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เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมอือาชีพ  (Effective Time Management for Excellence) 

วันที ่23 มกราคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนสุทธิสาร-วิภาวดี  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์ไพรัช   วนัสบดไีพศาล 

  
 
 

 
หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะให้งานแต่ละชิ้นมีผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพ  หน่ึงในความส าเร็จ  คือการน าเร่ืองของ
เวลาเข้ามาบริหารจัดการงานประจ าวนัท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีมีระดับความส าคัญน้อยไปจนถึงมาก  
จ าเป็นท่ีจะต้องใช้การบริหารเวลาเข้ามาสอดประสานควบคุมเสมอ 

 การบริหารเวลาจะช่วยให้แต่ละงานมีการจัดระเบียบความคิด การวางแผน การเรียงล าดับเร่ืองขอ
เวลาให้สอดรับกับงานท่ีมีหลายระดับ  รู้วิธีการวางโครงร่างของช้ินงานท่ีได้รับมอบหมายท้ังระบบ  
ด้วยการใช้การบริหารเวลาเข้าช่วยวางไทม์ไลน์ของงานท้ังระบบ 

 หลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและงานประจ าวนั  จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารในเร่ืองของเวลา  
และการบริหารงานประจ าวันท่ีได้รับมอบหมาย  ท้ังยงัช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพด้วยการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ   
“จัดการเวลาให้สอดประสานกับงานประจ าวันอย่างมืออาชีพ” 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความส าคัญของเวลากับการบริหารจัดการ 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวางแผนบริหารเวลา 
 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมได้น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับประยกุต์ให้สอดรับกับเนือ้งาน 

 

เน้ือหาการสัมมนา 
 เวลากับงาน-งานกับเวลา 
 การบริหารเวลา 
 บริหารการเปล่ียนแปลงรอบด้าน 
 การลดความสูญเสีย 

Promotion   ตอ้นรบัปีใหม่ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น 
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 เรียนรู้วงจรของงาน ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดส้ินสุด 
 คัดแยกล าดับความส าคัญของแต่ละงาน 
 ควบคุมความส าคัญของงานด้วยเวลา 
 วิเคราะห์เวลาในรูปแบบของไทม์ไลน์ 
 การวางแผนงานด้วยไทม์ไลน์ 
 เคลด็ลบัความส าเร็จด้วยการบริหารเวลา 
 การบริหารงานประจ าวัน 
 กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 สรุปเนือ้หาแลกเปล่ียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม  เพ่ือน ากลบัไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาท่ีดีย่ิงขึน้ 

 

วิธีการ  (ทฤษฏี 30% ปฏิบัติ 70 %) 
 การบรรยาย-สาธิต –ประสบการณ์ 
 เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
 ระดมสมอง-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก-การแสดงบทบาทสมมติ 

สไตล์การสอนของวิทยากร 
 Psychology for motivated thinking  (การใช้จิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นความคิด) 
 Training interactive for leverage the real performance  (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบส าหรับการใช้ประโยชน์
จากการปฏิบัติจริง) 
 Psychology  (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)  คือการน าจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม  และ
กระตุ้นความคิดของผู้ เรียนรอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ 

ผู้ทีเ่หมาะสมกบัหลักสูตรน้ี 
 หัวหน้างาน 
 พนักงาน 

ระยะเวลา  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:    

ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 
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รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

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

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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