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หลกัสตูร Time Management for Effective Work 

การบริหารเวลาเพ่ือความส าเร็จของงาน  

 

 วนัท่ี 19 มกราคม  2561 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Gold Orchid Bangkok   ถนนวิภาวดี – สุทธิสาร กรุงเทพฯ  
 

 

Promotion  สมคัร 4x2,900 บาทเทา่นั้น !!!   

(ราคาปกติทา่นละ  3,900 บาท) 
 

อาจารยส์กุจิ ตรยีทุธวฒันา 
 

ท่ีมาของหลกัสตูร 

พนกังานจ านวนไมน่อ้ยท่ีดจูะท างานวุ่นวายทัง้วัน  มีแตง่านดว่นและดว่นที่สดุ  จนท าใหช้ีวิตใน

แตล่ะวันดจูะยุ่งเหยิงไปหมด  หลาย ๆ คนยงัคิดว่าการดยูุ่งเหยิงคือการทุ่มเทและท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพแลว้  ขณะที่อีกหลายคนก็ไมร่ ูจ้ะเร่ิมตน้ท าอะไร  ท างานตามแตส่ิ่งท่ีจะเผชิญโดยไม่

มีการวางแผนการท างานในแตล่ะวัน  และอีกหลายคนรูส้ึกว่าตวัเองเสียเวลาไปทัง้วันแตไ่ดง้านไม่

สมกบัสิ่งที่ไดล้งทนุไป และอีกอย่างหนึง่ก็คือ เนือ่งจากเสียเวลาไปกบัเร่ืองปลีกย่อยท่ีไมม่ี

สาระส าคญัมากเท่าใดนกั ดงันัน้ การบรหิารเวลา หากเราสามารถเรยีนร ูวิ้ธีการบรหิาร

เวลาเพ่ือใชเ้วลาแต่ละช่วงใหมี้คณุค่าและประสบผลส าเรจ็ตามท่ีไดต้ัง้ใจไว ้ คงจะท าให้

การท างานของพนกังานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน  และแน่นอน... สิ่งน้ีจะ

เป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการท างานดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป 

        

สิ่งท่ีไดร้บัจากการฝึกอบรม 

     1. ไดเ้รียนรูแ้ละมีความเขา้ใจหลกัการ แนวคิด ตลอดจนการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการ

บริหารเวลา  

     2. สามารถน าหลกัการและแนวคิดในการบริหารเวลาไปใชใ้นการปฏิบตัภิารกิจท่ีรบัผิดชอบ

อยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหเ้หมาะสมส าหรบัปัจจัยท่ีควบคมุไดแ้ละที่อยู่นอก

การควบคมุ 

     3. ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัล าดบัของความส าคญักอ่น-หลงัในการวาง

แผนการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วนั  (09.00-1600.น.)   
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หวัขอ้และกจิกรรมการเรยีนร ู ้

 ท าไมถึงตอ้งบริหารเวลาใหด้ีและคุม้คา่ 

  “บริหารเวลาไมใ่ชบ่ริหารนาฬิกา” 

 Workshop : Time Management Problem 

 สาเหตท่ีุยุ่งเหยิงและไมม่ีประสิทธิภาพในการบริหารเวลา 

 เทคนคิการบริหารเวลาอย่างมีสมดลุ 

 เทคนคิการจดัสรรเวลาในการท างาน 

 เคารพเวลาของตนเอง และเวลาของผูอ่ื้น 

 เคล็ดไมล่บัสรา้งเวลาใหม้ากขึน้ได ้

 วิธีการประหยดัเวลาและความผิดพลาดในการใชเ้วลา 

 Clip VDO “Power and Value of Time –Jar of Life” 

 Workshop : เวลาหายไปไหน ? 

 เจาะลึกเทคนคิการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนการท างาน 

 จดัชว่งเวลา (เทคนคิ “8+8+8”) 

 จดักลุม่งาน (เทคนคิ “Time Matrix”) 

 จดัล าดบังาน (เทคนคิ “20/80”) 

 จดัแผนงาน (เทคนคิ “Action Plan”) 

 Workshop  : Time Management Solution 

รปูแบบการฝึกอบรม 

     1. การบรรยาย กระตุน้แนวคิด : 40% 

     2. อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะทอ้นแนวคิดร่วมกนั 

     3. กิจกรรมการเรียนรู ้(สถานการณจ์ริง & Clip VDO) : 60% 

   ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหกัลดหยอ่นภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวนัและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 
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ส ารองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่ 
 
คณุธนนันท ์    0906450992 , 0896060444  Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com , 

E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการ
สมัครทางอเีมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงนิใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 
ตอ้งการจดัอบรมรปูแบบ In-house  Training  ภายในองคก์ร   
 

ตดิตอ่คุณจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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