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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
เทคนิคการวางแผนงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพให้กระบวนการท างาน 

 

วันศุกร์ท่ี  20  มกราคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์กณัฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกลุ 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลกัการและเหตุผล (Introduction) 
การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการนั้นเป็นความท้าทายท่ีหลายองค์กรก าลงัประสบปัญหาใน

ปัจจุบนั ดงันั้นปัจจยัท่ีส าคญัเพ่ือท าให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคือ การวางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการ
ป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการวางแผนงาน เพราะการมีแผนท่ีดีท่ีสุดไม่ไดก้ารันตีถึงความส าเร็จไดทุ้กคร้ัง แต่
สามารถช่วยป้องกนัความผิดพลาดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึง 

หลกัสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพให้กระบวนการท างาน เนน้การเรียนรู้ดา้นการวางแผน
งาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน 
(Monitoring) อยา่งมีระบบ โดยตอ้งอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาได้
ทนัท่วงที เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รมีจิตส านึกของการ
ตระหนกัถึงการท างานท่ีตอ้งค านึงถึงคุณภาพของงานและส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้
 

วตัถุประสงค์  (Objective) 
1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ถึงบทบาทผูบ้ริหารแผนงานและผูรั้บมอบหมายแผนงาน 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัถึงการท างานเชิงคุณภาพและลดขอ้ผิดพลาด 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ความแตกต่าง วิเคราห์จุดอ่อน จุดแขง็ ของตนเองเพ่ือการท างานร่วมกนั  
4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างานต่อตนเองและท างานในเชิงรุกมากข้ึน 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 
• ผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน / พนกังาน 
• ผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 
• การบรรยาย  40% 
• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
• กรณีศึกษา 10% 

 

รายละเอยีดการด าเนิน 
• 1 วนั ( 7 ชัว่โมง ) 

 

เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอยีด 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
 
09.00–10.30 น. 

Part 1 : เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบในการวางแผน 

• แนวความคิดการวางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ความส าคญัและประโยชน์ของการวางแผนงาน 
• องคป์ระกอบและหวัใจของการวางแผนงาน 

Workshop วิเคราะห์ดว้ยคร่ืองมือ D I S C 

 
วิทยากรบรรยาย 
ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอความ
คิดเห็น 

10.30–10.45 น. พกัเบรก  
 
11.00–12.00 น. 

Part 2 : ทักษะการคิดที่ส าคัญส าหรับกระบวนการท างาน 

• เทคนิคการสร้างมนุษยสมัพนัธ์ดว้ย 6 STEP 
• ทกัษะการคิด 5 แบบ เพ่ือจดัการปัญหาอยา่งเป็นระบบ 
• หลุมพรางทางความคิดเก่ียวกบัการวางแผน  

Workshop คุณสมบติัของนกัวางแผนท่ีดี 

 
วิทยากรบรรยาย 
ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอความ
คิดเห็น 

12.00–13.00 น. พกัเท่ียง  
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13.00–15.00 น. 

Part 3 : เทคนิคการวางแผนเพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการ
ท างาน 

• การวางแผนงานโดยใชห้ลกั 3 D 
• 5 เคลด็ลบัเพื่อการวางแผนงาน 
• เทคนิคการวางแผนดว้ย 5W 1H 
• เรียนรู้กฎพาเรโต 80:20 เพื่อการวางแผนงาน 

Workshop ฝึกท า PDCA กบัสถานการณ์จริงในการท างาน 

 
วิทยากรบรรยาย 
ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอความ
คิดเห็น 

15.00–15.15 น. พกัเบรค  
 

15.15–16.00 น. 
Part 4 : บริบทของการบริหารเวลา  

• หวัใจส าคญัของการบริหารเวลา 
• อุปสรรคของการบริหารเวลา 
• เทคนิคการจดัการอยา่งสร้างสรรค ์
• ถาม-ตอบ / สร้าง Commitment เพื่อการท างาน 

 
วิทยากรบรรยาย 
ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอความ
คิดเห็น 

 
หมายเหตุ ก าหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผูเ้ขา้อบรม 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
 
 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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