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คอร์สน้ีเหมาะสมกับใคร?
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร 
รับรองจากสถาบัน Toppro

รับใบประกาศนียบัตร

websitewww.hrodthai.com

สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

ON THE 
JOB TRAINING 
TECHNIQUE

ON THE 
JOB TRAINING

เทคนิค
การสอนงาน

หลักการและเหตุผล
                 การฝกอบรมแบบสอนงาน OJT (ON JOB TRAINING) เปนวิธี

การฝกอบรมที่นิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะพนักงานที่เขาใหมหรือมีการแตงตั้ง

โยกยายมาดํารงตําแหนงหนาที่ใหม การฝกอบรมโดยวิธีนี้จะประสบผลสําเร็จก็ตอ

เมื่อ ผูฝกอบรมมีโอกาสเรียนรูขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เปนจริงมีผูฝก 

(TRAINER) หรือพี่เลี้ยง (COACH) คอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังมี

โอกาสลงมือปฏิบัติงานพรอมการฝกอีกดวย ผลสําเร็จของการฝกอบรมจะมีมาก

นอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับผูฝกหรือพี่เลี้ยงเปนสําคัญ จึงจําเปนอยางยิ่ง ที่ผูมีหนาที่

โดยตรงในการฝกสอนพนักงานจะตองมีความรู ความเขาใจในเทคนิคการสอนงาน

แบบ OJT (ON JOB TRAINING) เพราะนอกจากจะชวยใหพนักงานสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางหัวหนากับลูก

นอง ชวยลดอัตราการลาออกของพนักงานไดเปนอยางดี

วัตถุประสงค์
                1. เพื่อใหผูอบรม มีความรู ความเขาใจในหลักการ และวิธีการ

สอนงานแบบ ON THE JOB TRAINING

2. เพื่อใหผูอบรมทราบถึงบทบาทหนาที่ของหัวหนางานในการสอนงาน และ

การวางแผนในการสอนงาน

3. เพื่อใหผูอบรมนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผูอบรมทราบหลักการและวิธีการจัดทําขั้นตอนการสอน และดําเนิน

การฝกอบรม OJT ไดอยางมีประสิทธิผล

วิทยากร & ท่ีปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลงทะเบียนอบรมได้ท่ี
www.topprobooking.com



เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.

1. สมัครอบรมผาน www.topprobooking.com
2. กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนา 7-10 วัน
** กรณีหักภาษี ณ ที่จาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 
** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130  
(กรุณาแนบ ณ ที่จาย 3% และหลักฐานการชําระผาน www.topprobooking.com)

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 12.00-13.00 น.

หัวข้อการบรรยาย

websitewww.hrodthai.com

รูปแบบการฝึกอบรม
                1. เนนการบรรยายและเรียนรูแบบมีสวนรวม Participatory 

Techniques.

2. เนนการเรียนรูผานการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุมยอย 

(Small Group. Activity)

3. เนนการเรียนรูแบบ Pragmatist Activist เพื่อใหเกิดการรับรูประสบการณ

ใหม

4. เนนการฝกปฏิบัติบทบาทสมมุติ  Focus on roleplaying

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
               1. ผูอบรมอบรม มีความรู ความเขาใจในหลักการ และวิธีการสอน

งานแบบ On The Job Training

2. ผูอบรมทราบถึงบทบาทหนาที่ของหัวหนางานในการสอนงานและการวางแผน

ในการสอนงาน

3. ผูอบรมสามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

4. ผูอบรมสามารถนําหลักการและวิธีการจัดทําขั้นตอนการสอนและดําเนิน

การฝกอบรม OJT ไดอยาง มีประสิทธิผล

Session 1: ทําไมต้องสอนงานแบบ OJT
     - การสอนงานแบบ OJT คืออะไร
     - เหตุผลที่ตองมีการสอนงานแบบ OJT สําหรับหัวหนางาน
     - ความสําคัญและความจําเปนของการสอนงานแบบ OJT
     - ความจําเปนของการสอนงาน และประโยชนของการสอนงาน
Session 2: กระบวนการสอนงานแบบ OJT
     - หลักการและขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT
     - การกําหนดเนื้อหา/เวลา ที่เหมาะสม
     - เทคนิคการใชนํ้าเสียง แววตา ทาทาง และภาษากาย ในการ
สอนงานแบบ OJT

Session 3: เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิผล
     - จัดทํารายละเอียดและกําหนดการฝกสอน 
     - จัดทําแบบซอยงาน
     - จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณเครื่องมือใหพรอมกอนการสอนงาน
     - จัดสถานที่ เงื่อนไข สภาพแวดลอมใหพรอม
Session 4: ปัญหาของการสอนงาน OJT (On Job Training
     - จิตวิทยาการสอนงานแบบ OJT.
     - Generation (XYZ) กับการรับรู
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บริษัทท่ีไว้วางใจ ใช้บริการของเรา


