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9. หลักสู ตร “Workshop - การมอบหมายงาน”
Workshop - Job Assignment Techniques
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานแต่ละคนจะมีวธิ ี การในการทางาน วิธีการบริ หารงานที่แตกต่างกันไปตามความรู ้
ประสบการณ์ ทักษะ หรื อตามบุคลิกเฉพาะตัว ซึ่ งไม่มีอะไรเสี ยหายหากว่าผลงานออกมาดี เพราะการบริ หารเป็ นศาสตร์ที่
ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่หากมองลึกถึงรายละเอียดในการปฏิบตั ิงานแล้ว วิธีการมอบหมายงานที่ถูกต้อง
เป็ นเรื่ องสาคัญมาก หลายคนประสบปั ญหาบ่อยๆ เวลามอบหมายงานแล้วปรากฏว่า ลูกน้องไม่เข้าใจเลยทาไม่ได้หรื อทาได้
แต่ไม่ครบ บางคนเวลามอบหมายงานก็ลืมบอกบางเรื่ องที่สาคัญไป เช่น ไม่ได้แจ้งกาหนดวันที่ตอ้ งการให้งานเสร็ จ บอก
วัตถุประสงค์ของงานไม่ชดั เจน ไม่ได้บอกความสาคัญของงานที่มอบหมาย เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับ
มอบหมายงานทางานไม่สาเร็ จ ทางานได้ไม่สมบูรณ์ ทางานช้ากว่ากาหนด หรื อแม้กระทัง่ ทาให้ขาดขวัญกาลังใจในการ
ทางานได้
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนารู ้จกั บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานมากยิง่ ขึ้น
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้เทคนิค-หลักการในการวิเคราะห์แบ่งแยกประเภทพนักงาน
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเห็นความสาคัญ ของการมอบหมายงานที่ถูกวิธี
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลัก วิธีการ และเทคนิคในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละประเภท
2.5 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิมอบหมายงานจริ ง ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสาคัญในการไปฝึ กฝนเองจนเกิดความชานาญ
ได้
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานในทุกหน่วยงาน
4. เนือ้ หาและกาหนดการอบรม
09.00 – 10.30 – บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
- บทบาทของหัวหน้างานที่ดี
- พฤติกรรมในการบริ หารงานแบบต่างๆ ของหัวหน้างาน
- พฤติกรรมในการทางานของลูกน้อง 4 ประเภท
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 - คุณสมบัติพ้นื ฐานที่สาคัญ 7 ประการของหัวหน้างาน
- หลักและขั้นตอนในการมอบหมายงานที่ถูกต้อง
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- องค์ประกอบในการมอบหมายงานที่ดี
- การเตรี ยมความพร้อมในการมอบหมายงาน
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 - เทคนิค/หลักการในการมอบหมายงานสาหรับลูกน้องแต่ละประเภท
- ฝึ กปฏิบตั ิ - การมอบหมายงาน (โดยมีวทิ ยากรให้ขอ้ คิดเห็นเพื่อปรับปรุ ง)
14.30 - 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 - ฝึ กปฏิบตั ิในการมอบหมายงาน (ต่อ)
- ข้อควรคานึงในการมอบหมายงาน
- ความสาคัญ/ประโยชน์ของการมอบหมายงานที่ถูกต้อง
- ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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