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หลักสู ตร : เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผนการทางาน
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
"เวลานับว่ามีความสาคัญกับเรามาก คนส่ วนมากมักประสบปั ญหาทางานไม่ทนั ตามกาหนดและมัก
ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรื องานเยอะมาก" ปั ญหาเหล่านี้ จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลาดับความสาคัญ
ของงานว่า งานใดเป็ นงานสาคัญและเร่ งด่วนต้องทาก่อนทาหลัง และทราบเครื่ องมือที่จะช่วยในการบริ หาร
เวลาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้น การบริ หารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิ คเฉพาะ มีการประเมิน
การบริ หารเวลาของตน การวางแผนจัดทาตารางเวลาอย่างเป็ นระบบ
“หลักสู ตร เทคนิ คการบริ หารเวลาและการจัดลาดับความสาคัญของงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ” จึงถูก
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรม เรี ยนรู ้ และฝึ กฝนทักษะการจัดลาดับความสาคัญของงาน และ
ช่วยให้สามารถบริ หารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆกันให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการทางาน
และชีวติ ประจาวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานตามความเร่ งด่วนและจาเป็ น
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทางานของตนให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จภายในเวลาที่กาหนด
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถบริ หารเวลาทั้งเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวอย่างมีระบบ
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หัวข้ อการอบรม
1. เสริ มสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ ความสาเร็ จในการทางาน
 Happy @ Work สร้างสมดุลชี วต
ิ ทางานอย่างมีความสุ ขทุกวัน
 เทคนิ ควิธีพฒ
ั นาและบริ หารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิม้
 Workshop: EQ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุ ขในการทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
2. ปั ญหาของการบริ หารเวลาที่ไม่เหมาะสม
 สาเหตุของการบริ หารเวลาที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ
 สร้างความสาเร็ จในชีวต
ิ และการทางานด้วย Work Life Balance
3. การบริ หารเวลาเพื่อความสาเร็ จในชีวิตและการทางาน
 การกาหนดเป้ าหมายและการบริ หารตนเอง
- กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้ าหมาย
- เทคนิคการตั้งเป้ าหมายที่ดี
- กิจกรรม: การตั้งเป้ าหมายเชิงรุ ก
การจัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่วนของงาน
- การจัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่วนของงาน
- การจัดระเบียบให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น
- เครื่ องมือในการจัดสรรเวลาและทุ่มเทความพยายามให้กบั งานที่จาเป็ น
- กิจกรรม : ฝึ กปฏิบตั ิการจัดลาดับความเร่ งด่วนของงาน
4. การวางแผนการทางาน เมื่อต้องทาเป็ นทีมให้สาเร็ จสู งสุ ดในเวลาที่จากัด
 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทางานแต่ละประเภทเพื่อประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
 การวางแผนงานและติดตามงาน
 กิจกรรม : ฝึ กปฏิบตั ิวางแผนงานและติดตามงาน
5. เคล็ดลับการบริ หารงานและบริ หารเวลาสู่ ความสาเร็ จ


ผู้เข้ ารับการอบรม
พนักงาน หัวหน้างานขึ้นไป
ระยะเวลา
ระยะเวลา 1 วัน
วิทยากร
อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
วิทยากรและที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาศักยภาพผูน้ ารุ่ นใหม่และการบริ หารผลงานเชิงกลยุทธ์
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รู ปแบบวิธีการฝึ กอบรม
 บรรยายประกอบกิจกรรมกลุ่ม
 วีดีโอ
 กรณี ศึกษาและอภิปรายระดมสมอง
สิ่ งทีค่ าดว่าจะได้ รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
 ผูเ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทางานของตนให้สาเร็ จภายใน
เวลาที่กาหนด
 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานตามความเร่ งด่วนและจาเป็ น
 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถวางแผนเวลาในการทางานของตนให้สามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จสู งใน
เวลาที่กาหนด
 ผูเ้ ข้าอบรมสามารถบริ หารเวลาทั้งเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวอย่างมีระบบ
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