Product Code : 05-011-011

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดความสาคัญของงาน
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั เวลานับว่ามีสว่ นสาคัญกับเรามาก ทังในเรื
้ ่ องของการติดต่อประสานงาน รวมไปถึง การ
บริ หารงานอย่างมีประสิทธิผล ซึง่ เกี่ยวข้ องกับเวลาเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อให้ งานที่ปฏิบตั ิ หรื อ ผลงานเกิด
ประสิทธิภาพ
ดังนัน้ เทคนิคการบริ หารเวลาที่จะให้ ได้ ผลอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้ องมีเทคนิคเฉพาะเพื่อช่วยให้
เกิดความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน และสามารถนาความรู้ด้านเทคนิคการบริ หารเวลาไปประยุกต์ใช้
ในการทางาน และในชีวิตประจาวันต่อไป

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ระดับหัวหน้ างาน, พนักงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรียนรู้หลักการ เทคนิคในการบริ หารเวลา และการจัดลาดับ
ความสาคัญของงาน
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู้ และเครื่ องมือด้ านเทคนิคการบริ หารเวลาไป
ประยุกต์ใช้ ในการทางาน และในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม

จานวนผู้เข้ าอบรม

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย การอภิปรายกลุม่
 การระดมสมอง
 ฝึ กปฏิบตั ิจากกรณีศกึ ษา

กาหนดการอบรม
เวลา
9.00 – 12.00 น.

หัวข้ อการอบรม
 ปั ญหาของการบริ หารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 เครื่ องมือการบริ หารเวลา 1 : การจัดลาดับความสาคัญและเร่งด่วนของกิจกรรม (Activity
Prioritization)
 เครื่ องมือการบริ หารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทา ตารางการบริหารเวลา (Time
Schedule)
 เทคนิคการทางานโดยใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิผล
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25 คน
กิจกรรม
 ปั ญหาของการบริหารเวลาที่ไม่ เหมาะสม
- ประสิทธิภาพของการใช้ เวลาโดยทัว่ ไป
- ประเมินตนเองเกี่ยวกับการบริ หารเวลา
- ทัศนคติ การสร้ างความสมดุลในการบริ หารเวลา
 เครื่องมือการบริหารเวลา 1 : การจัดลาดับความสาคัญและ
เร่ งด่ วนของกิจกรรม (Activity Prioritization)
- ลักษณะของกิจกรรม 4 ประเภท
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- ผลลัพธ์ของการใช้ เวลากับกิจกรรมแต่ละประเภท
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Product Code : 05-011-011

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดความสาคัญของงาน
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เวลา
13.00-16.00 น.

กิจกรรม
 เครื่องมือการบริหารเวลา 2 : การวางแผนและจัดทา ตารางการ
บริหารเวลา (Time Schedule)
- การกาหนดบทบาทและเป้าหมาย
- การกาหนดกิจกรรมสาคัญ แบบ Reactive และ Proactive
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- เครื่ องมือ การประเมินการวางแผนบริ หารเวลาด้ วยตนเอง
 เทคนิคการทางานโดยใช้ เวลาอย่ างมีประสิทธิผล
- การสร้ างอุปนิสยั เพื่อจัดระบบงานของตนเอง
- การมอบหมายงาน / กระจายงานให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม
- การบริ หารการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ
- การใช้ เทคโนโลยีให้ เหมาะสม
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
28,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
35,000 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่ อง LCD Projector
กระดาษ FlipChart หรื อกระดาษ A3 และปากกาเคมี
กระดาษ A4
ไมค์ลอย
สาย Audio ต่อเสียงจาก Notebook หรื อลาโพง
จัดโต๊ ะแบบ CLASSROOM
ป้ายชื่อติดหน้ าอก
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จานวน
1 เครื่ อง
5 ชุด
1 รี ม
2 ตัว
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