร 
2. การฝึกอบรมหน้างานหรือ OJT คืออะไร 
3. เหตผุลท่ีต้องมีการฝึกอบรม แบบ OJT ส าหรับหวัหน้างาน 
4. ธรรมชาติของมนษุย์ ท่ีหวัหน้างานควรทราบก่อนสอนงาน 
5. คณุสมบตัิของผู้สอนงาน แบบ OJT 
6. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม 



 [หลักสตูร ON THE JOB TRAINING ] 
 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 2 

 

7. ทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็นในการสอนงานลกูน้อง 
8. ความจ าเป็นของการสอนงาน 

 การสาธิตการสอนงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 การสาธิตการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ขัน้ตอนการสอนงานท่ีถกูต้อง 
9. การวิเคราะห์งานและการแบ่งขัน้ตอนการสอนงาน 
10. ขัน้ตอนการสอนงานแบบ OJT.  
11. ฝึกปฏิบตัิการสอนงาน/ ทดลองจดัหางานน ามาฝึกสอน 
12. การสร้างและการวางแผนการสอนงาน 
13. ข้อเสนอแนะในการสอนงาน 

 งานท่ีมีกระบวนการยาว ๆ 

 ทฤษฎี และความสามารถในการเรียนรู้ของคน 

 ไหวพริบ,ความช านาญและเคล็ดลบัพเิศษ 

 การสอนงานในสภาพแวดล้อมอกึทกึ 
14. การประเมินผลผู้ เรียน / การวดัประสิทธิผลของผู้ ฝึกอบรม 
15. กระบวนการติดตามผลหลงัฝึกอบรม 

 

รูปแบบการอบรม 
  -   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นตลอดการบรรยาย 
  -   การระดมความคิดเห็นร่วมกนั 
  -   เนน้กิจกรรมรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมความเขา้ใจ เช่น เกมส์ (Game) 
  -   การฝึกปฏิบติัการสอนงานจริง (Workshop) 

วทิยากร 
            อาจารย.์อิทธินนัท ์ สันทศั  วทิยากรและท่ีปรึกษาดา้นพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละองคก์ร 
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   คุณสมบัตขิองผู้เข้าสัมมนา 
             หวัหนา้ทุกระดบั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหส้อนงานพนกังานใหม่ ของบริษทั ฯ 
 จ  านวน  ไม่เกิน 30  คน/กลุ่ม 
 ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วนั 
 

อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 
                                         (รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยายและวฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 วนั 33,000 2,310 (990) 34,320 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1. ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

