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หลกัสตูรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพหวัหนา้งาน 

(On-the-Job Training Skills Course) 
 

หลักการและเหตผุล 
หลักสูตรส าหรับหัวหน้างาน หรือผู้น า ในการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะมีหลายรูปแบบ OJT หรือ On 

the Job training คือหน่ึงในการฝึกอบรมเพื่อสอนงานให้กับผู้เรียนรู้ โดยเน้นการสอนท่ีอธิบายพร้อมภาคปฏิบัติ
ร่วมกัน  

เน่ืองจากการปฏิบัติงานในหลายด้าน จ าเป็นต้องเห็นแง่ของการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถท าให้ผู้เรียน
รู้ได้เข้าใจด้วยตนเอง และระหว่างการเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัตินัน้จะเกิดความเข้าใจจากรูปแบบท่ีเรียกว่า Visual 
Auditory และ Kinesthetics คือได้ใช้โสตประสาททัง้ ตาดู หูฟัง มือท า พร้อมคิดตาม ท่ีสามารถช่วยให้เข้าใจได้ง่าย
และชดัเจนข้ึน ส่งผลให้ปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง ลดการผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป 

เพียงแต่ว่า หัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนจ าเป็นต้องมีความรู้ หรือได้รับการเรียนรู้ และทราบเทคนิคในการสอน
งานท่ีดี จึงจะท าให้กระบวนการสอนงานแบบ OJT นีเ้กิดประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด 

หลักสูตรนีจึ้งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาทัง้ตัวหัวหน้างาน และสามารถน าไปพัฒนาทีมงาน พนักงานและ
บุคลากรได้ต่อ ๆ ไปในการปฏิบัติงาน 

  
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทและทักษะของผู้สอนงานแบบ OJT 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการสอนงานแบบ OJT  

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเทคนิคต่างๆไปใช้เพื่อสอนงานแบบ OJT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
กลุม่เป้าหมาย 

• หัวหน้างาน, ผู้จัดการ 
• รอง / ว่าท่ีหัวหน้างาน 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 ลักษณะการเรียนรู้ของมนุษย์ 
V A K 

ท าความเข้าใจคุณลักษณะการเรียนรู้ของผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ  

9.30-10.00 การสอนงานในรูปแบบต่าง ๆ ท าความเข้าใจพืน้ฐานกระบวนการสอนงาน แนะน างานใน
รูปแบบต่าง ๆ  

10.00-10.30 ความหมาย และประโยชน์ในการ
สอนแบบ OJT 

เข้าใจความหมาย ข้อดี และประโยชน์สูงสุดของการสอนงานแบบ 
On the job training 

10.30-12.00 ทักษะจ าเป็นส าหรับผู้สอนงาน
แบบ OJT 

ทักษะเพื่อการปรับตัว เปลี่ยน Mindset ส าหรับการเป็นผู้สอน
งานท่ีดี 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.20 การวิเคราะห์ผู้เรียน เทคนิควิธีการประเมินผู้เรียนหรือผู้ท่ีถูกสอน 

13.20-14.00 หลักการส าคัญท่ีใช้ในการสอน หลักส าคัญของวิธีการสอนงาน 

14.00-15.10 การจัดท าคู่มือการสอนงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ แบบกระชบั ง่าย 
ใช้ได้จริง 

เทคนิคการท าคู่มือท่ีมีประสิทธิภาพ 

15.10-15.45 ขัน้ตอนการสอนงานแบบ OJT  
( P R T E A M ) 

ขัน้ตอนการสอนงานทีละขัน้ตามเทคนิค P. R. T. E. A. M. 

15.45-16.00 ประเด็นท่ีอาจเกิดข้ึนและแนว
ทางแก้ไข พร้อมสรุป 

กรณีศึกษา และเทคนิคแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมสรุป
เนือ้หาการเรียนรู้ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 60% 
6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน Workshop, Brainstorming, Game, Video 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจการจัดการบุคลากรมากข้ึน 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ ประสานงาน และท างานกับลูกทีมได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจและดึงศกัยภาพของพนักงานออกมาได้เต็มท่ี 
• สานสัมพันธ์การท างานระหว่างบุคคลได้ดีข้ึน 
• สร้างวัฒนธรรม และการสื่อสารระหว่างองค์กรดีข้ึน 

 

วทิยากร 
 อ.ชญัญชิตา ศรีชยั (ดูประวัติ) 
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