
On The Job Training (OJT)”การสอนงานขณะปฏบิตังิาน

วนัพธุที ่6 กรกฎาคม 2565
โรงแรมจสัมินซิตตี้  สุขุมวิท 23

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 2,900 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

องคก์รใดมพีนักงานระดบัตา่งๆเป็นคนทีม่คีณุภาพสงูยอ่มเชือ่ไดว้า่
องคก์รนัน้จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีว่างไวอ้ยา่งแน่นอน
แตก่ารทีจ่ะทาใหม้บีคุคลทีม่คีณุภาพในองคก์รไดนั้น้นอกจากจะมี
ระบบทีด่ใีนการสรรหาคดัเลอืกคนเขา้มาอยูใ่นองคก์รแลว้นัน้การ
พัฒนาบคุลากรในองคก์รเป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งกระทาอยา่งตอ่เนือ่ง
และการใหก้ารศกึษาอบรมโดยการวธิกีารสอนงานโดย
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง On The Job TrainingหรอืOJTก็เป็น
วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและไดผ้ลทีส่ดุวธิหีนึง่ทีน่ยิมกนัอยา่ง
แพรห่ลาย

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและ
วธิกีารสอนงานดว้ยระบบOn TheJob Training เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการ
อบรมทราบถงึบทบาทหนา้ทีข่องTrainer หรอืหวัหนา้งานในการ
สอนงานและการวางแผนในการสอนงานเพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถนาความรูแ้ละทักษะทีไ่ดรั้บไปปรับใชใ้นการ
ปฏบิตังิานได ้

หลกัการและเหตผุล หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

• ปัญหาในการกระบวนการทางานสาหรับหวัหนา้คอือะไร
• การฝึกอบรมหนา้งานหรอื OJT คอือะไร
• เหตผุลทีต่อ้งมกีารฝึกอบรมแบบ OJT สาหรับหวัหนา้งาน
• ธรรมชาตขิองมนุษยท์ีห่วัหนา้งานควรทราบกอ่นสอนงาน
• คณุสมบตัขิองผูส้อนงานแบบ OJT
• การเตรยีมความพรอ้มกอ่นการฝึกอบรม
• ทักษะการสือ่สารทีจ่าเป็นในการสอนงานลกูนอ้ง
• ความจาเป็นของการสอนงาน
• การสาธติการสอนงานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ
• การสาธติการสอนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ
• ขัน้ตอนการสอนงานทีถ่กูตอ้ง
• การวเิคราะหง์านและการแบง่ขัน้ตอนการสอนงาน
• ขัน้ตอนการสอนงานแบบ OJT.
• ฝึกปฏบิตักิารสอนงาน/ ทดลองจัดหางานนามาฝึกสอน
• การสรา้งและการวางแผนการสอนงาน
• ขอ้เสนอแนะในการสอนงาน
• งานทีม่กีระบวนการยาวๆ
• ทฤษฎแีละความสามารถในการเรยีนรูข้องคน
• ไหวพรบิ,ความชํานาญและเคล็ดลบัพเิศษ
• การสอนงานในสภาพแวดลอ้มอกึทกึ
• การประเมนิผลผูเ้รยีน /การวัดประสทิธผิลของผูฝึ้กอบรม
• กระบวนการตดิตามผลหลงัฝึกอบรม

เหมาะสาํหรบั :
• หวัหนา้งาน ทีต่อ้งการพัฒนาทักษะ วธิกีารสอนขณะปฏบิตังิาน 
OJT : On the job training ใหม้ปีระสทิธผิลดยีิง่ข ึน้

รปูแบบการอบรม
- การบรรยายแบบมสีว่นรว่มมกีารอภปิรายแสดงความคดิเห็นตลอด
การบรรยาย
- การระดมความคดิเห็นรว่มกนั
- เนน้กจิกรรมรปูแบบตา่งๆ เพือ่เสรมิความเขา้ใจ เชน่ เกมส์
- การฝึกปฏบิตักิารสอนงานจรงิ (Workshop)

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยพ์พิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง 

 Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย (2002-2009)

 ทีป่รกึษาอสิระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสมัพันธล์กูคา้ดว้ย
กระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center 
Assessment or Development Center

 กรรมการทีป่รกึษาดา้นพัฒนาบคุลากร ชมรมบรหิารงานบคุคล
เชยีงใหม่

 ทีป่รกึษาอาวโุส ชมรมการพัฒนาบคุลากรเชยีงใหม ่(HRD CM CLUB)

 ทีป่รกึษาสมาคมโรงแรมเชยีงใหม ่(THA in Chiangmai)

 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลักสตูร และเครือ่งมอืสําหรับการพัฒนา
บคุลากรมากกวา่ 10 ปี

 อดตี ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นพัฒนาบคุลากร Adecco Consulting 
Limited (Thailand) 

 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาบคุลาการ Thailand Duty Free Shop Co., 
Ltd. (ททท.)

 ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล King Power Duty Free Co., 
Ltd. (เอกชน)

วทิยากร

วตัถปุระสงค์
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00
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