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หลกัสูตร Effective Time Management 

 

 

หลักการและเหตุผล: 

คนทาํงานจาํนวนไมน่อ้ยทีด่จูะทาํงานวุน่วายท ัง้วนั  มแีตง่านดว่นและดว่นทีส่ดุ  จนทาํใหช้วีติในแตล่ะวนัดจูะยุง่เหยงิ
ไปหมด  หลาย ๆ คนยงัคดิวา่การดยูุง่เหยงิคอืการทุม่เทและทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพแลว้  แตใ่นความเป็นจรงิ
น ัน้  ยงัมวีธิกีารทาํงานทีท่าํไดด้มีปีระสทิธผิลมากกวา่และไมจ่าํเป็นตอ้งดยูุง่เหยงิเชน่น ัน้  เพยีงแตต่อ้งเรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจสิง่ท ีส่าํคญัทีส่ดุตอ่ชวีติในชว่งหนึง่ ๆ (What Matters Most)  จดัลาํดบัความสาํคญัของงานและเร ือ่ง
สว่นตวั  วางแผนงานประจาํวนัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของชวีติ  และมเีทคนคิในการจดัการกบัเหตกุารณต์า่ง ๆ ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
หลักสตูรนีไ้ดส้รา้งสรรคข์ึน้  โดยไดนํ้าแนวคดิในการกําหนดเป้าหมายในชวีติ  เป้าหมายในการทํางาน  และเป้าหมายของงานใน
แตล่ะชว่ง  ซึง่ผูเ้ขา้อบรมจะรว่มกนัทํา Workshop  เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดค้น้หาสิง่ทีต่อ้งการจะบรรล ุ และวธิใีช ้Diary เพือ่
กําหนดแผนงานในแตล่ะวนั  โดยตัดสนิความจําเป็นเรง่ดว่นจาก Time Matrix พรอ้มทัง้จะไดเ้รยีนรูจ้าก VDO คลปิ วเิคราะหเ์รือ่ง
การจัดการกบัเวลาทีเ่สยีไปในแตล่ะวนั 
"  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม 

• 1. เขา้ใจความสําคญัของเวลา และหลักการในการบรหิารเวลา 

2. วเิคราะหก์ารใชเ้วลาของตนเอง และตรวจสอบขอ้ผดิพลาดในการใชเ้วลา 

3. วธิกีารในการขจัดการผัดวันประกนัพรุง่ 

4. การจัดลําดบัการทํางาน 

5. การปรับปรงุ เปลีย่นแปลงนสิยัในการใชเ้วลา 
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หัวขอ้การอบรม  Seminar Topic 

 1. แนวคดิและความสาํคญัของเวลา/การบรหิารเวลา 

1.1 ลักษณะและความสําคัญของเวลา  
เนือ่งจากแตล่ะคนมปัีญหาในการใชเ้วลาไมเ่หมอืนกัน ดังนัน้การปรับปรงุวธิกีารใชเ้วลาและการทํางาน

ของแตล่ะคนยอ่มไมเ่หมอืนกันไปดว้ย ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการสํารวจนสิยัในการใชเ้วลาของตนเองเพือ่หาขอ้ควร
ปรับปรงุเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ รวมถงึวธิกีารจัดสรรเวลาในแตล่ะวนั เพือ่ใหส้ามารถแบง่เวลาใหก้ับทกุอยา่ง
อยา่งเหมาะสม ซึง่หมายถงึเวลาทีใ่ชใ้นการทํางาน เวลาทีม่ใีหก้ับครอบครัว สงัคม และเวลาทีม่ใีหก้ับตัวเอง 
     
