เคล็ ดล ับการมอบหมายงาน สง ั งานควบคุมงาน
ิ ธิภาพ
และติดตามงานอย่างมีประสท
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

9 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดอบรมอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ในโลกของการทํางานปั จจุบน
ั หัวหน ้างานไม่สามารถประสบความสําเร็จจากการทํางานได ้เพียงลําพังคนเดียว
พบว่าความสําเร็ จในหน ้าทีก
T ารงานของหั วหน ้างานจะเกิด ขึน
^ จากความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจจากลูก น ้อง ซ งึT
่
ลูกน ้องถือได ้ว่าเป็ นผู ้มีบทบาทสําคัญทีม
T ส
ี วนผลักดันให ้ผลงานของหัวหน ้าบรรลุเป้ าหมายตามทีก
T ําหนดขึน
^ และไม่มี
หัวหน ้างานคนไหนทีอ
T ยากได ้ลูกน ้องทีไT ม่เก่ง ไร ้ฝี มือ ขาดความรู ้และความสามารถในการทํางาน หั วหน ้างานทุกคน
จึงเสาะแสวงหาลูกน ้องทีม
T ค
ี วามรู ้และทัก ษะเพียงพอทีจ
T ะแบ่งเบาภาระงานของหัวหน ้าได ้ ทัง^ นี^ก ารแสวงหาหรือได ้
ลูกน ้องทีผ
T ่านการสรรหาและคัดเลือกมาอย่างดีแล ้ว ไม่สามารถเป็ นหลักประกันได ้ว่าลูกน ้องจะเก่งหรือมีฝีมือเสมอไป
หากหัวหน ้างานไม่เคยสอนหรือมอบหมายงาน และคิดวางแผนทีจ
T ะพัฒนาลูกน ้องของตนเลย
หลักสูตรนี^ จึงได ้พัฒนาขึน
^ มาเพือ
T การมอบหมายงาน ซึงT เป็ นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน ้องทีT
้
้
หัวหน ้างานควรจะใชและจํ
าเป็ นจะต ้องใช มากที
ส
T ุด เพืTอ ให ้ผู ้เข ้าฝึ กอบรมรู ้หลั ก หรือ วิธก
ี ารในการมอบหมายงานทีT
ถูกต ้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในการมอบหมายงานให ้ได ้งาน และได ้ตระหนักถึงความสาํ คัญของมอบหมาย
งาน รวมถึงให ้ผู ้เข ้าสัมมนาเข ้าใจธรรมชาติของตนเองและลูกน ้อง เมือ
T จบการอบรมผู ้เข ้าสัมมนาจะสามารถประยุก ต์
และต่อยอดความรู ้ด ้านนีไ^ ด ้ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพืT อ ให ้ผู ้เข ้ารั บ การอบรมได ้ทราบหลั ก การและเทคนิ ค ด ้านการวิเ คราะห์ต นเองและลู ก น อ
้ งเพืT อ การ
มอบหมายงานอย่างถูกต ้องและได ้ผล
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบหลักการและเทคนิคการมอบหมายงานบนพืน
^ ฐานของ ความสามารถใน
งาน (Competency)
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
3. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ ไปใชให
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. พืน
^ ฐานธรรมชาติและความแตกต่างของคน
2. ลูกน ้อง/ ผู ้ใต ้บังคับบัญชาทีห
T ัวหน ้าและบริษัทต ้องการ
ํ
3. การสารวจตัวเองของหัวหน ้า
้
้ กความสามารถในงาน (Competency)
4. เทคนิคการเลือกใชคนให
้เหมาะกับงานโดยใชหลั
• ความรู ้
• ทักษะ และ
• คุณลักษณะสว่ นบุคคล
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

5. เทคนิคการมอบหมายงาน
6. กระบวนการในการมอบหมายงานทีเT กีย
T วข ้อง
7. การวางแผนงาน การควบคุมและติดตามงานสาํ หรับลูกน ้อง/ ผู ้ใต ้บังคับบัญชา
8. การกําหนดแผนงานสาํ หรับลูกน ้อง/ ผู ้ใต ้บังคับบัญชา
9. การติดตามและตรวจสอบงานทีม
T อบหมาย
10. การมอบหมายงาน และการทํางานเป็ นทีม
ึ ษาเทคนิคการมอบหมายงานภาคปฏิบต
11. กิจกรรม: กรณีศก
ั ิ
12. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 9
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

พิเศษ! ชําระภายใน 26
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

พฤศจิกายน 2560

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
ตุลาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี^
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัทของท่าน และชือ
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีT 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.co.th
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, เคล็ดลับการมอบหมายงาน, การสังT งาน, การควบคุมงาน, การติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

