
                

       
หลกัสตูร : เทคนคิการวางแผนงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหก้ระบวนการทํางาน 

รุ่นถดัไป วนัที ่9 เมษายน 2565 

วนัที ่16 พฤษภาคม 2565 / ;วนัที ่29 มิถนุายน 2565 

เวลา 13.00-16.00  Online Training  

             __________________________________________________________________________ 

 การบรหิารงานใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีอ่งคก์รตอ้งการนัน้เป็นความทา้ทายทีห่ลายองคก์รกําลงัประสบปัญหาในปัจจุบนั 

ดงันัน้ปัจจยัทีส่ําคญัเพือ่ทาํใหอ้งคก์รเดนิหน้าไปสูเ่ป้าหมายคอื การวางแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ และการป้องกนั

ความผดิพลาดทีอ่าจเกดิจากการวางแผนงาน เพราะการมแีผนทีด่ทีีสุ่ดไม่ไดก้ารนัตถีงึความสาํเรจ็ไดทุ้กครัง้ แต่

สามารถช่วยป้องกนัความผดิพลาดจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึง 

 หลกัสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กระบวนการทาํงาน เน้นการเรยีนรูด้า้นการ

วางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมกีารควบคุมงาน (Controlling) และตดิตาม

งาน (Monitoring) อย่างมรีะบบ โดยตอ้งอาศยัความรู ้ประสบการณ์ และความชาํนาญ เพือ่ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา

ไดท้นัท่วงท ีเพือ่ลดการสญูเสยีทรพัยากรต่าง ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหพ้นกังานในองคก์รมจีติสาํนึกของ

การตระหนกัถงึการทํางานทีต่อ้งคาํนึงถงึคุณภาพของงานและสง่ผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามทีต่ ัง้ไว ้



 วตัถปุระสงค ์ (Objective) 

       1.      เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ถงึบทบาทผูบ้รหิารแผนงานและผูร้บัมอบหมายแผนงาน 

       2.      เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และตระหนกัถงึการทาํงานเชงิคุณภาพและลดขอ้ผดิพลาด 

       3.      เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูค้วามแตกต่าง วเิคราะหจุ์ดอ่อน จุดแขง็ ของตนเองเพือ่การทาํงานร่วมกนั 

       4.      เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งจติสาํนึกความรบัผดิชอบในการทาํงานต่อตนเองและทาํงานในเชงิรุกมากขึน้ 

 คณุสมบติัผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

     ผูจ้ดัการ / หวัหน้างาน / พนกังาน 

     ผูท้ีส่นใจทัว่ไป 

 

เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 

 เรียนรู้และเข้าใจองคป์ระกอบในการวางแผน 

•        แนวความคดิการวางแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

•         ความสาํคญัและประโยชน์ของการวางแผนงาน 

•         องคป์ระกอบและหวัใจของการวางแผนงาน 

•         การวางแผนงานโดยใชห้ลกั 3 D 

•         5 เคลด็ลบัเพือ่การวางแผนงาน 

•         เทคนิคการวางแผนดว้ย 5W 1H 

•         เรยีนรูก้ฎพาเรโต 80:20 เพือ่การวางแผนงาน 

Workshop วเิคราะหเ์ป้าหมายดว้ย 5W 1H 

 บริบทของการบริหารเวลา 

•       หวัใจสาํคญัของการบรหิารเวลา 

•       อุปสรรคของการบรหิารเวลา 

•       เทคนิคการจดัการอย่างสรา้งสรรค ์

•       ถาม-ตอบ / สรา้ง Commitment เพือ่การทํางาน 

Workshop วเิคราะหก์ารจดัทาํ PDCA 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลกัสตูร ONLINE 3 ชัว่โมง เวลา 09.00 – 12.00 น. 

รปูแบบการอบรม (Methodology) 

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศกึษา สนทนาและตอบขอ้ซกัถาม 

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจดัสง่เป็นไฟล ์PDF ใหก้่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

วิทยากรในการอบรม          อาจารยก์ณัฑเ์อนก  เอ่ียมปัญญาสกลุ 

วิทยากร และท่ีปรึกษาด้านพฒันาทกัษะการส่ือสาร การบริการ 



โดยมคีวามเชื่อว่า “โลกเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ คนต้องพร้อมปรบัตวัตลอดเวลา”  เครื่องมอืทีจ่ะทาํใหค้น

ตามทนัการเปลีย่นแปลง จะตอ้งไม่หยุดทีจ่ะเรยีนรูแ้ละไม่หยุดพฒันาตนเอง 

ประวตักิารศกึษา 

•         ปรญิญาโท การจดัการ มหาวทิยาลยันอรท์กรุงเทพ (กําลงัศกึษา) 

•         ปรญิญาโท นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

•         ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี(เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง) 

•         ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัสยาม 

 ประวตักิารทาํงานปัจจุบนั 

•         วทิยากร กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

•         วทิยากรและทีป่รกึษาอสิระ ดา้นพฒันาทรพัยากรบุคคลและพฒันาองคก์ร ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 

ประวตักิารทาํงานทีผ่่านมา 

•         หวัหน้าแผนกพฒันาทรพัยากรมนุษย ์5 ปี ดา้นธุรกจิบรกิาร 

•         หวัหน้าแผนกทรพัยากรมนุษย ์4 ปี ดา้นธุรกจิบรกิาร 

•         หวัหน้าแผนกการตลาด 4 ปี ดา้นธุรกจิบรกิาร 

•         หวัหน้าฝ่ายขาย 5 ปี ดา้นธุรกจิบรกิาร (รางวลัยอดขายอนัดบัหน่ึง 3 เดอืนซอ้น) 
อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท 
 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปิดอบรม ตอ้งมผีูเ้รยีนไมน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น 
เงือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืนําไปเผยแพร ่

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 
www.ptstraining.co.th 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรพัย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330  พรอ้มระบชุือ่
บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

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

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com
http://www.ptstraining.co.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอร์มลงทะเบียน 

เทคนคิการวางแผนงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใหก้ระบวนการทํางาน 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 


