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เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลาดับความสาคัญของงาน

(Time Management)
“เวลา” เป็ นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสาคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลกั ษณะพิเศษคือ เป็ นทรัพยากรที่มี
จากัด ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถซื้อเพิม่ ได้ ไม่วา่ รวยหรือจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้เวลาผ่านไปเรื่ อยๆ ไม่หวนย้อนกลับ
มาอีก ท่านอาจจะเคยได้ยนิ มาบ้างว่า “เวลาเป็ นสิ่งมีค่า หาซื้อไม่ได้”
การบริหารเวลา คือ การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ นนัก
บริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทาได้เพียงแต่ตอ้ งรู้จกั ที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้
ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กาหนด
ความจาเป็ นในการบริหารเวลา
เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการบริหารเพือ่ การใช้อย่างมี ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด จะ
เห็นได้วา่ บุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวติ ส่วนใหญ่ไม่มีใครนัง่ เฉยๆ แต่ละคนต้องทางานมากมายในแต่ละวัน และต้องรู้จกั
บริหารเวลา ความจาเป็ นในการบริหารเวลามีดงั นี้
• เพือ่ ความสาเร็จของงานและชีวติ
• เพือ่ ทาให้มีค่าเพิม่ ขึ้น เป็ นเงิน เป็ นเกียรติเป็ นสุข
• การจัดเวลาเพือ่ ทาให้work smart,not work hard
• สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมาย.ทางานอย่างมี
• ความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
• ทาแผนและข้อมูลการใช้เวลา ให้เหมาะสมกับงาน ชีวติ
• การพัฒนางาน การพัฒนาตน อายุงาน อายุคน
• มีวนิ ยั กับการใช้เวลา พยายามทางานตามแผน/กาหนดการให้มากที่สุด
• ตรวจสอบการใช้เวลา แผน ผล ประสิทธิภาพ และพยายามเตือนตัวเองไว้เสมอว่า ทาให้ดีกว่าได้หรือไม่
• ถ้าเรารู้จกั การใช้เวลาจะไม่มีคาว่าไม่มีเวลา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างจิตสานึกและความเข้าใจถึงความสาคัญของการบริหารเวลา
2. เพือ่ สร้างแนวคิดในการบริหารเวลา อย่างเป็ นระบบ
3. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อย่างมีรูปแบบ
4. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านเวลาในการทางาน
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการทางานให้ทนั เวลามากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร
ช่ วงเช้ า 09.00-12.00 น.
หลักบริหารเวลา : การบริหารงานและเวลา
การบริหารเวลาคืออะไร
ความสาคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการ
การจาแนกงานเพือ่ การบริหารเวลา
การจัดลาดับและความเร่งด่วนของเวลาการทางาน
สาเหตุของปัญหาและการเสียเวลา
เทคนิคการวางแผน และ วิธีจดั แบ่งเวลาในการทางาน
หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
ช่ วงบ่าย 13.00-16.00 น.
หลักบริหารเวลา : เทคนิคการบริหารเวลาด้วยตนเองและกับ
ผูอ้ ื่น
8 เทคนิคของการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ
แนวความคิดของการประยุกต์ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิ ผล
Workshop: การทางานเป็ นทีมเพือ่ แข่งกับเวลา
Workshop: คุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
Workshop: ระดมสมองเพือ่ ให้ทนั เวลาและสาเร็จ
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :

1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารเวลา
อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการไปประยุกต์ใช้กบั งานของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่ น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการบริหารเวลามากขึ้น
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
40 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
50%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

