
กลเม็ดเคล็ดลบัการลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน
สําหรบัหวัหนา้งาน

วนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 
ณ โรงแรมโกลด ์ออรคิ์ด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดฯี-สุทธิสาร)

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,900 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลกัสตูร

***สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของคา่ใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ.
2548 เป็นตน้ไป

ไมม่ใีครทีเ่กดิมาโดยไมเ่คยทําอะไรผดิ ทกุคนลว้นแตเ่คย
ทําเรือ่งผดิพลาดกนัมาแลว้ทัง้นัน้ มากบา้ง นอ้ยบา้ง เล็กบา้ง 
ใหญบ่า้ง แตกตา่งกนัไป การทีจ่ะไดม้าซึง่ประสบการณ์ตา่ง ๆ ใน
ชวีติ ยอ่มผา่นการลองผดิลองถกูอยูเ่สมอ แตส่ ิง่สําคญัคอื เมือ่
ผดิพลาดแลว้ตอ้งเรยีนรู ้เพือ่ป้องกนัแกไ้ขไมใ่หเ้กดิความ
ผดิพลาดซ้ําอกี และตอ้งสามารถยกระดบัเพือ่พัฒนาศกัยภาพใน
ตวัเองใหก้า้วไปสูจ่ดุหมายของความสําเร็จ

หลกัสตูรนีจ้งึไดพั้ฒนาขึน้มาเพือ่ผูเ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้
บทบาท หนา้ที ่และ ทักษะการเป็นหวัหนา้ทีด่ ีรวมถงึเรยีนรู ้
เทคนคิ วธิกีาร การลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน เพือ่เสรมิ
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการทํางาน โดยผา่นการทํา
กจิกรรม Workshop และ Role Play ทีจั่ดขึน้ใหเ้ฉพาะผูเ้ขา้อบรม
แตล่ะกลุม่  และเมือ่จบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยกุต์
และตอ่ยอดความรูใ้นเรือ่งนีไ้ดด้ว้ยตนเอง

วตัถปุระสงค์

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ รวมถงึ
ทักษะการเป็นหวัหนา้งานทีด่ี

2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบเทคนคิ วธิกีาร ในการลดขอ้ผดิพลาด
ในการทํางานไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์

3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนส์งูสดุในการพัฒนาตนเองและลดขอ้ผดิพลาดในการ
ทํางาน

หลกัการและเหตผุล หวัขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

Module 1: บทบาท หนา้ที ่และ ทกัษะการเป็นหวัหนา้ทีด่ ี
1.บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของหวัหนา้งาน
- การบรหิารงานไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด
- การบรหิารคนใหทํ้างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. กจิกรรม Workshop: เขา้ใจบทบาทหนา้ทีต่นเองในฐานะหวัหนา้
3.คณุเป็นหวัหนา้แบบไหน - เรยีนรูแ้ละเขา้ใจสไตลก์ารบรหิารงาน
ของคณุในฐานะหวัหนา้งาน
4.สมอง+ใจ สองเสาหลกัสูก่ารเป็นหวัหนา้งานทีค่ณุควรจะเป็น
- สมอง = ตอ้งเป็นนักคดิ ตดัสนิใจอยา่งเป็นเหตเุป็นผล
- ใจ = ตอ้งเป็นทีย่ดึเหนีย่วดา้นจติใจของทกุคน เป็นคนทีท่กุคนให ้
ความไวว้างใจ
5.กรณีศกึษาการเป็นหวัหนา้งานทีด่สีูค่วามสําเร็จ
6.สดุยอด 5 ทักษะสําคญั ทีห่วัหนา้ตอ้งเรยีนรูเ้พือ่ไมใ่หเ้กดิ
ขอ้ผดิพลาดในการทํางาน
6.1 ความรูใ้นเนือ้งาน (ตอ้งมคีวามรูใ้นงานทีต่วัเองตอ้งปฏบิตั ิรูว้า่
ตนเองตอ้งทําอะไร มอีะไรเกีย่วขอ้งบา้ง)
6.2 ทักษะในการสัง่งาน มอบหมายงาน ใหถ้กูคนและถกูตอ้ง ไมม่ี
ขอ้ผดิพลาดตามมาทีห่ลงั (ตอ้งสามารถมอบหมายงานใหก้บั
พนักงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ ดว้ยความรวดเร็ว 
ถกูตอ้ง และทีสํ่าคญัคอืตอ้งมคีวามสขุมุ รอบคอบ และระมัดระวังใน
การใชค้น)
6.3 ทักษะการสอนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (ตอ้งสามารถสอนงาน
ลกูนอ้งใหเ้ขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นและสมบรูณ์)
6.4 ทักษะในการปรับปรงุงาน โดยเรยีนรูจ้ากขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้
(หวัหนา้งานตอ้งมทัีศนคตทิีด่ ีตอ่การปรับปรงุและพัฒนางาน)
6.5 ทักษะในการปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ ืน่ (ตอ้งสรา้งใหเ้กดิความ
สามัคคใีนการปฏบิตังิานรว่มกนั เพือ่ลดขอ้ผดิพลาดอยา่งมี
ประสทิธภิาพ)
7. กจิกรรม Role Play : สัง่งาน มอบหมายงาน และ สอนงานอยา่ง
สรา้งสรรค์
Module 2: หวัหนา้… กบัการลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน
อยา่งไดผ้ล
8.ขอ้ผดิพลาดทีห่วัหนา้งานมักประสบ
- ปัญหาจากการสือ่สาร
- ปัญหาจากการไมว่างแผน
- ปัญหาจากการแกปั้ญหาและตดัสนิใจแบบผดิ ๆ
9.ตวัอยา่ง ขอ้ผดิพลาดในการทํางานของหวัหนา้งาน
10.เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดดว้ยความคดิเชงิรกุ
- การวางแผนดว้ยหลกั P D C A
- การเลอืกใช ้“คน” ใหถ้กูกบั “งาน”
- การสือ่สารอยา่งสมบรูณ์ดว้ยองคป์ระกอบ 5 ประการ
- การจัดลําดบัความสําคญัของงานอยา่งเป็นระบบ
11.การแกปั้ญหาและตดัสนิใจอยา่งมกี ึน๋….ไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด
- คน้หาสาเหตขุองปัญหา
- วเิคราะหปั์ญหา
- วเิคราะหท์างเลอืก
- ตดัสนิใจอยา่งมกี ึน๋
12.กจิกรรม Workshop เทคนคิการลดขอ้ผดิพลาดอยา่งไดผ้ล
สําหรับหวัหนา้งาน
13.สตูร 3 A แหง่ความสําเร็จในการบรหิารงานไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลาด
14.เทคนคิการป้องกนัขอ้ผดิพลาดไมใ่หเ้กดิซํ้าแลว้ซ้ําอกี !!!
15.สรปุ คําถามและคําตอบ

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

พท.ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวัญโรจน์
 อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท 

หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั
 อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรา

มะล)ิ
 และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal 

Garden Resorts Group
 รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการ

บรกิารมากกวา่ 25 ปี

วทิยากร



กลเม็ดเคล็ดลบัการลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงาน
สําหรบัหวัหนา้งาน

วนัองัคารที ่26 เมษายน 2565 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศพัท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสํารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
 เชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากดั (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทง่คุร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัคา่ธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลกัฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศพัท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จํานวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00

1 ทา่น 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00

สมคัรกอ่นวนัที ่14 เมษายน 2565 เหลอืเพยีง! 
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