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กลเม็ดเคล็ดลบัการลดขอ้ผดิพลาดในการ
ทาํงานสําหรบัหวัหนา้งาน 

 
 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชีย่วชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีใ่คร ๆ ตอ้งถามถงึทัง้ในวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

 
4 สงิหาคม 2565 

09.00 – 16.00 น. 
โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

 
*สถานทีก่ารจดัสมัมนาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม           

 

หลกัการและเหตผุล 
           ไมม่ใีครทีเ่กดิมาโดยไมเ่คยทําอะไรผดิ ทกุคนลว้นแตเ่คยทําเรือ่งผดิพลาดกนัมาแลว้ทัง้นัน้ 
มากบา้ง นอ้ยบา้ง เล็กบา้ง ใหญบ่า้ง แตกตา่งกนัไป การทีจ่ะไดม้าซึง่ประสบการณต์า่ง ๆ ในชวีติ ยอ่ม
ผา่นการลองผดิลองถกูอยูเ่สมอ แตส่ ิง่สําคญัคอื เมือ่ผดิพลาดแลว้ตอ้งเรยีนรู ้ เพือ่ป้องกนัแกไ้ขไมใ่ห ้
เกดิความผดิพลาดซํา้อกี และตอ้งสามารถยกระดบัเพือ่พัฒนาศกัยภาพในตวัเองใหก้า้วไปสูจ่ดุหมาย
ของความสําเร็จ 
          หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูบ้ทบาท หนา้ที ่ และ ทักษะการเป็นหวั
หนา้ทีด่ ี รวมถงึเรยีนรูเ้ทคนคิ วธิกีาร การลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน เพือ่เสรมิประสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิลในการทํางาน โดยผา่นการทํากจิกรรม Workshop และ Role Play ทีจั่ดขึน้ใหเ้ฉพาะผูเ้ขา้
อบรมแตล่ะกลุม่  และเมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนีไ้ด ้
ดว้ยตนเอง 
 
 
 

วตัถปุระสงค ์
      1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ที ่รวมถงึทักษะการเป็นหวัหนา้งานทีด่ ี
      2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบเทคนคิ วธิกีาร ในการลดขอ้ผดิพลาดในการทํางานไดอ้ยา่ง
สรา้งสรรค ์
      3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเองและ
ลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 
 

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 

Module 1: บทบาท หนา้ที ่และ ทกัษะการเป็นหวัหนา้ทีด่ ี
     1. บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของหัวหนา้งาน 
         - การบรหิารงานไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
         - การบรหิารคนใหทํ้างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     2. กจิกรรม Workshop: เขา้ใจบทบาทหนา้ทีต่นเองในฐานะหวัหนา้งาน 
     3. คณุเป็นหวัหนา้แบบไหน - เรยีนรูแ้ละเขา้ใจสไตลก์ารบรหิารงานของคณุในฐานะหัวหนา้งาน 
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     4. สมอง+ใจ สองเสาหลักสูก่ารเป็นหวัหนา้งานทีค่ณุควรจะเป็น 
         - สมอง = ตอ้งเป็นนักคดิ ตดัสนิใจอยา่งเป็นเหตเุป็นผล 
         - ใจ = ตอ้งเป็นทีย่ดึเหนีย่วดา้นจติใจของทกุคน เป็นคนทีท่กุคนใหค้วามไวว้างใจ 
     5. กรณีศกึษาการเป็นหัวหนา้งานทีด่สีูค่วามสําเร็จ 
     6. สดุยอด 5 ทักษะสําคญั ทีหั่วหนา้ตอ้งเรยีนรูเ้พือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการทํางาน 
        6.1 ความรูใ้นเนือ้งาน 
        (ตอ้งมคีวามรูใ้นงานทีต่วัเองตอ้งปฏบิตั ิรูว้า่ตนเองตอ้งทําอะไร มอีะไรเกีย่วขอ้งบา้ง) 
        6.2 ทักษะในการสัง่งาน มอบหมายงาน ใหถ้กูคนและถกูตอ้ง ไมม่ขีอ้ผดิพลาดตามมาทีห่ลงั 
       (ตอ้งสามารถมอบหมายงานใหก้บัพนักงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรู ้ ความสามารถ ดว้ยความ
รวดเร็ว ถกูตอ้ง และทีสํ่าคญัคอืตอ้งมคีวามสขุมุ รอบคอบ และระมัดระวังในการใชค้น) 
        6.3 ทักษะการสอนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
       (ตอ้งสามารถสอนงานลกูนอ้งใหเ้ขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและสมบรูณ)์ 
        6.4 ทักษะในการปรับปรงุงาน โดยเรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 
      (หัวหนา้งานตอ้งมทีศันคตทิีด่ ีตอ่การปรับปรงุและพัฒนางาน) 
       6.5 ทักษะในการปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ ืน่ 
       (ตอ้งสรา้งใหเ้กดิความสามัคคใีนการปฏบิตังิานรว่มกนั เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดอยา่งมปีระสทิธภิาพ) 
      7. กจิกรรม Role Play : ส ัง่งาน มอบหมายงาน และ สอนงานอยา่งสรา้งสรรค ์
Module 2: หวัหนา้…กบัการลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงานอยา่งไดผ้ล 
      8. ขอ้ผดิพลาดทีหั่วหนา้งานมักประสบ 
          - ปัญหาจากการสือ่สาร 
          - ปัญหาจากการไมว่างแผน 
          - ปัญหาจากการแกปั้ญหาและตดัสนิใจแบบผดิ ๆ 
     9. ตวัอยา่ง ขอ้ผดิพลาดในการทํางานของหวัหนา้งาน 
     10. เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดดว้ยความคดิเชงิรกุ 
          - การวางแผนดว้ยหลกั P D C A 
          - การเลอืกใช ้“คน” ใหถ้กูกบั “งาน” 
          - การสือ่สารอยา่งสมบรูณด์ว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ 
          - การจัดลําดบัความสาํคญัของงานอยา่งเป็นระบบ  
      11. การแกปั้ญหาและตดัสนิใจอยา่งมกี ึน๋….ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
          - คน้หาสาเหตขุองปัญหา 
          - วเิคราะหปั์ญหา 
          - วเิคราะหท์างเลอืก 
          - ตดัสนิใจอยา่งมกี ึน๋ 
      12. กจิกรรม Workshop เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดอยา่งไดผ้ลสําหรบัหวัหนา้งาน 
     13. สตูร 3 A แหง่ความสําเร็จในการบรหิารงานไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด 
     14. เทคนคิการป้องกนัขอ้ผดิพลาดไมใ่หเ้กดิซํา้แลว้ซํา้อกี !!! 
     15. สรปุ คําถามและคําตอบ 
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ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จาํกดั 
 

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

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

บคุคลท ัว่ไป 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 ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 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. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ําระมาแลว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อบรม, สมัมนา, การบรหิาร, หวัหนา้,Manager,ลดขอ้ผดิพลาด,การทํางาน 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 
 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    
 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code 

ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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