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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรีทุกที่น่ัง!!!  

หลักสูตร การส่ังงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 

      Directing , Delegation and Monitoring Skills 
 

รอบวนัจนัทร์ท่ี  27  มีนาคม  2566   เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร  : อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

หลกัการและเหตุผล 
เป็นหน้าท่ีส าคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การน า ซ่ึงเป็นค าส้ันๆ แต่มีความหมายท่ีต้องด าเนินการจัดการอย่างไม่มี

วันจบสิ้น หัวหน้าท่ีดีจะต้องเข้าใจพืน้ฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นท่ีจะรับค าส่ังได้ ท าได้ และตามได้ 
จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะส่ังอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะท าให้ลูกน้อง เข้าใจ
และท าตามส่ิงท่ีองค์กรปรารถนาได้ ซ่ึงได้แก่ การส่ังงาน(Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และ

การติดตามงาน (Monitoring)  
หลักสูตรนีมุ้่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นล าดับขั้นท่ี

สัมฤทธ์ิผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพ่ือลดเวลาท่ีสูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตาม
งาน รับผิดชอบต่อค าส่ังในการท่ีถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในล าดับท่ีสูงขึน้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ส่ิงท่ีได้รับจากการฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการส่ังงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 
2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้น าท่ีได้งานและได้ใจคน 
3. เพ่ือให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้น าท่ีเป็นหัวหน้างาน 
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4. เพ่ือสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน 
5. เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยกุต์ใช้ทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกันเป็นทีมท่ีดีเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 น.)   

หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 
Module 1 : Qualification &  Rules of Managerial Skills               
                    -   คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยคุใหม่ 

               -   เทคนิคการเป็นหัวหน้างานท่ีเก่ง 
                    -   การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพ่ือเลือกวิธีส่ังงาน มอบหมายงาน 
                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem) 
Module 2 : Learning  in Action for Directing  Skills   
                    -   ความแตกต่างของการส่ังงานและมอบหมายงาน 
                    -   เทคนิคและขั้นตอนการส่ังงานแบบมีส่วนร่วม 
                    -   การส่ังงานท่ีดี และปัญหาการส่ังงาน 
                    -   สาเหตุส าคัญท่ีจ าเป็นต้องส่ังงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
                    ***Workshop : Directing Case Study              
Module 3 : Learning  in Action for  Delegation Skills  
                    -    ปัจจัยส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน 
                    -    เทคนิคการมอบหมายงานท่ีลูกน้องเตม็ใจท างานและได้ผลงานท่ีดี 
                    -    สาเหตุท่ีหัวหน้าไม่มอบหมายงาน และท่ีลูกน้องไม่รับมอบหมาย  
                    -    งานอะไรบ้างท่ีมอบหมายได้ และงานใดท่ีมอบหมายไม่ได้ 
                    ***Workshop : Delegation Case Study 
Module 4 : Learning  in Action for Monitoring  Skills   
                  -   เทคนิคการควบคุมงานงานท่ีส่ังให้ได้ตามเป้าหมาย 
                    -   การก าหนดมาตรฐานงาน   
                    -   ขั้นตอนการติดตามงาน 
                    ***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution) 
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ผู้เข้าฝึกอบรม 

เหมาะส าหรับผู้บริหาร ท่ีปรึกษา  หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการน าไปพัฒนา และ
ฝึกอบรม  และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในด้านการส่ังงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

1) บรรยาย แบบส่ือสาร 2-3 ทาง 
2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 
3) กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study & Working - Case (Workshop) 
4) สรุป และถาม-ตอบ เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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