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กลเม็ดเคล็ดลบัการลดขอ้ผดิพลาดในการ
ทาํงานสาํหรบัหวัหนา้งาน 

 
วทิยากร: ดร.พท.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 
อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

ประสบการณร์ะดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ชีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 
ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงในวงการมากกวา่ 25 ปี 

 

8 ธนัวาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีRจัดอบรมอาจเปลีRยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
   ไมม่ใีครทีRเกดิมาโดยไม่เคยทําอะไรผดิ ทกุคนลว้นแต่เคยทําเรืRองผดิพลาดกันมาแลว้ทั VงนัVน มาก
บา้ง นอ้ยบา้ง เล็กบา้ง ใหญ่บา้ง แตกตา่งกันไป การทีRจะไดม้าซึRงประสบการณ์ต่าง ๆ ในชวีติ ย่อมผ่านการ
ลองผดิลองถูกอยู่เสมอ แต่สิRงสําคัญคือ เมืRอผดิพลาดแลว้ตอ้งเรียนรู ้เพืRอป้องกันแกไ้ขไม่ใหเ้กดิความ
ผดิพลาดซํVาอกี และตอ้งสามารถยกระดับเพืRอพัฒนาศักยภาพในตัวเองใหก้า้วไปสูจุ่ดหมายของความสําเร็จ 
            หลักสูตรนีVจึงไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอผูเ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูบ้ทบาท หนา้ทีR และ ทักษะการเป็นหัว
หนา้ทีRดี รวมถึงเรียนรูเ้ทคนิค วิธกีาร การลดขอ้ผิดพลาดในการทํางาน เพืRอเสริมประสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลในการทํางาน โดยผ่านการทํากจิกรรม Workshop และ Role Play ทีRจัดขึVนใหเ้ฉพาะผูเ้ขา้
อบรมแต่ละกลุ่ม  และเมืRอจบการอบรมผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืRองนีVไดด้ว้ย
ตนเอง 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ทีR รวมถงึทกัษะการเป็นหัวหนา้งานทีRด ี
2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบเทคนคิ วธิกีาร ในการลดขอ้ผดิพลาดในการทํางานไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 
3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRไดรั้บ ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเองและ
ลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: บทบาท หนา้ที� และ ทกัษะการเป็นหวัหนา้ที�ด ี
1. บทบาทหนา้ทีRและความรับผดิชอบของหัวหนา้งาน 

• การบรหิารงานไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
• การบรหิารคนใหทํ้างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. กจิกรรม Workshop: เขา้ใจบทบาทหนา้ที�ตนเองในฐานะหวัหนา้งาน 
3. คณุเป็นหัวหนา้แบบไหน - เรยีนรูแ้ละเขา้ใจสไตลก์ารบรหิารงานของคณุในฐานะหัวหนา้งาน 
4. สมอง+ใจ สองเสาหลักสูก่ารเป็นหัวหนา้งานทีRคุณควรจะเป็น 
• สมอง = ตอ้งเป็นนักคดิ ตัดสนิใจอย่างเป็นเหตเุป็นผล 
• ใจ =  ตอ้งเป็นทีRยดึเหนีRยวดา้นจติใจของทกุคน เป็นคนทีRทกุคนใหค้วามไวว้างใจ 
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5. กรณีศกึษาการเป็นหวัหนา้งานที�ดสีูค่วามสาํเร็จ 
6. สดุยอด 5 ทกัษะสําคัญ ทีRหัวหนา้ตอ้งเรยีนรูเ้พืRอไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 

6.1  ความรูใ้นเนืVองาน 
(ตอ้งมคีวามรูใ้นงานทีRตัวเองตอ้งปฏบิัต ิรูว้า่ตนเองตอ้งทําอะไร มอีะไรเกีRยวขอ้งบา้ง) 
6.2  ทกัษะในการสัRงงาน มอบหมายงาน ใหถ้กูคนและถกูตอ้ง ไมม่ขีอ้ผดิพลาดตามมาทีRหลัง 
 (ตอ้งสามารถมอบหมายงานใหก้ับพนักงานไดอ้ย่างเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ดว้ย
ความรวดเร็ว ถกูตอ้ง และทีRสําคัญคอืตอ้งมคีวามสขุมุ รอบคอบ และระมัดระวังในการใชค้น) 
6.3  ทกัษะการสอนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
(ตอ้งสามารถสอนงานลกูนอ้งใหเ้ขา้ใจอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและสมบรูณ์) 
6.4  ทกัษะในการปรับปรุงงาน โดยเรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาดทีRเกดิขึVน  
(หัวหนา้งานตอ้งมทีศันคตทิีRด ีตอ่การปรับปรงุและพัฒนางาน) 
6.5  ทกัษะในการปฏบิัตงิานร่วมกบัผูอ้ืRน  
(ตอ้งสรา้งใหเ้กิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพืRอลดขอ้ผิดพลาดอย่างมี
ประสทิธภิาพ) 

7. กจิกรรม Role Play : ส ั�งงาน มอบหมายงาน และ สอนงานอยา่งสรา้งสรรค ์ 
Module 2: หวัหนา้…กบัการลดขอ้ผดิพลาดในการทํางานอยา่งไดผ้ล 
8. ขอ้ผดิพลาดทีRหัวหนา้งานมักประสบ 

• ปัญหาจากการสืRอสาร  
• ปัญหาจากการไม่วางแผน 
• ปัญหาจากการแกปั้ญหาและตัดสนิใจแบบผดิ ๆ  

9. ตวัอยา่ง ขอ้ผดิพลาดในการทํางานของหวัหนา้งาน 
10.  เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดดว้ยความคดิเชงิรกุ 

• การวางแผนดว้ยหลัก P D C A  
• การเลอืกใช ้“คน” ใหถ้กูกบั “งาน”  
• การสืRอสารอย่างสมบรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ 
• การจัดลําดับความสําคัญของงานอยา่งเป็นระบบ 

11. การแกปั้ญหาและตัดสนิใจอยา่งมกี ึmน….ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
• คน้หาสาเหตุของปัญหา 
• วเิคราะหปั์ญหา 
• วเิคราะหท์างเลอืก  
• ตัดสนิใจอย่างมกีึmน 

  
12.  กจิกรรม Workshop เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดอยา่งไดผ้ลสาํหรบัหวัหนา้งาน 
13. สตูร 3 A แห่งความสาํเร็จในการบรหิารงานไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
14. เทคนคิการป้องกนัขอ้ผดิพลาดไมใ่หเ้กดิซํVาแลว้ซํVาอกี !!!  
15. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 8 ธนัวาคม 2563 

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 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 17 พฤศจกิายน 2563 (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 4472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืRอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีRจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR 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, บรกิาร,เทคนคิ,ขอ้ผดิพลาด,หัวหนา้,การลดขอ้ผดิพลาด,แกไ้ขปัญหา,หลักสตูร 


