
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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เทคนคิการปรบัปรงุและลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 
 “พบสารพดั เทคนคิในการลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงานที�ถกูใจนาย โดนใจลกูคา้” 

 
 
 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 

 
20 มกราคม 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดสมัมนาอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

Uหลกัการและเหตผุล 
 

              ในปัจจุบัน ทุกชวีติอยู่ในภาวะความเร่งรบี งานมากขึ\นภายในกรอบของวันเวลาทํางานทีXเทา่เดมิ ทุกธรุกจิ
ทกุองคก์รต่างมุ่งหวังใหพ้นักงานแต่ละคนทํางานไดม้ากขึ\น ดังนั\น การทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพและสมบูรณ์
แบบและปราศจากขอ้ผดิพลาดในการทํางาน บนพืCนฐานของความคดิที�เฉยีบคม หย ั�งลกึถงึแกน่ของเนืCอ
งาน (กึGน) ย่อมมผีลต่อความสําเร็จของงาน รวมถงึความประทับใจของลูกคา้และตรงตามความคาดหวังของผูบ้รหิาร
อย่างแน่นอน   
            หลักสูตรนี\จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืXอใหพ้นักงานทุกฝ่ายงาน ไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการลดความผดิพลาดในการ
ทํางานรวมทั \งการพัฒนาตนเองใหทํ้างานไดอ้ย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกคา้ จนสามารถพัฒนาจุดอ่อนและ
เสรมิสรา้งจุดแข็งของตน รวมทั \งเคล็ดลับอืXนๆ ทีXจะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมืXอ
ปฏบิตังิานจรงิ 
 
 
วตัถปุระสงค ์  
 

1. เพืXอสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรืXองเทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดและการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานใหถู้กใจนาย 
และ โดนใจลกูคา้  

2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้รืXองการลดขอ้ผดิพลาดและพัฒนาประสทิธภิาพการทํางาน 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

Module 1: Concepts 
1. หลักการ- แนวคดิเรืXองการลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน (คดิ และ ทํา) 
2. สตูร 3 A  แห่งความสําเร็จในการทํางานเพืXอลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 
3. เสรมิทกัษะการคดิ เพืXอสรา้งความสาํเร็จในการทํางานและลดขอ้ผดิพลาด 

• คดิบวก  
• คดิภาพใหญ่ และ รายละเอยีด 
• คดิเชงิวเิคราะห ์
• คดิสรา้งสรรค ์
• คดิตอ่ยอด 

4. กระตกุวญิญาณแหง่การทํางาน ดว้ยหลกั 5 คดิ 
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• คดิกอ่นทํา 
• คดิทางเลอืก 
• คดิทางออก 
• คดิแกไ้ข 
• คดิพัฒนา 

5. Success with Common Sense 
• ความหมายของ Sense ในการทํางาน 
• เทคนคิแยบยลในการใช ้Sense 
• แนวทางการพัฒนา Sense 
 

Module 2: Applications  
 

6. พรอ้มสรรพ ดว้ยสารพดัเคล็ดลบั ในการลดขอ้ผดิพลาดและพัฒนาการทํางานทีXด ีไรท้ีXต ิและถูกใจหัวหนา้ 
7. เทคนคิการสง่มอบงานสมบรูณ์แบบ......และมกีึdน ถูกใจลูกคา้และหัวหนา้อย่างแรง 
8. กรณีศกึษา: เรยีนรูค้วามผดิพลาดอยา่งเป็นบทเรยีน 
9. ลักษณะคนทํางานอย่างสมบรูณ์แบบ  
10. กจิกรรม: การลดขอ้ผดิพลาดในการทํางานของตนเอง 
11. แชรป์ระสบการณ์: ทํางานอยา่งไรไมใ่หผ้ดิพลาด 
12. สรุป คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่1 ทา่น) 
 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

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

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX 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  

 
หลกัสตูรอบรม,สมัมนา,ความรูทั้Xวไป,การลดขอ้ผดิพลาด,การทํางาน,ประสทิธภิาพ,ทํางานละเอยีด,รอบคอบ 


