
 

 
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, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

สดุยอดเทคนคิการเพิ�มประสทิธภิาพ 
การทํางานและการบรหิารเวลา 

(Efficiency Development Techniques and Time Management) 
 
 

วทิยากร: ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดบังานบรหิารและเป็นผูเ้ชี[ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ที[ใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั _งวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

28 เมษายน 2563 
09.00 น. – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

ในปัจจุบนั ทกุชวีติอยูใ่นภาวะความเร่งรบี งานมากขึ_นภายในกรอบของวันเวลาทํางานที[เทา่เดมิ ทกุธรุกจิทกุ
องคก์รตา่งมุ่งหวังใหพ้นักงานแต่ละคนทํางานไดม้ากขึ_น เพื[อไมต่อ้งเพิ[มจํานวนพนักงาน ลดคา่ใชจ่้าย และ ลดพื_นที[
สํานักงานลง ดังนั_น ประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลาจงึเป็นปัจจัยที[เขา้มามผีลต่อผลงานอย่างมาก หาก
พนักงานสามารถพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานของตนเอง และ บรหิารเวลาชวีติการทํางานและชวีติสว่นตัวไดอ้ยา่ง
ดแีลว้ ผลของงานตามเป้าหมายที[ตั _งไวแ้ละความสขุในการทํางานย่อมเป็นสิ[งที[ไมไ่กลเกดิฝันอยา่งแน่นอน   

หลักสตูรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพื[อใหพ้นักงานทกุฝ่ายงาน ผูเ้ขา้อบรม และผูบ้รหิารที[รูส้กึวา่ตอ้งการพัฒนา
ตนเอง ตอ้งการมเีวลามากขึ_นในการทํางาน ทั _งนี_ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้รยีนรูท้ั _งเทคนคิและวธิใีนการพัฒนา
ประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลาอยา่งเป็นระบบ ฝึกปฏบัิตทํิากจิกรรมระดมสมองพัฒนาประสทิธภิาพการ
ทํางานและการบรหิาร ความสมัพันธก์ับการทํางานเป็นทมี รวมทั _งพัฒนาจดุออ่นและเสรมิสรา้งจุดแข็งของตน พรอ้ม
เคล็ดลับอื[นๆ ที[จะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมื[อปฏบิตังิานจรงิ 
 

วตัถปุระสงค ์ 
     1. เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื[องเทคนคิการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลาอยา่งเป็นระบบ 
     2. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดไ้ปประยกุตใ์ชเ้รื[องการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิาร 
 เวลา ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
     1. หลักการ- แนวคดิเรื[องการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลา 
     2. การกําหนดเป้าหมายของชวีติ- ความสมดลุของชวีติการงานและชวีติสว่นตัว 
     3. การวางแผน ภายใตก้รอบเวลา  
     4. กจิกรรม Workshop: การวางแผนอยา่งเป็นระบบ 
     5. การสรา้งแรงจูงใจและความพอใจในการทํางานใหก้บัตนเอง 
     6. สํารวจตน และ สรา้งสรรคสํ์าเร็จดว้ยตัวเอง 
     7. กจิกรรม Workshop: วเิคราะหต์นเองเพื�อเป็นกระจกเงาสะทอ้นตวัตน 
     8. มนุษยสัมพันธ ์ และ การทํางานเป็นทมี 
     9. การใชเ้วลาในแตล่ะวัน 
    10. รูปแบบการทํางานของมนุษย ์เพื[อปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางาน 
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    11. กจิกรรม Workshop: การสรา้งประสทิธภิาพภายใตเ้วลาที�จาํกดั 
    12. การวเิคราะหต์ัวฆา่เวลา (Time Wasters)และ เทคนคิบรหิารตัวฆา่เวลา  
    13. การจัดลําดับความสําคัญของงาน  
    14. ปรับเปลี[ยนทศันคต ิในการทํางาน 
    15. สรุป คําถามและคําตอบ 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 28 เมษายน 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,173.00 4,056.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 10 เมษายน 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 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ 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 และชื[อหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
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   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, สดุยอดเทคนคิการเพิ[มประสทิธภิาพการทํางาน, ความสมัพันธก์ับการทํางานเป็นทมี, 
ประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลา, การจัดลําดบัความสาํคญัของงาน 


