เทคนิคการสง ั งาน การมอบหมายงานและติดตามงาน
อย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project
วิทยากร: อาจารย์สเุ ทพ โลหณุ ต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
R วชาญด ้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ผู ้เชีย
และทีป
R รึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช ้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,
X นําทัRวประเทศ
งานกราฟิ ก ในสถาบันฝึ กอบรมชัน

19 ธ ันวาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
**โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
R ัดอบรมอาจเปลีย
R นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
้
ิ ป์ ของผู ้บริหาร หัวหน ้า
งานเล็กหรืองานใหญ่ การบริหารและเลือกใชคนให
้ถูกกับงานถือว่าเป็ นทังX ศาสตร์และศล
้
ทีมซงึR จะต ้องอาศัยเทคนิคการสงัR งาน การมอบหมายงานให ้เหมาะสมกับบุคคล และสถานการณ์ โดยจะต ้องใชระยะที
R
X
น ้อย แต่สามารถบรรลุถงึ เป้ าหมายของงานได ้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสัน
หลักสูตรนีม
X งุ่ เน ้นให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถเพิม
R พูนและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงาน การวางแผน
เทคนิคการจูงใจ เทคนิคการสงัR งาน เทคนิคการมอบหมายงาน เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ตลอดจน
ิ ธิภาพเพือ
ิ ธิผลสูงสุดต่อองค์กร และ
วิธก
ี ารติดตามและควบคุมผลงานจนนํ าไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างมีประสท
R ให ้เกิดประสท
ง่ายต่อการจัดการอย่างเป็ นระบบด ้วย Microsoft Project
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
R ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถเข ้าใจบทบาทและหน ้าทีค
R วามสาํ คัญของผู ้บริหาร
รวมถึงการเพิม
R พูนทักษะ
เทคนิคการสงัR งาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน ตลอดจนมีทศ
ั นคติและพฤติกรรมทีด
R เี หมาะสมต่อหน ้าทีR
้
2. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าเทคนิคการใชไอที
บริหารมาปรับใชกั้ บการทํางานและประสานงานร่วมกัน
ิ ธิภาพ
ระหว่างผู ้บริหารกับผู ้ใต ้บังคับบัญชาอย่างมีประสท
3. เพือ
R ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมเข ้าใจถึงกระบวนการสงัR งาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ทีอ
R าจจะเกิดความผิดพลาด
จากความซําX ซ ้อนทีส
R งัR การออกไปของผู ้บริหาร หากขาดซึงR การวางแผนงานทีด
R ี
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา

ั
N ฐานและแนวทางการสงงาน
Session 1: หล ักพืน
มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ิ ธิผลสูงสุด
1. เรียนรู ้แนวคิดเกีย
R วกับการสงัR งาน มอบหมายงานอย่างไรให ้เกิดประสท
2. เรียนรู ้หลุมพราง และอุปสรรคทีท
R ําให ้การสงัR งาน มอบหมายงานเกิดความล ้มเหลว
3. เรียนรู ้การสร ้างแรงจูงใจและแก ้ไขปั ญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
เพือ
R สร ้างความมัRนใจในการนํ ากระบวนการ
แนวคิดการวางแผน และการคัดเลือกตัวบุคคลให ้เหมาะสมกับงานทีม
R อบหมาย
ิ ธิภาพ
4. เรียนรู ้ขัน
X ตอนการมอบหมายงาน การประเมินสถานการณ์ การติดตามและการควบคุมงานอย่างมีประสท

ั
Session 2: แนวปฏิบ ัติการกําหนดเป้าหมาย เทคนิคการติดตามผ่านการใช ้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชน)
้
R
ั
5. เรียนรู ้วิธก
ี ารปรับใช MS-Project ในรูปแบบการสงงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน ควรปรับแต่ง
้
อย่างไรก่อนการใชงาน
6. เรียนรู ้วิธก
ี ารบริหารจัดการทรัพยากร

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

7. เรียนรู ้วิธก
ี ารมอบหมายงานผ่าน MS-Project และวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาจัดการทรัพยากรไม่เพียงพอต่องานทีR
ได ้รับมอบหมายภายใต ้ข ้อจํากัด
8. เรียนรู ้วิธก
ี ารติดตามความคืบหน ้าของงาน เพือ
R ประเมินสถานการณ์และตรวจสอบผลสาํ เร็จของงานหรือทีเR กิด
อุปสรรคจนทําให ้งานไม่บรรลุเป้ าหมาย
้ า่ ย ประสท
ิ ธิภาพของต ัว
Session 3: แนวปฏิบ ัติเทคนิคกาประเมินสถานการณ์ การตรวจสอบงาน ระยะเวลา ค่าใชจ
ั
บุคคลทีไ ด้ร ับมอบหมายผ่านการใช ้ MS-Project (ครอบคลุมทุกเวอร์ชน)

9. เรียนรู ้วิธก
ี ารติดตามและตรวจสอบค่าใชจ่้ ายของงาน ในกรณีทงีR านนั น
X มีคา่ ใชจ่้ ายระหว่างการดําเนินการเพือ
R
ตรวจสอบค่าใช ้จ่ายในงานนั น
X เกินงบประมาณหรือไม่ และควรปรับแก ้ไขอย่างไรให ้เหมาะสมกับสภาพความ
เป็ นจริงทีเR กิดขึน
X ของงาน
้
10. เรียนรู ้วิธก
ี ารปรับแต่งประเภทของงานทีก
R ําหนดไว ้ให ้เหมาะสมกับการนําไปใชงานจริ
งขององค์กร
11. เรียนรู ้วิธก
ี ารจํ าลองสถานการณ์ เพือ
R ตรวจสอบและจัดทํารายงานสรุปผลของงาน
้
12. เก็บตกปั ญหาการประยุกต์ใชงาน
“เทคนิคการสงัR งาน การมอบหมายงาน และติดตามงานอย่างชาญฉลาดด ้วย
MS-Project”

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 19
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน 4
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
315.00
301.00

ธ ันวาคม 2561

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)
ธ ันวาคม 2561 (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

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีX
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีR 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีR 014-2-63503-8
R บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีR 0-2615-4479
ืR บริษัท เบอร์ตด
R หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังR จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
R ่าย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษท
ั ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไR ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงR แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีR จํากัด
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, บริหาร, หัวหน ้างาน, สังR งาน, ควบคุมงาน, ติดตามงาน, MS-Project
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

