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หลกัสตูร การบรหิารเวลาเพื�อความสาํเร็จของงาน 
Time Management for Effective Work 

 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

2 มกราคม 2562 
  09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร)   
*สถานที[จัดสมัมนาอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

หลกัการและเหตผุล 
 พนักงานจํานวนไมน่อ้ยที[ดจูะทํางานวุ่นวายทั \งวัน  มแีตง่านดว่นและดว่นที[สดุ  จนทําใหช้วีติในแตล่ะวันดูจะ
ยุง่เหยงิไปหมด  หลาย ๆ คนยังคดิวา่การดยุู่งเหยงิคอืการทุม่เทและทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้  ขณะที[อกีหลาย
คนก็ไมรู่จ้ะเริ[มตน้ทําอะไร  ทํางานตามแตส่ิ[งที[จะเผชญิโดยไมม่กีารวางแผนการทํางานในแต่ละวัน  และอกีหลายคน
รูส้กึวา่ตัวเองเสยีเวลาไปทั \งวันแต่ไดง้านไม่สมกับสิ[งที[ไดล้งทนุไป และอกีอยา่งหนึ[งก็คอื เนื[องจากเสยีเวลาไปกับ
เรื[องปลกีย่อยที[ไม่มสีาระสาํคัญมากเทา่ใดนัก ดังนั\น การบรหิารเวลา หากเราสามารถเรยีนรูว้ธิกีารบรหิารเวลาเพื[อใช ้
เวลาแต่ละชว่งใหม้คีณุคา่และประสบผลสําเร็จตามที[ไดตั้ \งใจไว ้ คงจะทําใหก้ารทํางานของพนักงานมปีระสทิธภิาพ
และมปีระสทิธผิลยิ[งขึ\น  และแน่นอน... สิ[งนี\จะเป็นพื\นฐานที[สําคัญในการทํางานดา้นอื[น ๆ ตอ่ไป 
 

วตัถปุระสงค ์
 

1. ไดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามเขา้ใจหลักการ แนวคดิ ตลอดจนการพัฒนาทกัษะที[จําเป็นในการบรหิารเวลา 
2. สามารถนําหลักการและแนวคดิในการบรหิารเวลาไปใชใ้นการปฏบัิตภิารกจิที[รับผดิชอบอยู่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลใหเ้หมาะสมสําหรับปัจจัยที[ควบคุมไดแ้ละที[อยู่นอกการควบคมุ 

3. ไดต้ระหนักถงึความสําคัญของการจัดลําดับของความสาํคัญกอ่น-หลังในการวางแผนการทํางานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ทําไมถงึตอ้งบรหิารเวลาใหด้แีละคุม้คา่ 
2.  “บรหิารเวลาไมใ่ชบ่รหิารนาฬกิา” 
3. Workshop : Time Management Problem 
4. สาเหตุที[ยุง่เหยงิและไมม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารเวลา 
5. เทคนคิการบรหิารเวลาอย่างมสีมดลุ 
6. เทคนคิการจัดสรรเวลาในการทํางาน 
7. เคารพเวลาของตนเอง และเวลาของผูอ้ื[น 
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8. เคล็ดไมลั่บสรา้งเวลาใหม้ากขึ\นได ้
9. วธิกีารประหยัดเวลาและความผดิพลาดในการใชเ้วลา 
10. Clip VDO “Power and Value of Time –Jar of Life” 
11. Workshop: เวลาหายไปไหน ? 
12. เจาะลกึเทคนคิการบรหิารเวลาเพื[อการวางแผนการทํางาน 
13. จัดชว่งเวลา (เทคนคิ “8+8+8”) 
14. จัดกลุ่มงาน (เทคนคิ “Time Matrix”) 

• จัดลําดับงาน (เทคนคิ “20/80”) 
• จัดแผนงาน (เทคนคิ “Action Plan”) 
• Workshop: Time Management Solution 

15. สรุปคําถาม-คําตอบ 

รปูแบบการฝึกอบรม 
     1. การบรรยาย กระตุน้แนวคดิ : 40% 
     2. อภปิรายแลกเปลี[ยนความคดิเห็น สะทอ้นแนวคดิร่วมกัน 
     3. กจิกรรมการเรยีนรู ้(สถานการณ์จรงิ & Clip VDO) : 60% 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายในวนัที� 2 มกราคม 2562 
 

คา่สมัมนา VAT 7% 
หกั ณ ที�จา่ย  

3 % 
รวมจา่ยสทุธ ิ

กรณีไมม่หีนงัสอืหกั  
ณ ที�จา่ย 

3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

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

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื[อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,บรหิารเวลา,Time Management,ทํางาน,ความกดดนั,วางแผนทํางาน,ปรับเปลี[ยน,ประสทิธภิาพ 


