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Course: 

Effective Time Management 
การบรหิารเวลาอย่างนกับรหิารมอือาชีพ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 
หลักการและเหตุผล: 

“ผูค้นจ ำนวนมำก” ที่ดวูุ่นวำยไปกบักำรท ำงำนอยู่แทบตลอดเวลำ สง่ผลให ้“ภำพชีวิต” พลอยดูยุ่งเหยิง ยุบยบัไปกับ
กำรท ำงำน “จำนดว่น” และ “จำนรอ้น” จนตะวนัลำโลก ก็ยงัคงมี “ภำรกิจ” ที่ตอ้งท ำตอ่ใหว้นัรุง่ขึน้ เป็นเช่นนีอ้ยูท่กุเมื่อเช่ือวนั จน
อยำกใหใ้น 1 วนัมีเวลำ 365 ชั่วโมงเลยทีเดียว แลว้คงคิดและพดูกบัตวัเองวำ่ “นี่ ขนำดฉนัท ำงำนอยำ่งเต็มที่ ใชเ้วลำอย่ำงคุม้ค่ำ
ทกุวินำทีแลว้” ก็น่ำจะเป็นคนหนึง่ที่บรหิำรเวลำไดด้ีมีประสิทธิภำพเยี่ยมที่สดุแลว้ แต่ก็มีอยู่บ่อยครัง้ที่รูส้กึวำ่ “ผลลพัธท์ี่ไดช้ั่งไม่
คุม้ค่ำ คุม้เวลำ คุม้แรงที่ลงไป” หรือบำงที ตอ้งเสียเวลำไปกับกิจกรรม ขัน้ตอน หรือวำระอะไรบำงอย่ำงไปวนัๆ ถำ้ท่ำนก็เป็น 
“บคุคลหนึ่ง” ที่ยงัคงประสบกบัภำพกำรท ำงำนแบบที่กลำ่วมำขำ้งตน้ อำจจะบอกไดว้่ำ ท่ำนยงัตอ้งเพิ่มพนู “เทคนิคกำรบริหำร
เวลำ” เพื่อใหท้ำ่นบรหิำรจดักำรทัง้ “ชีวิตสว่นตวั” กบั “ชีวิตกำรท ำงำน” ใหส้มดลุและเหมำะสม เพื่อจะไดไ้มต่อ้งเสริฟ์งำน  
“จำนรอ้น” และงำน “จำนดว่น” ไปทัง้ชีวิต 
 
วัตถุประสงค:์  

 เพื่อเพิ่มทกัษะดำ้นกำรบรหิำรเวลำส ำหรบันกับรหิำรและพนกังำนยคุใหม่ 

 เพื่อเรยีนรูท้ฤษฎีและแนวคดิในกำรบรหิำรเวลำ 

 สำมำรถบรหิำรตนเอง (Self-Organized) อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

 สำมำรถท ำงำนเป็นทีมไดอ้ยำ่งเหนือชัน้ 

 สำมำรถเพิ่มประสทิธิภำพในกำรท ำงำนของตนเองใหส้งูกวำ่คูแ่ขง่ขนัและทนัเสน้ตำยของงำนท่ีไดร้บัมอบหมำย 

 สำมำรถจะจดักำรกบัควำมเครยีดที่เกิดจำกก ำหนดกำรท่ีรดัตวัไดเ้ป็นผลใหก้ำรท ำงำนบรรลเุปำ้ประสงค์ 
 
หัวข้อการบรรยาย: 

 ท ำไมคณุจงึควรใสใ่จกบัเวลำของคณุ 

 กำรตดัสนิใจในกำรใชเ้วลำ 

 กำรตดัสนิใจในกำรใชเ้วลำอยำ่งมีจิตส ำนกึ 

 ก ำหนดกำรชว่ยคณุไดอ้ยำ่งไร 

 วิธีหำเวลำทีค่ณุไมเ่คยรูว้ำ่มีมำกอ่น 

 ช่วงเวลำแหง่กำรเปลีย่นผำ่น 

 กฎของพำรกิ์นสนัและ Workshop 

 กฎ  80/20 

 ควำมเรง่ดว่นและส ำคญัของงำนในกำรบรหิำรเวลำและ Workshop 

 วิธีคน้หำภำรกิจที่ท  ำไดท้นัทีเพื่อใหเ้กิดควำมผกูพนัธท์นัที 

 ค ำถำมของลำเกียน 
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 21 วิธีในกำรกินกบตวันัน้ของ Brian Tracy 

 Workshop กำรกินกบตวันัน้ของ Brian Tracy 

 AQ ในกำรบรหิำรเวลำ และ Workshop 

 กำรวำงแผนกำรท ำงำนประจ ำวนั 

 กำรท ำ Upcountry Itinerary Format เพื่อกำรบรหิำรเสน้ทำง Route Management 

 แนวทำงกำรประหยดัเวลำโดยกำรวำงแผน 

 วิธีปอ้งกนักำรขดัจงัหวะ 

 แนวทำงใชเ้วลำกบักำรโทรศพัทใ์หน้อ้ยที่สดุ 

 วิธีใชเ้วลำในกำรเขียนใหน้อ้ยที่สดุ 

 วิธีใชเ้วลำอำ่นใหน้อ้ยที่สดุ 

 แนวทำงเพิ่มประสทิธิผล 

 แนวคิดเพื่อปิดกัน้กำรผลดัวนัประกนัพรุง่ 

 50 เคลด็ลบัในกำรบรหิำรเวลำ 

 Workshop เคลด็ลบัในกำรบรหิำรเวลำ 

 ยำแกเ้ครยีด 11 ขนำนในกำรบรหิำรเวลำ 

 Workshop ยำแกเ้ครยีด 11 ขนำนในกำรบรหิำรเวลำ 

 สรุป ถำม-ตอบ แลกเปลีย่น แบง่ปันประสบกำรณก์ำรประชมุที่พบมำ 
 
เหมาะส าหรับ: 

 ผูท้ี่ตอ้งกำร “จดักำรกบัชีวิต” และ “จดักำรกบัเวลำ” ใหม้ีประสทิธิผลดียิ่งขึน้ 
 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
  
การศึกษา      
 บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

 พำณิชยศำสตรม์หำบณัฑติ MBA มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 ปรญิญำเอก กำรบรหิำรธุรกิจ จำกสหรฐัอเมรกิำ (PhD in Management, American University of Human Sciences, USA) 
 
ประสบการณท์ างาน 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท ลคักีส้ตำรอ์ินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย บรษัิท โอสถสภำ จ ำกดั 

 ผูบ้รหิำรกำรขำยอำวโุส บรษัิท เนสทเ์ล ่ประเทศไทย จ ำกดั 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยฝึกอบรมพนกังำนขำย บรษัิท ยิลเลตต ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำกำรขำย บรษัิท เป็ปซี่โคลำ่ อินเตอรเ์นชั่นแนล เชำ้ทอ์ีสเอเซีย จ ำกดั 
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 ผูจ้ดักำรภำค บรษัิท พรอ๊คเตอร ์แอนด ์แกมเบิล จ ำกดั (พี แอนด ์จี) 

 ผูจ้ดักำรทั่วไป สำยงำนกำรขำย บรษัิท ทีโอเอ จ ำกดั 

 ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยทั่วไป บรษัิท โฟรโ์มสต ์ฟรสีแลนด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 10 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลอืกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนีย้งัไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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