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หลกัการและเหตผุล 

เทคนคิการฝึกอบรมดว้ย OJT (On the Job Training) เป็นการฝึกปฏบิัตงิานในสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ 
โดยมหีวัหนา้งาน หรอืพนักงานทีช่าํนาญงานในเรือ่งนัน้ๆ เป็นผูส้อนงาน ฝึกทกัษะการทํางาน และปรับทศันคติ
ในการทํางานใหพ้นักงานรูง้าน ทํางานไดเ้ร็ว ถกูตอ้ง ลดขอ้ผดิพลาด งานมคีณุภาพ ไดป้รมิาณตามขอ้กําหนด
ตา่งๆ   และสามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหนา้ที ่มปีระสทิธภิาพ และบรรลผุลตามเป้าหมาย 

การสอนงานโดยเทคนคิ OJT (On the Job Training) เป็นวธิทีีใ่ชฝึ้กอบรมกันมาชา้นานและเป็นทีน่ยิม
กันอยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานทีเ่ขา้ใหม ่ หรอืมกีารแตง่ตัง้โยกยา้ยมาดาํรงตําแหน่งหนา้ทีใ่หม ่ ซึง่จะทํา
ใหพ้นักงานเหลา่นัน้  
    การอบรมครัง้น้ีจงึจะชว่ยเพิม่ทักษะการสอนงานของหัวหนา้งานไดเ้ป็นอยา่งด ี ที ่ และมคีวามจําเป็น
อยา่งยิง่จะตอ้งอาศัยผูม้คีวามรู ้และประสบการณ์ มาถา่ยทอดใหโ้ดยตรงในการฝึกสอนพนักงาน จงึตอ้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจในเทคนคิการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) เพือ่จะไดนํ้าไปปรับใช ้ และเป็นแนวทาง
ในการสอนงานทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องผูส้อนงานตามสมรรถนะดา้นความรูค้วามสามารถ 

ในเรือ่งหลักสตูรและการพัฒนาหลักสตูร  สมรรถนะดา้นการสอนงาน  และสมรรถนะดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ของการเป็นผูส้อนงานทีด่ ี 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดฝึ้กทักษะวธิกีารสอนงานโดยเทคนคิ OJT (On the Job Training) อยา่ง 
ถกูตอ้ง ตามขัน้ตอนการสอนงาน และมแีผนการสอนงานทีช่ดัเจนทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันทัว่ทัง้องคก์ร 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อนงานไดอ้ยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การสมัมนา  
1. ความสําคญัและหลกัการของ การสอนงานดว้ยวธิกีาร On the Job Training  
2. หนา้ทีข่องหวัหนา้งาน หรอื ผูบ้งัคบับญัชาทกุคน เกีย่วกบัการสอนงาน  
3. จติวทิยาการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่
4. คณุสมบตัขิองผูส้อนงานและบคุลกิภาพ 
5. เทคนคิวธิกีารสอนงาน ดว้ยวธิกีาร On the Job Training ตามวตัถปุระสงคต์า่งๆ  

 กรณี พนักงานใหม ่ทียั่งไมม่คีวามรู ้หรอืทักษะ 
 กรณีมกีารโอนยา้ย และไมเ่คยทํางานนัน้ๆ มากอ่น 
 กรณีทีม่เีทคโนโลยกีารผลติใหม่ๆ  หรอืเปลีย่นเครือ่งมอื อปุกรณ์ หรอืวธิกีารปฏบิัตงิาน

ไปจากเดมิ 
 กรณีพนักงานเกดิปัญหาในการทํางานบอ่ยครัง้ 
 กรณีไมต่อ้งการใหเ้กดิความผดิพลาดในการทํางานจุดสาํคญัๆเพราะจะสง่กระทบตอ่

การทํางานมาก 
 เมือ่ตอ้งการใหพ้นักงานปฏบิัตงิานแทนกันได ้ถงึแมว้า่จะยังไมอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ 
 กรณีตอ้งการพัฒนาตัวผูใ้ตบ้ังคับบญัชาใหม้คีวามสามาระในการทํางานเพิม่ขึน้ 

หลกัสตูร  
สดุยอดทกัษะการสอนงาน OJT 

 (ON THE JOB TRAINING for Situation & WI) 
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 

โรงแรมจสัมินซิต้ี สขุมุวิท 23 
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6. การจดัทําแผนการสอนงาน การวางระบบ การกําหนดเนือ้หา / เวลา ทีเ่หมาะสม
สําหรบัการสอนงานแบบ OJT.                                                                              
WORKSHOP 1 : เขยีนแผนการสอนงาน (งานเดีย่ว)                                      
WORKSHOP 2 : ปฏบิตักิารสอนงานแบบ OJT. (งานกลุม่) 

7. หลกัการสอนงานแบบ OJT 5 ข ัน้ตอน และการสือ่สารสําหรบัการสอนงานแบบ OJT              
8. กรณีศกึษาการฝึกการสอนงาน 
9. ขอ้ควรระวงัในการสอนงาน  
10. การประเมนิผลการสอนงาน การตดิตามผลความสามรถในการสอนงานตามสมรรถนะ 

วทิยากร ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเทีย่ง 

 

 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 
VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีชําระ
หนา้งาน ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

    สมคัร 2 ทา่นๆละ 3,500 245 (105) 3,640 
    คา่สมัมนา Online ทา่นๆละ 2,500 175 75 2,600 

 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110-496 

           
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-6183752 
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 
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

หลกัสูตรสดุยอดทกัษะการสอนงาน OJT 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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