
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร: 0-2615-4477 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การส ัง่งาน การมอบหมายงาน  
และการตดิตามงาน  

(Directing Delegation and Monitoring Skills) 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 

ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
 

13 ธนัวาคม 2564 
9.00 – 16.00 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
               เป็นหนา้ทีส่ าคัญของหัวหนา้งาน ไดแ้กก่ารน า ซึง่เป็นค าสัน้ๆ แตม่คีวามหมายทีต่อ้งด าเนนิการจัดการอยา่ง
ไมม่วีนัจบสิน้ หัวหนา้ทีด่จีะตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเทา่นัน้ทีจ่ะรับค าสัง่ได ้ท าได ้และตามได ้
จากนัน้จงึตอ้งเขา้ใจวา่จะสัง่อยา่งไร จะมอบหมายงานอยา่งไร จะควบคมุตดิตามงานอยา่งไร จงึจะท าใหล้กูนอ้ง 
เขา้ใจและท าตามสิง่ทีอ่งคก์รปรารถนาได ้ซึง่ไดแ้ก ่การส ัง่งาน(Directing) การมอบหมายงาน (Delegation 
of Authority) และการตดิตามงาน (Monitoring)  
           หลักสตูรนีมุ้ง่เนน้ใหห้ัวหนา้งาน มหีลักของการเป็นผูบ้รหิารในการรูจั้กโอนถา่ยขอ้มลูอยา่งเป็นล าดับขัน้ที่
สมัฤทธิผ์ล เขา้ใจ การกระจายความรับผดิชอบไปสูส่ว่นงานรองลงมา เพือ่ลดเวลาทีส่ญูเสยีโดยไรป้ระโยชน ์รูจั้ก
ตดิตามงาน รับผดิชอบตอ่ค าสัง่ในการทีถ่า่ยทอดสูร่ะดับลา่งมั่นใจในตดิตามงานสามารถพัฒนาสูผู่บ้รหิารในล าดับที่
สงูขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมรูแ้ละเขา้ใจในทักษะการสัง่งาน การมอบหมายงาน และการตดิตามงาน 
2. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะในการเป็นผูน้ าทีไ่ดง้านและไดใ้จคน 
3. เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางในการปรับปรงุงานในภารกจิของผูน้ าทีเ่ป็นหัวหนา้งาน 
4. เพือ่สรา้งทัศนคตเิชงิบวกแกห่ัวหนา้งาน 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสามารถประยกุตใ์ชทั้กษะตา่งๆทีจ่ าเป็นในการท างานร่วมกันเป็นทมีทีด่ ี

เพือ่บรรลเุป้าหมายขององคก์ร 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม 
 

Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills               
                    -   คณุสมบัตขิองผูบ้รหิารและหัวหนา้งานยคุใหม ่

               -   เทคนคิการเป็นหัวหนา้งานทีเ่กง่ 
                    -   การวเิคราะหป์ระเภทลกูนอ้งเพือ่เลอืกวธิสีัง่งาน มอบหมายงาน 
                    ***Workshop : ความยุง่ยากของหวัหนา้งาน (Problem) 
Module 2 : Learning  in Action for Directing  Skills   
                    -   ความแตกตา่งของการสัง่งานและมอบหมายงาน 
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                    -   เทคนคิและขัน้ตอนการสัง่งานแบบมสีว่นรว่ม 
                    -   การสัง่งานทีด่ ีและปัญหาการสัง่งาน 
                    -   สาเหตสุ าคัญทีจ่ าเป็นตอ้งสัง่งานเป็นลายลักษณ์อักษร 
                    ***Workshop : Directing Case Study              
Module 3 : Learning  in Action for  Delegation Skills  
                    -    ปัจจัยส าคัญทีเ่กีย่วขอ้งกับการมอบหมายงาน 
                    -    เทคนคิการมอบหมายงานทีล่กูนอ้งเต็มใจท างานและไดผ้ลงานทีด่ ี
                    -    สาเหตทุีห่ัวหนา้ไมม่อบหมายงาน และทีล่กูนอ้งไมรั่บมอบหมาย  
                    -    งานอะไรบา้งทีม่อบหมายได ้และงานใดทีม่อบหมายไมไ่ด ้
                    ***Workshop : Delegation Case Study 
Module 4 : Learning  in Action for Monitoring  Skills   
                  -   เทคนคิการควบคมุงานงานทีส่ัง่ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
                    -   การก าหนดมาตรฐานงาน   
                    -   ขัน้ตอนการตดิตามงาน 
                    ***Workshop : ความยุง่ยากของหวัหนา้งาน (Solution) 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บุคคลท ัว่ไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารช าระเงนิ:  

1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี้ 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที ่127-4-66322-6 

1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
          และ Scan ใบ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ่hipotraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น ชือ่หลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ช าระดว้ยเชค็สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ 

3.  หัก ณ ทีจ่่าย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   

     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 

โทรศพัท:์ 02-615-4477  

Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  

อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน์: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน,สัง่งาน,มอบหมายงาน,ตดิตามงาน,Delegation,Monitoring,ภาะวผูน้ า,เทคนคิ, วธิกีาร, จงูใจ, ลกูนอ้ง 
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