
www.ptstraining.in.th                                                                                                Page 1 
 

 
8D.Techniques TIME Management 

Course:  เทคนคิ 8D กบัการบรหิารเวลา 
วนัที ่8 ธนัวาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 
 

หลักการและเหตุผล: 
“ผู้คนจ ำนวนมำก” ที่ดวูุน่วำยไปกบักำรท ำงำนอยูแ่ทบตลอดเวลำ สง่ผลให้ “ภำพชีวิต” พลอยดยูุง่เหยิง ยบุยบัไปกบักำรท ำงำน “จำน

ดว่น” และ “จำนร้อน” จนตะวนัลำโลก ก็ยงัคงมี “ภำรกิจ” ทีต้่องท ำตอ่ให้วนัรุ่งขึน้ เป็นเช่นนีอ้ยูท่กุเมื่อเช่ือวนั จนอยำกให้ใน 1 วนัมีเวลำ 365 ชัว่โมง
เลยทีเดยีว แล้วคงคดิและพดูกบัตวัเองวำ่ “นี่ ขนำดฉนัท ำงำนอยำ่งเต็มที่ ใช้เวลำอยำ่งคุ้มคำ่ทกุวนิำทีแล้ว” ก็นำ่จะเป็นคนหนึง่ที่บริหำรเวลำได้ดีมี
ประสทิธิภำพเยี่ยมที่สดุแล้ว แตก็่มีอยูบ่อ่ยครัง้ที่รู้สกึวำ่ “ผลลพัธ์ที่ได้ชัง่ไมคุ่้มคำ่ คุ้มเวลำ คุ้มแรงทีล่งไป” หรือบำงที ต้องเสยีเวลำไปกบักิจกรรม 
ขัน้ตอน หรือวำระอะไรบำงอยำ่งไปวนั ๆ ถ้ำทำ่นก็เป็น “บคุคลหนึง่” ที่ยงัคงประสบกบัภำพกำรท ำงำนแบบท่ีกลำ่วมำข้ำงต้น อำจจะบอกได้วำ่ ทำ่น
ยงัต้องเพิ่มพนู “เทคนิคกำรบริหำรเวลำ” เพื่อให้ทำ่นบริหำรจดักำรทัง้ “ชีวติสว่นตวั” กบั “ชีวิตกำรท ำงำน” ให้สมดลุและเหมำะสม เพื่อจะได้ไมต้่อง
เสร์ิฟ งำน “จำนร้อน” และ งำน “จำนดว่น” ไปทัง้ชีวิต 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม... 

 สำมำรถพลกิโฉมและจดักำรกบั “เวลำ” ได้อยำ่งมีหลกักำร ขัน้ตอนที่มีประสทิธิภำพสงู ตอ่ตนเอง งำน (องค์กร) และคนรอบข้ำง (ครอบครัว) 

 เป็นจดุเร่ิมของกำรเปลีย่นแปลง “วิถีชีวิต-Life Style” ให้สูจ่ดุสมดลุระหวำ่ง ”งำน” กบั ”เร่ืองสว่นตวั”  
หัวข้อการฝึกอบรม:  

 “เวลำ” เป็นทรัพยำกรท่ีมีคำ่ “ซือ้หำไมไ่ด้” แตก็่ “สะสม-ทดเวลำ” ไมไ่ด้ 

 “ปมปัญหำ-สำเหต”ุ แหง่กำรสญูเสียเวลำ  

 “คณุเป็นเชน่นีห้รือไม่” – คน 4 ประเภทกบัสไตล์กำรใช้เวลำ 

 “วิธีจดักำร” กบักำรใช้เวลำให้มีประสิทธิภำพ 
- FIFO Technique ดีแตไ่มเ่หมำะกบัทกุงำน หรือทกุสถำนกำรณ์ท่ีเข้ำมำ 
- U & I Technique จะรู้แนช่ดัได้อยำ่งไร วำ่อะไร “ก่อน” อะไร “หลงั” 
- ABC Technique ใช้ได้ดี ท ำอยำ่งไร  
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- 8D Technique เพ่ือให้ท่ำนมีเวลำ “เหลือเฟือ” มำกขึน้ เชน่ 
 1.Draft the plan  
 2.Do the lists  
 3.Deadline the jobs  
 4.etc.  

 เทคนิควำงแผนชีวิต VS. วำงแผนกำรท ำงำน 
เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ที่ต้องกำร “จดักำรกบัชีวิต” และ “จดักำรกบัเวลำ” ให้มีประสทิธิภำพท่ีดียิ่งขึน้ 
ระยะเวลาฝึกอบรม: 

 1 วนั  
วิทยากร 
อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ) 
การศึกษา 

 ปริญญำโท จิตวิทยำอตุสำหกรรมและองค์กำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 ปริญญำตรี จิตวิทยำ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้อ ำนวยกำรหลกัสตูรพฒันำนกัขำย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั  
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ที่ปรึกษำและวิทยำกรด้ำนทรัพยำกรบคุคล 
 ผู้จดักำรฝ่ำยฝึกอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครือโอสถสภำ  
 ฯลฯ 

 อตัราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 
    (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม และ วฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 2500 175 75 2,600 

คา่อบรม 2 ทา่นๆละ 2,300 161 69 2,392 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 
1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบยีน 

หลกัสตูร 8D.Techniques TIME Management 

Course:  เทคนคิ 8D กบัการบรหิารเวลา 
 

สง่มำที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ______________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหตุ  กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ
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Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330  www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com

