
 

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

จติวทิยาการส ั�งงาน มอบหมายงาน  
และตดิตามควบคมุงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

วทิยากร: พท.ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้เซ็นทรลั จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณก์ารทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 
 

11 มนีาคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
   

*สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการทํางานปัจจุบนั หัวหนา้งานไมส่ามารถประสบความสําเร็จจากการทํางานไดเ้พยีงลําพังคนเดยีว 
พบว่าความสําเร็จในหนา้ทีCการงานของหัวหนา้งานจะเกดิขึLนจากความร่วมแรง ร่วมมือ และร่วมใจจากลูกนอ้ง   ซึCง
ลกูนอ้งถอืไดว้า่เป็นผูม้บีทบาทสําคัญทีCมสีว่นผลักดันใหผ้ลงานของหัวหนา้บรรลุเป้าหมายตามทีCกําหนดขึLน และไม่มี
หัวหนา้งานคนไหนทีCอยากไดลู้กนอ้งทีCไม่เกง่ ไรฝี้มอื ขาดความรูแ้ละความสามารถในการทํางาน หัวหนา้งานทกุคน
จงึเสาะแสวงหาลูกนอ้งทีCมคีวามรูแ้ละทักษะเพียงพอทีCจะแบ่งเบาภาระงานของหัวหนา้ได ้ทั LงนีLการแสวงหาหรอืได ้
ลกูนอ้งทีCผ่านการสรรหาและคัดเลอืกมาอยา่งดแีลว้ ไม่สามารถเป็นหลักประกันไดว้า่ลูกนอ้งจะเกง่หรอืมฝีีมอืเสมอไป 
หากหัวหนา้งานไมเ่คยสอนหรอืมอบหมายงาน และคดิวางแผนทีCจะพัฒนาลกูนอ้งของตนเลย 
 หลักสตูรนีL จงึไดพั้ฒนาขึLนมาเพืCอการมอบหมายงาน ซึCงเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกนอ้งทีC
หัวหนา้งานควรจะใชแ้ละจําเป็นจะตอ้งใชม้ากทีCสุด เพืCอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูห้ลักหรอืวธิกีารในการมอบหมายงานทีC
ถกูตอ้ง ในการถา่ยทอดหลักและเทคนคิในการมอบหมายงานใหไ้ดง้าน และไดต้ระหนักถงึความสาํคัญของมอบหมาย
งาน รวมถงึใหผู้เ้ขา้สัมมนาเขา้ใจธรรมชาตขิองตนเองและลูกนอ้ง เมืCอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกต์
และตอ่ยอดความรูด้า้นนีLไดด้ว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพืCอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนิคดา้นการวเิคราะห์ตนเองและลูกนอ้งเพืCอการ
มอบหมายงานอย่างถกูตอ้งและไดผ้ล 

2.  เพืCอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิการมอบหมายงานบนพืLนฐานของ ความสามารถใน
งาน (Competency) 

3. เพืCอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ีCได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร  
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. พืLนฐานธรรมชาตแิละความแตกตา่งของคน 
2. ลกูนอ้ง/ ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาทีCหัวหนา้และบรษัิทตอ้งการ 
3. การสํารวจตัวเองของหัวหนา้ 
4. เทคนคิการเลอืกใชค้นใหเ้หมาะกบังานโดยใชห้ลักความสามารถในงาน (Competency) 

• ความรู ้ 
• ทกัษะ และ 
• คณุลักษณะสว่นบคุคล 

5. เทคนคิการมอบหมายงาน 
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6. กระบวนการในการมอบหมายงานทีCเกีCยวขอ้ง 
7. การวางแผนงาน การควบคมุและตดิตามงานสําหรับลูกนอ้ง/ ผูใ้ตบ้งัคับบัญชา 
8. การกําหนดแผนงานสําหรับลูกนอ้ง/ ผูใ้ตบ้งัคับบัญชา 
9. การตดิตามและตรวจสอบงานทีCมอบหมาย 
10. การมอบหมายงาน และการทํางานเป็นทมี 
11. กจิกรรม: กรณีศกึษาเทคนคิการมอบหมายงานภาคปฏบิตั ิ
12. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

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

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิทของท่าน และชืCอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีC 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, เคล็ดลับการมอบหมายงาน, การสัCงงาน, การควบคมุงาน, การตดิตามงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 


