www.hrcenter.co.th

การสั่งงาน มอบหมายงาน
สอนงาน และติดตามงาน
หลักการและเหตุผล

ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน เปน
ทักษะที่ “หัวหนาจําเปนตองมี” หากขาดทักษะดานใดดานหนึ่งไป ก็
จะเกิดความเสี่ยงวางานที่สั่งใหลูกนองทําอาจไมเปนไปตามที่คิด
สงผลใหตองตามแกปญหา จนในที่สุดงานก็ไมเสร็จตามกําหนดเวลา

หัวหนางานที่ดีตองสามารถปรับใชทักษะตาง ๆ ไดเหมาะสมกับสไตล
ของลูกนอง และเหมาะสมกับสถานการณดวย ซึ่งตองฝกฝน

จึงเปนหลักสูตรที่จําเปนตอหัวหนางานทุกทาน
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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

วิทยากร

อาจารย สมบุญ ธีรธรรมานุกูล
วิทยากรและที่ปรึกษาใหกับบริษัทชั้นนํา

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส (ศรีนครินทร)

หัวขอการฝกอบรม
Workshop I พัฒนากลยุทธการบริหารลูกนอง
แบบตาง ๆ
5. การสอนงานและการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ใหกับลูกนอง
หลักการเรียนรูของผูใหญ
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการสอนงาน
Workshop II Role Play ฝกทักษะการจูงใจ
ลูกนองโดยอาศัยแนวคิด 6 ขั้นตอน
6. การติดตามงานใหไดทั้งงาน และไดใจลูกนอง
เครื่องมือที่ใชในการติดตามงาน
เทคนิคการติดตามงานที่ดี
Workshop III บูรณาการเทคนิคและกลยุทธ
สุดยอดหัวหนางาน
7. ถาม-ตอบ

1. เรียนรูสไตลหัวหนา และสไตลลูกนอง
2. วิธกี ารจัดการกับสไตลของตนเองใหเขากับ
ลูกนองและสถานการณ
3. ความสําคัญและ “จุดพลาด” ของทักษะ
เหลานี้
a. การสั่งงาน
b. การมอบหมายงาน
c. การสอนงาน
d. การติดตามงาน
4. หลักในการสั่งงาน มอบหมายงานใหเหมาะสม
กับผูปฏิบัติ
การเลือกงานที่จะสั่ง/มอบหมาย
ลําดับขั้นตอนการสั่งงาน

ใบสมัครหลักสูตร “ทักษะหัวหนางาน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน รุนที่ 11”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745

¾ÔàÈÉ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 19 àÁÉÒÂ¹ 2560 ä´ŒÃÑºÊ‹Ç¹Å´ 300 º. ¤§àËÅ×ÍμÒÁμÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé

3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

