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

Time Management for Effective Work 
การบรหิารเวลาเพื�อความสาํเร็จของงาน 

 

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

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 
 

11 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
พนักงานจํานวนไมน่อ้ยทีSดจูะทํางานวุ่นวายทั Tงวัน  มแีตง่านดว่นและดว่นทีSสดุ  จนทําใหช้วีติในแตล่ะวันดูจะ

ยุง่เหยงิไปหมด  หลาย ๆ คนยังคดิวา่การดยุู่งเหยงิคอืการทุม่เทและทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้  ขณะทีSอกีหลาย
คนก็ไมรู่จ้ะเริSมตน้ทําอะไร  ทํางานตามแตส่ิSงทีSจะเผชญิโดยไมม่กีารวางแผนการทํางานในแต่ละวัน  และอกีหลายคน
รูส้กึวา่ตัวเองเสยีเวลาไปทั Tงวันแต่ไดง้านไม่สมกับสิSงทีSไดล้งทนุไป และอกีอยา่งหนึSงก็คอื เนืSองจากเสยีเวลาไปกับ
เรืSองปลกีย่อยทีSไม่มสีาระสาํคัญมากเทา่ใดนัก ดังนัTน การบรหิารเวลา หากเราสามารถเรยีนรูว้ธิกีารบรหิารเวลาเพืSอ
ใชเ้วลาแต่ละชว่งใหม้คีุณค่าและประสบผลสําเร็จตามทีSไดต้ั Tงใจไว ้ คงจะทําใหก้ารทํางานของพนักงานมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลยิSงขึTน  และแน่นอน... สิSงนีTจะเป็นพืTนฐานทีSสําคัญในการทํางานดา้นอืSน ๆ ตอ่ไป 
 
วตัถปุระสงค ์

1. ไดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามเขา้ใจหลักการ แนวคดิ ตลอดจนการพัฒนาทกัษะทีSจําเป็นในการบรหิารเวลา  
2. สามารถนําหลักการและแนวคดิในการบรหิารเวลาไปใชใ้นการปฏบัิตภิารกจิทีSรับผดิชอบอยู่ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหเ้หมาะสมสาํหรับปัจจัยทีSควบคุมไดแ้ละทีSอยู่นอกการควบคมุ 

3. ไดต้ระหนักถงึความสําคัญของการจัดลําดับของความสาํคัญกอ่น-หลังในการวางแผนการทํางานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ  

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ทําไมถงึตอ้งบรหิารเวลาใหด้แีละคุม้คา่ 
2.  “บรหิารเวลาไมใ่ชบ่รหิารนาฬกิา” 

• Workshop : Time Management Problem 
3. สาเหตุทีSยุง่เหยงิและไมม่ปีระสทิธภิาพในการบรหิารเวลา 
4. เทคนคิการบรหิารเวลาอย่างมสีมดลุ 
5. เทคนคิการจัดสรรเวลาในการทํางาน 
6. เคารพเวลาของตนเอง และเวลาของผูอ้ืSน 
7. เคล็ดไมลั่บสรา้งเวลาใหม้ากขึTนได ้
8. วธิกีารประหยัดเวลาและความผดิพลาดในการใชเ้วลา 

• Clip VDO “Power and Value of Time –Jar of Life” 
• Workshop : เวลาหายไปไหน ? 
9. เจาะลกึเทคนคิการบรหิารเวลาเพืSอการวางแผนการทํางาน 
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10. จัดชว่งเวลา (เทคนคิ “8+8+8”) 
11. จัดกลุ่มงาน (เทคนคิ “Time Matrix”) 
12. จัดลําดับงาน (เทคนคิ “20/80”) 
13. จัดแผนงาน (เทคนคิ “Action Plan”) 

• Workshop  : Time Management Solution 
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 กมุภาพนัธ ์2563 
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 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 20 มกราคม 2563 (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 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีT 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิทของทา่น และชืSอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีS 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


