
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Delegating for Results Skills 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

19 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีWจัดอบรมอาจเปลีWยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
ในโลกของการทํางานปัจจบุนั หัวหนา้งานไมส่ามารถประสบความสําเร็จจากการทํางานไดเ้พยีงลําพังคนเดยีว 

พบว่าความสําเร็จในหนา้ทีWการงานของหัวหนา้งานจะเกดิขึYนจากความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจจากลูกนอ้ง   ซึWง
ลกูนอ้งถอืไดว้า่เป็นผูม้บีทบาทสําคัญทีWมสีว่นผลักดันใหผ้ลงานของหัวหนา้บรรลุเป้าหมายตามทีWกําหนดขึYน และไม่มี
หัวหนา้งานคนไหนทีWอยากไดลู้กนอ้งทีWไม่เกง่ ไรฝี้มอื ขาดความรูแ้ละความสามารถในการทํางาน หัวหนา้งานทกุคน
จงึเสาะแสวงหาลูกนอ้งทีWมคีวามรูแ้ละทักษะเพียงพอทีWจะแบ่งเบาภาระงานของหัวหนา้ได ้ทั YงนีYการแสวงหาหรือได ้
ลกูนอ้งทีWผ่านการสรรหาและคัดเลอืกมาอยา่งดแีลว้ ไม่สามารถเป็นหลักประกันไดว้า่ลูกนอ้งจะเกง่หรอืมฝีีมอืเสมอไป 
หากหวัหนา้งานขาดทกัษะในการส ั�งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegating) และการตดิตาม
ควบคมุ (Controlling)  รวมถงึการคดิวางแผนที�จะพฒันาลูกนอ้งของตนเลย องคก์รน ัOนก็มอิาจยนืหยดัอยู่
ไดใ้นโลกธรุกจิ 

หลักสูตรนีY จงึไดพ้ัฒนาขึYนมา เพืWอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูห้ลักหรอืวธิกีารในการมอบหมายงานทีWถูกตอ้ง ในการ
ถา่ยทอดหลักและเทคนคิในสัWงงาน การมอบหมายงานใหไ้ดง้าน ตลอดจนการตดิตามควบคุมงาน และไดต้ระหนักถงึ
ความสําคัญของการสัWงงาน มอบหมายงาน ตดิตามควบคุมงาน รวมถงึใหผู้เ้ขา้สมัมนาเขา้ใจธรรมชาตขิองตนเองและ
ลกูนอ้ง เมืWอจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูด้า้นนีYไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนิคดา้นการวเิคราะหต์นเองและลูกนอ้งเพืWอการสัWงงาน 
มอบหมายงาน ตดิตามและควบคมุงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและไดผ้ล 

2.  เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบเทคนคิและหลักการสัWงงาน มอบหมายงาน ตดิตามและควบคุมงานทีWมี
ประสทิธภิาพ 

3. เพืWอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีWได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่องคก์ร  
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ความหมาย และ ความสําคัญของการ สัWงงาน มอบหมายงาน และการตดิตามควบคมุงาน  
2. สรา้งความเขา้ใจในพืYนฐานธรรมชาตแิละความแตกตา่งของคน 
3. การสํารวจตัวเองของหัวหนา้ 
4. เทคนคิการเลอืกใชค้นใหเ้หมาะกบังานโดยใชห้ลักความสามารถในงาน (Competency) 

• ความรู ้ 
• ทกัษะ และ 
• คณุลักษณะสว่นบคุคล 

5. เทคนคิและกระบวนการการสัWงงาน มอบหมายงาน  
6. ขอ้ควรระวังเกีWยวกับการสัWงงาน และมอบหมายงาน 
7. กจิกรรม: กรณีศกึษาเทคนคิการส ั�งงาน มอบหมายงานภาคปฏบิตั ิ
8. เทคนคิและกระบวนการตรวจสอบและตดิตามงานทีWมอบหมาย  
9. ขอ้ควรระวังเกีWยวกับการตรวจสอบและตดิตามงาน 
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10. กจิกรรม: กรณีศกึษาเทคนคิการตดิตามและตรวจสอบงานภาคปฏบิตั ิ
11. สรุป คําถามและคําตอบ 
 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 19 ธนัวาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ ชําระภายใน 4 ธนัวาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีY 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีW 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีW 014-2-63503-8 

          ชืWอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีW 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืWอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืWอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัWงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีWจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีWไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิWง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีW จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, ทักษะหวัหนา้งาน, Delegating, Results Skills, การสัWงงาน, การมอบหมายงาน,ตดิตามงาน 

 


