
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การบรหิารเวลาอยา่งมอือาชพี 
Professional Time Management  

 
 

วทิยากร: ดร.พพิฒันพ์ล  เพ็ชรเที�ยง 
ปรญิญาเอก การศกึษาเพืLอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 
ปรญิญาโท การศกึษาเพืLอพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง, 

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีLปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี) ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 
 

10 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

ปัจจุบันเวลากบัการบรหิารเวลาในการทํางานมคีวามสําคัญกบัการสรา้งความสําเร็จ และความพงึพอใจทั Xง
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบิัตงิานร่วมกนัในองคก์ร รวมถงึลกูคา้ตา่งๆ ทีLตอ้งการตดิตอ่สืLอสารประสานงานใหง้านสําเร็จตาม
เป้าหมายทีLกําหนดไว ้เวลากบัการการบรหิารงานใหป้ระสบความสําเร็จ มปีระสทิธภิาพและผลสาํเร็จทีLดนัี Xน 
ผูป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในบรหิารจัดการเรืLองเวลาทีLด ีเพืLอผลผลติ (Productivity) และความพงึพอใจ 
(Satisfaction) ทีLชดัเจน ไดม้าตรฐาน และรวดเร็ว 

ดังนัXน เทคนคิการบรหิารเวลาทีLจะใหไ้ดผ้ลอยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึตอ้งอาศัยการฝึกฝนความมรีะเบยีบ ความ
ใสใ่จ ความชาํนาญ และสรา้งแนวคดิใหม่ๆ จากพืXนฐานความรับผดิชอบงาน และการสง่ต่องานไปยังจุดตอ่ไป เพืLอ
ชว่ยใหเ้กดิความรวดเร็วทันเวลาในการปฏบิัตงิาน และสามารถนําความรูด้า้นเทคนคิการบรหิารเวลาไปประยกุตใ์ชใ้น
การทํางาน และในชวีติประจําวันต่อไป 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 

1. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีLยวตนเอง มหีลักการและเทคนคิ 
การจัดการงานกบัการบรหิารเวลาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (Knowledge Results Objective) 

2. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมฝึกทกัษะการบรหิารเวลาดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้และสามารถนํา 
ความรูแ้ละเครืLองมอืการจัดการและการบรห ิารเวลาไปประยุกตใ์ชใ้นการทํางาน และในชวีติ ประจําวันได ้
อย่างเหมาะสม (Skill Results Objective) 

          3.  เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมแีนวคดิใหม่ๆ  ในการบรหิารเวลาอย่างมอือาชพี ซึLงสง่ผลต่อการ 
     สรา้งผลผลติ (Productivity) และสรา้งความพงึพอใจ (Satisfaction) แบบ 3 มติ ิคอื       
     ผูบ้รหิารองคก์ร, ผูป้ฏบิตังิาน และลกูคา้ (Attitude Results Objective) 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

1. ปญัหาการบรหิารเวลาไมเ่หมาะสมกบัการสรา้งความสมดลุการบรหิารเวลา 
• การใชเ้วลาปกตทิัLวไป 
• การจัดการเวลาตามเป้าหมาย 

2. การเพิ�มประสทิธภิาพความรวดเร็วในการทํางานดว้ยเทคนคิการลดสิ�งรบกวน 
ขณะทํางานตอ่การเพิ�มผลผลติกบัความพงึพอใจ (Productivity and Satisfaction) 

3. WORKSHOP การบรหิารเวลา 1 : การจัดลําดับความสําคัญและเร่งด่วนของกจิกรรม (Activity 
Prioritization) เพืLอผลลัพธข์องการใชเ้วลากบักจิกรรม 
แต่ละประเภท 

4. การกําหนดบทบาทหนา้ที� ความรบัผดิชอบ และเป้าหมายระหวา่งงานกบัเวลา 
5. การกําหนดกจิกรรมสาํคญั แบบ Reactive และ Proactive ระหวา่งผูป้ฎบิตังิาน  

หนว่ยงานและความตอ้งการของลกูคา้  
6. เครื�องมอืการประเมนิการวางแผนบรหิารเวลาดว้ยการสื�อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7. WORKSHOP การบรหิารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทําตารางการบรหิารเวลา (Time Schedule) 
และผลสําเร็จของงานตามเป้าหมาย (Result Oriented)   

8. การสรา้งระบบการจดัการและบรหิารเวลาของตนเอง 
9. การรบัคําส ั�ง การประชุม การมอบหมาย การส ั�งงาน การกระจายงาน และการตดิตามงาน   
10. การใชส้ื�อ อปุกรณ์ และเทคโนโลยกีบัการบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม 
11. WORKSHOP การบรหิารเวลา 3 : เทคนคิการทํางานโดยใชเ้วลาอยา่งมปีระสทิธผิล ไดเ้ป้าหมาย
และมมีาตรฐาน 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัท ี� 10 ตลุาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 25 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีL 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีL 014-2-63503-8 

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืLอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


