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Professional Time Management 
 
 

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

                       ประสบการณ์ทํางาน ทีGปรกึษาอาวโุสดา้นการพัฒนาบคุลากร/วทิยากร 
                     บรษัิท คงิ เพาเวอร ์ดวิตี4 ฟร ีจํากดั (พฒันาบคุลากรมากกวา่ 3,500 คน) 
                    - ผูจ้ดัการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบคุคล / นักวเิคราะหว์างแผนระบบการฝึกอบรม 
                และการพฒันาบคุลากร กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร ์อนิเตอรเ์นช ั�นแนล กรุป๊ จํากดั 

 

 

10 มนีาคา 2564 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
    ปัจจุบันเวลากับการบรหิารเวลาในการทํางานมคีวามสําคัญกับการสรา้งความสําเร็จ และความพงึพอใจทัSง
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏบัิตงิานร่วมกันในองค์กร รวมถงึลูกคา้ต่าง ๆ ทีGตอ้งการตดิต่อสืGอสารประสานงานใหง้านสําเร็จตาม
เป้าหมายทีGกําหนดไว ้เวลากับการการบริหารงานใหป้ระสบความสําเร็จ มีประสทิธภิาพและผลสําเร็จทีGดีนั Sน 
ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถในบรหิารจัดการเรืGองเวลาทีGด ีเพืGอผลผลติ (Productivity) และความพงึพอใจ 
(Satisfaction) ทีGชดัเจน ไดม้าตรฐาน และรวดเร็ว 
 
      ดังนัSน เทคนคิการบรหิารเวลาทีGจะใหไ้ดผ้ลอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึตอ้งอาศัยการฝึกฝนความมรีะเบยีบ ความใส่
ใจ ความชํานาญ และสรา้งแนวคดิใหม่ๆ จากพืSนฐานความรับผดิชอบงาน และการสง่ต่องานไปยังจุดต่อไป เพืGอชว่ย
ใหเ้กดิความรวดเร็วทันเวลาในการปฏบิัตงิาน และสามารถนําความรูด้า้นเทคนคิการบรหิารเวลาไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ทํางาน และในชวีติประจําวันต่อไป 
 
 
 
วตัถปุระสงค ์
 
      1. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีGยวตนเอง มหีลักการและเทคนคิการจัดการงานกบัการ
บรหิารเวลาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (Knowledge Results Objective) 
      2. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมฝึกทกัษะการบรหิารเวลาดว้ยกจิกรรมการเรยีนรู ้และสามารถนําความรูแ้ละ
เครืGองมอืการจัดการและการบรหิารเวลาไปประยุกตใ์ชใ้นการทํางาน และในชวีติ ประจําวันไดอ้ยา่งเหมาะสม (Skill 
Results Objective) 
      3. เพืGอใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมแีนวคดิใหม่ๆ  ในการบรหิารเวลาอย่างมอือาชพี ซึGงสง่ผลตอ่การสรา้งผลผลติ 
(Productivity) และสรา้งความพงึพอใจ (Satisfaction) แบบ 3 มติ ิคอืผูบ้รหิารองคก์ร, ผูป้ฏบิัตงิาน และลูกคา้ 
(Attitude Results Objective) 
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 หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ปัญหาการบรหิารเวลาไมเ่หมาะสมกบัการสรา้งความสมดุลการบรหิารเวลา 

           - ในการใชเ้วลาปกตทิัGวไป 
           - การจัดการเวลาตามเป้าหมาย 

2. การเพิGมประสทิธภิาพความรวดเร็วในการทํางานดว้ยเทคนคิการลดสิGงรบกวนขณะทํางานต่อการเพิGมผลผลติ
กบัความพงึพอใจ (Productivity and Satisfaction) 

3.  WORKSHOP การบรหิารเวลา 1 : การจดัลําดบัความสาํคญัและเรง่ดว่นของกจิกรรม (Activity 
Prioritization) เพื�อผลลพัธข์องการใชเ้วลากบักจิกรรมแตล่ะประเภท 

4. การกําหนดบทบาทหนา้ทีG ความรับผดิชอบ และเป้าหมายระหว่างงานกบัเวลา 
5. การกําหนดกจิกรรมสําคัญ แบบ Reactive และ Proactive ระหวา่งผูป้ฎบิตังิานหน่วยงานและความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

6. เครืGองมอืการประเมนิการวางแผนบรหิารเวลาดว้ยการสืGอสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
7.  WORKSHOP การบรหิารเวลา 2 : การวางแผนและจดัทําตารางการบรหิารเวลา(Time Schedule) 

และผลสาํเร็จของงานตามเป้าหมาย (Result Oriented)  
8. การสรา้งระบบการจัดการและบรหิารเวลาของตนเอง 
9.  การรับคําสัGง การประชมุ การมอบหมาย การสัGงงาน การกระจายงาน และการตดิตามงาน 
10.  การใชส้ืGอ อปุกรณ์ และเทคโนโลยกีบัการบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม 
11. WORKSHOP การบรหิารเวลา 3 : เทคนคิการทํางานโดยใชเ้วลาอยา่งมปีระสทิธผิล ไดเ้ป้าหมายและมี
มาตรฐาน 

 

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

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 
3 2,900.00 203.00 87.00 3,016.00 3,103.00 

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

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG 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  
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ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
อบรม, สมัมนา, Professional,Time,Management,มอือาชพี,บรหิารเวลา 


