Course:

Effective Time Management
การบริหารเวลาอย่างนักบริหารมืออาชีพ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
“ผูค้ นจำนวนมำก” ที่ดวู ่นุ วำยไปกับกำรทำงำนอยู่แทบตลอดเวลำ ส่งผลให้ “ภำพชีวิต” พลอยดูย่งุ เหยิง ยุบยับไปกับ
กำรทำงำน “จำนด่วน” และ “จำนร้อน” จนตะวันลำโลก ก็ยงั คงมี “ภำรกิจ” ที่ตอ้ งทำต่อให้วนั รุง่ ขึน้ เป็ นเช่นนีอ้ ยูท่ กุ เมื่อเชื่อวัน จน
อยำกให้ใน 1 วันมีเวลำ 365 ชั่วโมงเลยทีเดียว แล้วคงคิดและพูดกับตัวเองว่ำ “นี่ ขนำดฉันทำงำนอย่ำงเต็มที่ ใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ
ทุกวินำทีแล้ว” ก็น่ำจะเป็ นคนหนึง่ ที่บริหำรเวลำได้ดีมีประสิทธิภำพเยี่ยมที่สดุ แล้ว แต่ก็มีอยู่บ่อยครัง้ ที่รูส้ กึ ว่ำ “ผลลัพธ์ที่ได้ช่งั ไม่
คุม้ ค่ำ คุม้ เวลำ คุม้ แรงที่ลงไป” หรือบำงที ต้องเสียเวลำไปกับกิจกรรม ขัน้ ตอน หรือวำระอะไรบำงอย่ำงไปวันๆ ถ้ำท่ำนก็เป็ น
“บุคคลหนึ่ง” ที่ยงั คงประสบกับภำพกำรทำงำนแบบที่ กล่ำวมำข้ำงต้น อำจจะบอกได้ว่ำ ท่ำนยังต้องเพิ่มพูน “เทคนิคกำรบริหำร
เวลำ” เพื่อให้ทำ่ นบริหำรจัดกำรทัง้ “ชีวิตส่วนตัว” กับ “ชีวิตกำรทำงำน” ให้สมดุลและเหมำะสม เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเสิรฟ์ งำน
“จำนร้อน” และงำน “จำนด่วน” ไปทัง้ ชีวิต
วัตถุประสงค์:
 เพื่อเพิ่มทักษะด้ำนกำรบริหำรเวลำสำหรับนักบริหำรและพนักงำนยุคใหม่
 เพื่อเรียนรูท้ ฤษฎีและแนวคิดในกำรบริหำรเวลำ
 สำมำรถบริหำรตนเอง (Self-Organized) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 สำมำรถทำงำนเป็ นทีมได้อย่ำงเหนือชัน้
 สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของตนเองให้สงู กว่ำคูแ่ ข่งขันและทันเส้นตำยของงำนที่ได้รบั มอบหมำย
 สำมำรถจะจัดกำรกับควำมเครียดที่เกิดจำกกำหนดกำรที่รดั ตัวได้เป็ นผลให้กำรทำงำนบรรลุเป้ำประสงค์
หัวข้อการบรรยาย:
 ทำไมคุณจึงควรใส่ใจกับเวลำของคุณ
 กำรตัดสินใจในกำรใช้เวลำ
 กำรตัดสินใจในกำรใช้เวลำอย่ำงมีจิตสำนึก
 กำหนดกำรช่วยคุณได้อย่ำงไร
 วิธีหำเวลำทีค่ ณ
ุ ไม่เคยรูว้ ำ่ มีมำก่อน
 ช่วงเวลำแห่งกำรเปลีย่ นผ่ำน
 กฎของพำร์กินสันและ Workshop
 กฎ 80/20
 ควำมเร่งด่วนและสำคัญของงำนในกำรบริหำรเวลำและ Workshop
 วิธีคน้ หำภำรกิจที่ทำได้ทนั ทีเพื่อให้เกิดควำมผูกพันธ์ทนั ที
 คำถำมของลำเกียน
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21 วิธีในกำรกินกบตัวนัน้ ของ Brian Tracy
Workshop กำรกินกบตัวนัน้ ของ Brian Tracy
AQ ในกำรบริหำรเวลำ และ Workshop
กำรวำงแผนกำรทำงำนประจำวัน
กำรทำ Upcountry Itinerary Format เพื่อกำรบริหำรเส้นทำง Route Management
แนวทำงกำรประหยัดเวลำโดยกำรวำงแผน
วิธีปอ้ งกันกำรขัดจังหวะ
แนวทำงใช้เวลำกับกำรโทรศัพท์ให้นอ้ ยที่สดุ
วิธีใช้เวลำในกำรเขียนให้นอ้ ยที่สดุ
วิธีใช้เวลำอ่ำนให้นอ้ ยที่สดุ
แนวทำงเพิ่มประสิทธิผล
แนวคิดเพื่อปิ ดกัน้ กำรผลัดวันประกันพรุง่
50 เคล็ดลับในกำรบริหำรเวลำ
Workshop เคล็ดลับในกำรบริหำรเวลำ
ยำแก้เครียด 11 ขนำนในกำรบริหำรเวลำ
Workshop ยำแก้เครียด 11 ขนำนในกำรบริหำรเวลำ
สรุป ถำม-ตอบ แลกเปลีย่ น แบ่งปั นประสบกำรณ์กำรประชุมที่พบมำ

เหมาะสาหรับ:
 ผูท้ ี่ตอ้ งกำร “จัดกำรกับชีวิต” และ “จัดกำรกับเวลำ” ให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึน้
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
การศึกษา
 บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 พำณิชยศำสตร์มหำบัณฑิต MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ปริญญำเอก กำรบริหำรธุรกิจ จำกสหรัฐอเมริกำ (PhD in Management, American University of Human Sciences, USA)
ประสบการณ์ทางาน
 กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท ลัคกีส้ ตำร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
 รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำย บริษัท โอสถสภำ จำกัด
 ผูบ้ ริหำรกำรขำยอำวุโส บริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด
 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยฝึ กอบรมพนักงำนขำย บริษัท ยิลเลตต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยพัฒนำกำรขำย บริษัท เป็ ปซี่โคล่ำ อินเตอร์เนชั่นแนล เช้ำท์อีสเอเซีย จำกัด
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 ผูจ้ ดั กำรภำค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)
 ผูจ้ ดั กำรทั่วไป สำยงำนกำรขำย บริษัท ทีโอเอ จำกัด
 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำยทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 10 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลือกกำรเข้ำอบรมได้ 2 ช่องทำง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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