
 

                                                               

   On The Job Training (OJT) 

  การสอนงานขณะปฏิบัติงาน                                            
 

รุ่นที� � วันที� 21 กุมภาพันธ์ 2561 
รุ่น 2 วันที� 21 มิถุนายน 2561 

รุ่น 3 วันที� 22 พฤศจิกายน 2561 

สถานที� St. James Hotel 
 

หลกัการและเหตผุล 

     องค์กรใดมีพนักงานระดับต่างๆ เป็นคนที�มีคุณภาพสูงย่อมเชื�อได้ว่าองค์กรนั �น จะประสบ
ความสําเรจ็ตามเป้าหมายที�วางไว้อย่างแน่นอน แต่การที�จะทําให้มบีคุคลที�มคีณุภาพในองค์กรได้นั �น นอกจาก
จะมรีะบบที�ดใีนการสรรหา คดัเลอืกคนเข้ามาอยู่ในองคก์รแล้วนั �น การพฒันาบคุลากรในองคก์รเป็นเรื�องที�จะต้อง
กระทําอย่างต่อเนื�องและการให้การศกึษาอบรมโดยการวธิกีารสอนงาน โดยผู้บงัคบับญัชา โดยตรง 

On The Job Training หรอื OJT กเ็ป็นวธิกีารที�มปีระสทิธภิาพและไดผ้ลที�สุดวิธีหนึ�ง ที�นิยมกันอย่าง
แพรห่ลาย 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัการ และวธิกีารสอนงานดว้ยระบบ On The Job 
Training 
2. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการอบรมทราบถงึบทบาทหน้าที� ของ Trainer หรอืหวัหน้างานในการสอนงาน และการ
วางแผนในการสอนงาน 
3. เพื�อให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม สามารถนําความรูแ้ละทกัษะที�ไดร้บัไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  

หวัขอ้การอบรม 
1. ปญัหาในการกระบวนการทํางาน สําหรบัหวัหน้า คอือะไร 
2. การฝึกอบรมหน้างานหรอื OJT คอือะไร 
3. เหตุผลที�ต้องมกีารฝึกอบรม แบบ OJT สําหรบัหวัหน้างาน 
4. ธรรมชาตขิองมนุษย ์ที�หวัหน้างานควรทราบก่อนสอนงาน 
5. คุณสมบตัขิองผู้สอนงาน แบบ OJT 
6. การเตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม 
7. ทกัษะการสื�อสารที�จําเป็นในการสอนงานลูกน้อง 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 



 

8. ความจําเป็นของการสอนงาน 

 การสาธติการสอนงานที�ไม่มปีระสทิธภิาพ 

 การสาธติการสอนงานที�มปีระสทิธภิาพ 

 ขั �นตอนการสอนงานที�ถูกต้อง 
9. การวเิคราะห์งานและการแบ่งข ั �นตอนการสอนงาน 
10. ขั �นตอนการสอนงานแบบ OJT.  
11. ฝึกปฏบิตักิารสอนงาน/ ทดลองจดัหางานนํามาฝึกสอน 
12. การสร้างและการวางแผนการสอนงาน 
13. ขอ้เสนอแนะในการสอนงาน 

 งานที�มกีระบวนการยาวๆ 

 ทฤษฎ ีและความสามารถในการเรยีนรู้ของคน 

 ไหวพรบิ, ความชาํนาญและเคล็ดลบัพเิศษ 

 การสอนงานในสภาพแวดล้อมอกึทกึ 
14. การประเมนิผลผู้เรยีน / การวดัประสทิธผิลของผู้ฝึกอบรม 
15. กระบวนการตดิตามผลหลงัฝึกอบรม 

 

รปูแบบการอบรม 
  -   การบรรยายแบบมสี่วนรว่ม มกีารอภปิราย แสดงความคดิเหน็ตลอดการบรรยาย 

  -   การระดมความคดิเหน็รว่มกนั 
  -   เน้นกจิกรรมรปูแบบต่างๆเพื�อเสรมิความเข้าใจ เช่น เกม (Game) 
  -   การฝึกปฏบิตักิารสอนงานจรงิ (Workshop) 
 

วิทยากร      อาจารย ์อิทธินันท์  สนัทัศ  วทิยากรและที�ปรกึษาดา้นพฒันาทรพัยากรมนุษย์และองคก์ร 

 

 คณุสมบติัของผู้เขา้สมัมนา 

             หวัหน้าทุกระดบั ในสายการผลติ หรอืผู้ที�ไดร้บัมอบหมายให้สอนงานพนักงานใหม่ของบรษิัทฯ 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 

1. หวัหน้างานหรอืพนกังานสามารถการสอนงานดว้ยระบบ On The Job Training ได ้
2. หวัหน้างานหรอืพนักงานสามารถการวางแผนในการสอนงานจรงิและปฎบิตังิานจรงิ 
3. พนักงานสามารถนําทกัษะที�ไดร้บัไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
4. พนักงานใหม่ที�ไดร้บัการสอนงาน สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่ทําให้เกดิของเสยีใน
สายการผลติ 
 
 
 
 



 

คาอบรม ราคากอน Vat Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ราคาสุทธ ิ
ราคาท่านละ �,��� ��� (���) �,��� 
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

เหลอื 
�,��� ��� (���) �,��� 

 

หมายเหต ุ   – คา่ลงทะเบยีนเข้ารว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ิตบิคุคลได ้ ���% 

                    – ราคารวมอาหารกลางวนั, เอกสารประกอบการสมัมนา, นํ�าชา, กาแฟ 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลกัสูตร        เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ 

กาํหนดการ      รุ่นที� �  วันที� 21 กุมภาพันธ์ 2561 
รุ่นที� 2  วันที� 21 มิถุนายน 2561 

รุ่นที� 3  วันที� 22 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ ซอย �� 
 

คาอบรม ราคากอน Vat Vat 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ราคาสุทธ ิ

ราคาท่านละ �,��� ��� (���) �,��� 
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ 

เหลอื 
�,��� ��� (���) �,��� 

 

รายชือ่ผูเขารวมสัมมนา     

1. ........................................................................ ตําแหนง.......................................มือถือ..........................................  

2. ........................................................................ ตําแหนง.......................................มือถือ.......................................... 

3. ........................................................................ ตําแหนง.......................................มือถือ.......................................... 

4. ........................................................................ ตําแหนง.......................................มือถือ.......................................... 

 ที่อยูเพื่อออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ...................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี......................................... 

สํานักงานใหญ   สาขา........เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน.....................................ชั้น...............ตรอก/

ซอย..........................ถนน...........................แขวง/ตําบล............................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด

...........................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.......................................โทรสาร................................... 

ผูประสานงาน...........................................มือถือ................................E-mail : .............................................................. 

 
 ตองการหักภาษี  ณ  ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จาย �%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร  จํากัด  เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
                      หมูที่ 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเขาบัญช ี:  บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร  จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรัพย 
   ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญช ี ���-������-� 
                      ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2  เลขที่บัญชี  ���-�-�����-� 
                 กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร ��-���-���� ต่อ ���� 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 

……/………/…… 


