หล ักสูตรอบรม เทคนิคการปร ับปรุงและ
ลดข้อผิดพลาดในการทํางาน

“พบสารพ ัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทํางานทีถ
 ก
ู ใจนาย โดนใจลูกค้า”

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
T จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
T ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

30 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
T ัดสัมมนาอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
U

ในปั จจุบัน ทุกชวี ต
ิ อยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึน
^ ภายในกรอบของวันเวลาทํางานทีเT ท่าเดิม ทุกธุรกิจทุก
ิ ธิภาพและสมบูรณ์แบบ
องค์กรต่างมุ่งหวังให ้พนั กงานแต่ละคนทํางานได ้มากขึน
^ ดังนัน
^ การทํางานอย่างมีประสท

D ฐานของความคิด ทีเ ฉียบคม หย งั ลึก ถึงแก่น ของเนือ
D งาน
และปราศจากข้อ ผิด พลาดในการทํางาน บนพืน
H ) ย่อมมีผลต่อความสําเร็จของงาน รวมถึงความประทับใจของลูกค ้าและตรงตามความคาดหวังของผู ้บริหารอย่าง
(กึน

แน่นอน
หลักสูตรนีจ
^ งึ ได ้พัฒนาขึน
^ มาเพือ
T ให ้พนักงานทุกฝ่ ายงาน ได ้เรียนรู ้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทํางาน
รวมทัง^ การพั ฒนาตนเองให ้ทํางานได ้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค ้า จนสามารถพั ฒนาจุด อ่อนและเสริมสร ้างจุด
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
แข็งของตน รวมทัง^ เคล็ดลับอืน
T ๆ ทีจ
T ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
T ปฏิบต
ั งิ านจริง
ว ัตถุประสงค์
ิ ธิภาพการทํางานให ้ถูกใจนาย
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งเทคนิคการลดข ้อผิดพลาดและการพัฒนาประสท
และ โดนใจลูกค ้า
้ อ
ิ ธิภาพการทํางาน
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไT ด ้ไปประยุกต์ใชเรื
T งการลดข ้อผิดพลาดและพัฒนาประสท
ิ
ได ้อย่างมีประสทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
Module 1: Concepts
1. หลักการ- แนวคิดเรือ
T งการลดข ้อผิดพลาดในการทํางาน (คิด และ ทํา)
2. สูตร 3 A แห่งความสําเร็ จในการทํางานเพือ
T ลดข ้อผิดพลาดในการทํางาน
3. เสริมท ักษะการคิด เพือ
T สร ้างความสาํ เร็จในการทํางานและลดข ้อผิดพลาด
• คิดบวก

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

• คิดภาพใหญ่ และ รายละเอียด
• คิดเชงิ วิเคราะห์
• คิดสร ้างสรรค์
• คิดต่อยอด
4. กระตุกวิญญาณแห่งการทํางาน ด ้วยหล ัก 5 คิด
• คิดก่อนทํา
• คิดทางเลือก
• คิดทางออก
• คิดแก ้ไข
• คิดพัฒนา
5. Success with Common Sense
• ความหมายของ Sense ในการทํางาน
• เทคนิคแยบยลในการใช ้ Sense
• แนวทางการพัฒนา Sense
Module 2: Applications
6. พร ้อมสรรพ ด้วยสารพ ัดเคล็ดล ับ ในการลดข ้อผิดพลาดและพัฒนาการทํางานทีด
T ี ไร ้ทีต
T ิ และถูกใจหัวหน ้า
7. เทคนิคการสง่ มอบงานสมบูรณ์แบบ......และมีกน
eึ ถูกใจลูกค ้าและหัวหน ้าอย่างแรง
ึ ษา: เรียนรูค
้ วามผิดพลาดอย่างเป็นบทเรียน
8. กรณีศก
9. ลักษณะคนทํางานอย่างสมบูรณ์แบบ
10. กิจกรรม: การลดข้อผิดพลาดในการทํางานของตนเอง
11. แชร์ประสบการณ์: ทํางานอย่างไรไม่ให ้ผิดพลาด
12. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 30

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า
่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00
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วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี^
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
T
2. ชําระด ้วยเช็คสังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
หลักสูตรอบรม,สัมมนา,ความรู ้ทัTวไป,การลดข ้อผิดพลาด,การทํางาน,ประสิทธิภาพ,ทํางานละเอียด,รอบคอบ
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