
สอบถามและส ารองท่ี

Tel: 02-464-6524 , 085-938-6299 Fax.02-903-0080 ตอ่ 4326
E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   

www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร เทคนิคการปรบัปรุงและลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน

พบเทคนิคในการลดขอ้ผิดพลาดในการท างานท่ีถกูใจนาย โดนใจลกูคา้”

จดัอบรมวนัท่ี 30  พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลด ์ออรค์ิด (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

หลกัการและเหตผุล

          ในปัจจุบนัทุกชีวิตอยูใ่นภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้ นภายในกรอบของวนัเวลาท างานท่ีเท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองคก์รต่าง

มุ่งหวงัใหพ้นักงานแต่ละคนท างานไดม้ากขึ้ น ดงัน้ัน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณแ์บบและปราศจาก

ขอ้ผิดพลาดในการท างาน บนพ้ืนฐานของความคิดท่ีเฉียบคม หยั่งลึกถงึแก่นของเน้ืองาน (กึน๋) ยอ่มมีผลต่อความส าเร็จ

ของงาน รวมถึงความประทบัใจของลกูคา้และตรงตามความคาดหวงัของผูบ้ริหารอยา่งแน่นอน  หลกัสตูรน้ีจึงไดพ้ฒันาขึ้ นมา

เพื่อใหพ้นักงานทุกฝ่ายงาน ไดเ้รียนรูเ้ทคนิคการลดความผิดพลาดในการท างานรวมทั้งการพฒันาตนเองใหท้ างานไดอ้ยา่งถกูใจ

นาย และ โดนใจลกูคา้ จนสามารถพฒันาจุดอ่อนและเสริมสรา้งจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลบัอื่นๆ ท่ีจะท าใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจ

และสามารถประยุกตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมื่อปฏบิติังานจริง

วตัถุประสงค์

• เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองเทคนิคการลดขอ้ผิดพลาด และการพฒันาประสิทธิภาพการท างานใหถู้กใจนาย และ โดนใจลกูคา้ 

• เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยุกตใ์ชเ้ร่ืองการลดขอ้ผิดพลาด และพฒันาประสิทธิภาพการท างาน ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

Module 1: Concepts

1. หลกัการ- แนวคิดเร่ืองการลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน (คดิ และ ท า)

2. สตูร 3 A แห่งความส าเร็จในการท างานเพื่อลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน

3. เสริมทกัษะการคิด เพื่อสรา้งความส าเร็จในการท างานและลดขอ้ผิดพลาด

คิดบวก /คิดภาพใหญ่ และ รายละเอียด/คิดเชิงวิเคราะห/์คิดสรา้งสรรค/์คิดต่อยอด

4. กระตุกวิญญาณแห่งการท างาน ดว้ยหลัก 5 คิด >>> คิดก่อนท า/คิดทางเลือก/คิดทางออก/คิดแกไ้ข/คิดพฒันา

5. Success with Common Sense >>>ความหมายของ Sense ในการท างาน/ เทคนิคแยบยลในการใช ้Sense/ แนวทางการ

พฒันา Sense

Module 2: Applications 

6. พรอ้มสรรพ ดว้ยสารพดัเคล็ดลับ ในการลดขอ้ผิดพลาดและพฒันาการท างานท่ีดี ไรท่ี้ติ และถูกใจหวัหน้า

7. เทคนิคการส่งมอบงานสมบรูณแ์บบ......และมีก๋ึน ถูกใจลกูคา้และหวัหน้าอยา่งแรง

8. กรณีศึกษา: เรียนรูค้วามผิดพลาดอยา่งเป็นบทเรียน

9. ลกัษณะคนท างานอยา่งสมบรูณแ์บบ 

10. กิจกรรม: การลดขอ้ผิดพลาดในการท างานของตนเอง

11. แชรป์ระสบการณ:์ ท างานอยา่งไรไม่ใหผิ้ดพลาด

12.. สรุป ค าถามและค าตอบ

วิทยากร: ดร.ธธีรธ์ร ธีรขวญัโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินคา้ บริษัท หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั จ ากดั

อดีตผูจ้ดัการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณร์ะดบังานบริหารและเป็นผูเ้ช่ียวชาญการวางแผนงาน และพฒันาระบบงาน

ท่ีใคร ๆ ตอ้งถามถึงทั้งวงการมากกวา่ 25 ปี



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-938-6299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

                  
1. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ......................................
                  

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 23 พฤษภาคม 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)

หลกัสูตร เทคนิคการปรบัปรุงและลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน

พบเทคนิคในการลดขอ้ผิดพลาดในการท างานท่ีถกูใจนาย โดนใจลกูคา้”


