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หลกัการและเหตุผล 
     การท างานทกุงาน ยอ่มเกดิผลลัพธทั์ง้ความส าเร็จ และความลม้เหลว ซึง่มปัีจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลลัพธทั์ง้
สองดา้น น่ันคอื ขอ้ผดิพลาดในการท างาน ซึง่เป็นธรรมดาของโลกนี ้คอื ไมเ่คยมผีูใ้ด ทีไ่มเ่คยท างาน
ผดิพลาด แตข่ ึน้อยูก่ับความคดิทัศนคตขิองผูนั้น้วา่จะน าความผดิพลาดไปแกไ้ขใหด้ยี ิง่ข ึน้ หรอืจมปลกักับ
ความผดิพลาดแลว้เกดิความลม้เหลวในงานนัน้ 

      การจดัการกบัขอ้ผดิพลาด จงึเป็นสิง่ทีส่ าคัญส าหรับการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของบคุลากร
ทกุระดับชัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมือ่ไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจ ปรับใชเ้ทคนคิตา่งๆ ทีช่ว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพในการ
ท างาน อันมผีลตอ่การแกไ้ขปัญหา และขอ้ผดิพลาดในกระบวนการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานของตนเอง และ
สง่ผลตอ่ทมีงาน ตอ่องคก์ร 

      หลกัสตูรนีจ้งึมคีวามเหมาะสม และจ าเป็นตอ่การพฒันาบคุลากรอกีหนึง่หลกัสตูร ทีส่ามารถ
ตอบโจทยใ์นการสง่เสรมิประสทิธภิาพในการท างานของบคุลากรทกุระดบัช ัน้ ท าใหพ้นักงานมคีวาม
เขา้ใจ และใสใ่จในการท างานทีต่นเองรับผดิชอบได ้ท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ได ้เห็นความส าคัญของตนเองที่
เป็นสว่นหนึง่ขององคก์ร พรอ้มทัง้ตระหนักถงึความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1. เพือ่สรา้งความเขา้ใจในการท างานทีต่อ้งเผชญิกับปัญหาตา่งๆ และกระตุน้ความคดิเชงิบวกในการ
แกปั้ญหา 

2. เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู ้เขา้ใจในประสทิธภิาพดา้นตา่ง ๆ ของตนเอง วา่อยูใ่นระดับใด ควรปรับปรงุ 
พัฒนาอยา่งไร จงึเกดิความเหมาะสมส าหรับตนเอง และองคก์ร 

3. เพือ่ปรับ Mind set ของตนเองใหม้คีวามเหมาะสมในการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

4. เพือ่น าเทคนคิในการจัดการกับขอ้ผดิพลาดมาปรับใชไ้ดจ้รงิ โดยอาศยัเครือ่งมอืในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสม 

 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 

1.      แนวคดิในการลดขอ้ผดิพลาด และขอ้ดขีองการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน  

เทคนคิการจดัการกบัขอ้ผดิพลาดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน  
23 สงิหาคม 2561 

 

โรงแรมเซนตเ์จมส ์สขุมุวทิ 26 
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2.      ปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด 

1) ปัจจัยทีเ่กดิจากลักษณะสว่นบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับสภาพการท างาน 

2) ปัจจัยทีเ่กดิจากการออกแบบสภาพการท างาน 

3.      กจิกรรมกระจกสีด่า้นสะทอ้นขอ้ผดิพลาดในการท างาน 

4.       แนวทางการจัดการขอ้ผดิพลาดในการท างาน 

1)      แนวทางที ่1 การใชห้ลักวศิวกรรมทีเ่กีย่วกับปัจจัยมนุษย ์

2)      แนวทางที ่2 การจัดท าคูม่อืและวธิกีารท างานทีช่ดัเจน ถกูตอ้ง 

3)      แนวทางที ่3 การจัดใหม้กีารฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการท างาน 

4)      แนวทางที ่4 การสรา้งระบบการตรวจจับและแกไ้ขความผดิพลาด 

5)      แนวทางที ่5 การตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางดา้นสงัคมและจติวทิยาของ
พนักงาน 

5.      หลักการพัฒนาประสทิธภิาพ  5 ดา้น ในการท างานสูค่วามส าเร็จ (เรยีนรู ้
ดว้ย Management games เกมการเรยีนรู)้ 

1)      มุง่ผลสมัฤทธิ ์(Achievement Motivation) 

2)      บรกิารทีด่ ี(Service Mind) 

3)      มคีวามเชีย่วชาญ (Expertise) 

4)      การยดึมั่นในคณุธรรม (Integrity) 

5)      ท างานเป็นทมี (Teamwork) 

6.      แนวทางการท างานดว้ยความละเอยีดรอบคอบ (Attention to Details) 

7.      การปรับ Mind set ในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ 

1)      ออ่นนอ้มเหมอืนคนไทย 

2)      ตรงเวลาเหมอืนฝร่ัง 

3)      ขยันเหมอืนคนจนี 

เทคนคิการฝึกอบรม 

ละลายพฤตกิรรมการระดมสมองเกมเพือ่ประสบการณ์และการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมประยกุต ์Management 
Games ออกแบบส าหรับการแกปั้ญหาในการท างาน และสง่เสรมิการเรยีนรู ้
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 วทิยากร - ประสบการณ์และผลงานดเีดน่ 

  อาจารยพ์มิพพ์ศิา  ศรสีเุมธากลุ 

การศกึษา :        ปรญิญาโท   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
  ปรญิญาตร ี เกยีรตนิยิม อันดับ 2  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล คลองหก 

ต าแหน่งหนา้ทีปั่จจบุัน 
    1.  ทีป่รกึษาดา้นจติวทิยาการอตุสาหกรรม เพือ่การพัฒนาบคุลากร CPF Training Center Co., Ltd. 
    2.  อาจารยพ์เิศษ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั สาขา เทคโนโลยกีารจัดการ 
วชิา หลักการจัดการ  
    3.  วทิยากรจัดอบรมและสมัมนาวชิาการ และเชงิปฏบิัตกิาร Team Building และหัวขอ้ที่
เกีย่วขอ้ง  (10 คน – 1,500 คน) 

ประสบการณ์และความช านาญพเิศษ 

   ·        จติวทิยาอตุสาหกรรม เพือ่แกปั้ญหาในการท างาน 

   ·        การจัดกจิกรรมกลุม่สมัพันธส์รา้งความรูรั้กสามัคค ี

   ·        พธิกีร และศลิปะการพดูเพือ่จงูใจผูฟั้ง 

   ·        พัฒนาการในวยัตา่ง ๆ ของชวีติ (เด็ก วยัรุน่ วยัผูใ้หญ ่และผูส้งูอาย)ุ 

   ·        การพัฒนาคณุภาพ และประสทิธภิาพในการท างานเป็นทมี 

   ·     กจิกรรม WALK RALLY แนวใหม,่ TEAM BUILDING 

   ·     การปรับเปลีย่นความคดิ และพฤตกิรรมมนุษย ์เพือ่พัฒนาการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ข ึน้ 
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 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
เทคนคิการจดัการกบัขอ้ผดิพลาดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 

ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


