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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  

การบรหิารเวลา แกป้ญัหาและตดัสนิใจอยา่งมกี ึ)น 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัTน จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีTมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

 

2 เมษายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีTจัดอบรมอาจเปลีTยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
            ปัจจุบันนี]หลาย ๆ องคก์รมักประสบปัญหาพนักงานทํางานไม่มปีระสทิธภิาพ งานเสร็จไมท่ันตามเวลา
กําหนด แกปั้ญหาไมเ่ป็น ตัดสนิใจผดิพลาด สง่ผลใหล้กูคา้ หัวหนา้ เกดิความไม่พอใจ โดยปัญหาเหล่านี]
เกดิขึ]นเพราะ   พนักงานขาดเทคนคิ ความรู ้ประสบการณ์ ในการทํางานอยา่งถูกตอ้ง  
           หลักสตูรนี] จงึพัฒนาขึ]นเพืTอผูเ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารเวลาอย่างเหนอืชั ]น ทราบถงึ
วธิกีารแกปั้ญหาและตัดสนิใจอยา่งตรงจุดภายใตเ้วลาทีTจํากดั โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรมตา่ง ๆ  จน
เมืTอจบการอบรม ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถประยุกตแ์ละตอ่ยอดความรูเ้รืTองนี]ไดอ้ยา่งสมัฤทธิeผลดว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้อ้บรมตระหนักถงึความสําคัญคณุคา่ของเวลาและการบรหิารเวลาทีTมปีระสทิธภิาพ 
2. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารเวลาเพืTอสรา้งสรรคง์านใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิในการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอยา่งมชีั ]นเชงิ
ภายใตเ้วลาทีTจํากดั 

4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีTไดรั้บจากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพมากยิTงขึ]น 
 

  
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Module 1: หวัใจสาํคญั…ของการบรหิารเวลาเพื�อการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
1. หลักการ- แนวคดิเรืTองการพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานและการบรหิารเวลา 
2. การบรหิารเวลาเพืTอสรา้งสมดลุงาน สมดุลชวีติ 
3. ปัญหาและอปุสรรคทีTมักจะเกดิในการบรหิารเวลา 

• การผัดวันประกนัพรุง่ 
• การขาดความอดทน 
• การไมพ่ยายามใชค้วามคดิจนเกดิความผดิพลาด 
• การกลัวความลม้เหลว ทําใหไ้ม่กลา้ตัดสนิใจทีTจะลงมอืปฏบิตังิาน 
• การทํางานหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดยีวกัน 
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4. กจิกรรม Workshop คน้หาอปุสรรคตวัฆา่เวลา…เพื�อจดัการใหอ้ยูห่มดั 
5. เทคนคิการบรหิารเวลาเพืTอการทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• การกําหนดเป้าหมาย 
• การวางแผน ภายใตก้รอบเวลา 
• การจัดลําดับความสําคัญของงาน 

6. การพัฒนาตนเอง เพืTอเพิTมประสทิธภิาพในการทํางาน 
7. กจิกรรม Workshop: ฝึกปฏบิตักิารวางแผนภายใตเ้วลาที�จํากดั 

Module 2: สรรคส์รา้งวธิกีารแกป้ญัหาและตดัสนิใจภายใตเ้วลาที�จํากดั 
9. สาเหตุและปัจจัยทีTทําใหก้ารแกปั้ญหาและตัดสนิใจไมง่่ายอยา่งทีTคดิ 
10. ปัญหาและอปุสรรคทีTมักประสบในการแกปั้ญหาเมืTอถูกบบีดว้ยเวลา 

• แกไ้ขปัญหาไมต่รงจุด…เสยีเวลาแกไ้ข ซํ]าแลว้ ซํ]าอกี  
• ตัดสนิใจผดิพลาด…สรา้งความเสยีหายใหอ้งคก์ร 
• อืTน ๆ  

11. กจิกรรม Workshop ขจดัปญัหา และ ลดอปุสรรคในการแกป้ญัหา 
12. เทคนคิการแกปั้ญหาและตัดสนิใจในงานภายใตเ้วลาทีTจํากัด 

• ระบปัุญหาและสาเหตใุหช้ดัเจน 
• หาทางเลอืกในการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย 
• ตัดสนิใจเลอืก และ ลงมอืแกไ้ขอย่างชาญฉลาด 
• อืTน ๆ 

13. การใชเ้ครืTองมอืในการวเิคราะหปั์ญหาอยา่งเหนอืชั ]น 
• 6 W’s 1 H 
• เทคนคิการใชแ้ผนภาพ 
• อืTน ๆ  

14. กจิกรรม Workshop : การแกป้ญัหาและการตดัสนิใจภายใตเ้วลาที�จํากดั 
15. สรุป คําถามและคําตอบ 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

      
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันี] 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบุชืTอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืTอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477  
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, หลกัสตูร,การบรหิารเวลา,แกปั้ญหาและตดัสนิใจ,พนักงาน,การทํางาน 