1.2. นสิยัการทํางานทีค่วรปรับปรงุ  

แตล่ะคนมนีสิยัการทํางานทีไ่มเ่หมอืนกัน เชน่บางคนก็ชอบความสมบรูณ์แบบ บางคนก็ชา่งวติกกังวล 
บางคนก็ชอบแบบไฟลนกน้ เป็นตน้ นสิยัเหลา่นีทํ้าใหค้นเราเสยีเวลาไปโดยเปลา่ประโยชน ์หรอืเสยีเวลามาก
เกนิไปในการทํางานเมือ่เทยีบกับผลงานทีไ่ดรั้บ ผูเ้ขา้อบรมจะไดรั้บการสํารวจตัวเอง วา่มนีสิยัการทํางานทีค่วร
ไดรั้บการปรับปรงุบา้งหรอืไม ่รวมถงึวธิกีารปรับปรงุนสิยัดังกลา่ว นอกจากนีจ้ะไดม้กีารบรรยายถงึสาเหตแุละ
วธิแีกไ้ขการผัดวนัประกันพรุง่ และการจัดการกับสิง่ทีม่ารบกวนการทํางานซึง่ทําใหเ้ราตอ้งเสยีเวลา และตอ้งเริม่
นับหนึง่ใหมอ่ยูบ่อ่ยๆไดอ้กีดว้ย 

2.    การวเิคราะหง์านและเวลาทีใ่ชใ้นการทํางาน  

คนบางคนทํางานอยูต่ลออดเวลา แตก็่พบวา่ทํางานไมทั่นและมงีานเรง่ดว่นเขา้มาตลอดเวลา และยังพบ
อกีวา่งานทีเ่สร็จไปมากมายนัน้ลว้นแตเ่ป็นงานทีไ่มส่ําคัญ สว่นงานทีส่ําคัญนัน้กลับไมไ่ดทํ้า ทัง้นีเ้ป็นเพราะเรา
ไมไ่ดจั้ดลําดับกอ่น-หลังของการทํางานใหด้ ีซึง่การจัดลําดับกอ่น-หลังของการทํางานนัน้ขึน้อยูก่ับทัง้
ความสําคัญและความเรง่ดว่นของงาน นอกจากนีเ้วลาทีใ่ชใ้นการทํางานแตล่ะชิน้ก็มคีวามสําคัญเชน่เดยีวกัน เรา
ควรแบง่เวลาในการทํางานแตล่ะชิน้ใหพ้อเหมาะพอด ีเพือ่จะไดไ้มต่อ้งทํางานอยา่งเรง่รบีและไมต่อ้งเสยีเวลา
มากเกนิไปในแตล่ะงาน 

3. เทคนคิในการบรหิารเวลา Time Management Matrix 
4. ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคของการบรหิารเวลา 
5. เทคนคิการบรหิารเวลาเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 
5.1 วงจรการจัดการใหง้านสําเร็จ (Management by OPDE Cycle) 
5.2 การตัง้วตัถปุระสงคใ์นการทํางาน (Setting SMART Objective) 
5.3 การวางแผนงาน (Planning : Setting Priority) 
5.4 การลงมอืปฏบิัต ิ(Do: Commitment , Motivation) 
5.5 การตดิตาม และประเมนิผล (Follow-Up and Evaluation) 

6. เครือ่งมอืในการบรหิารเวลา 
7. ฝึกปฏบิัต ิ
8. สรปุหลักสตูรอบรม Time Management : Smart@Life_Smile@work  
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 อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 

                             (รวมคา่วทิยากร และคา่เอกสารการอบรม) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 วนั (ไมเ่กนิ 30 คน) 33,000 2,310 (990) 34,320 
 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 
(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

  
กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งชาํระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
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	คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่ดูจะทำงานวุ่นวายทั้งวัน  มีแต่งานด่วนและด่วนที่สุด  จนทำให้ชีวิตในแต่ละวันดูจะยุ่งเหยิงไปหมด  หลาย ๆ คนยังคิดว่าการดูยุ่งเหยิงคือการทุ่มเทและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  แต่ในความเป็นจริงนั้น  ยังมีวิธีการทำงานที่ทำได้ดีมีประสิทธ...
	1. แนวคิดและความสำคัญของเวลา/การบริหารเวลา

