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Course: 

Effective Time Management 
การบริหารเวลาอย่างนกับริหารมอือาชีพ 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 
“ผูค้นจ ำนวนมำก” ที่ดูวุ่นวำยไปกับกำรท ำงำนอยู่แทบตลอดเวลำ ส่งผลให ้“ภำพชีวิต” พลอยดูยุ่งเหยิง ยุบยับไปกับ

กำรท ำงำน “จำนด่วน” และ “จำนรอ้น” จนตะวนัลำโลก ก็ยงัคงมี “ภำรกิจ” ที่ตอ้งท ำต่อใหว้นัรุง่ขึน้ เป็นเช่นนีอ้ยู่ทกุเมื่อเชื่อวนั จน
อยำกใหใ้น 1 วนัมีเวลำ 365 ชั่วโมงเลยทีเดียว แลว้คงคิดและพูดกบัตวัเองว่ำ “นี่ ขนำดฉนัท ำงำนอย่ำงเต็มที่ ใชเ้วลำอย่ำงคุม้ค่ำ
ทกุวินำทีแลว้” ก็น่ำจะเป็นคนหนึ่งที่บรหิำรเวลำไดด้ีมีประสิทธิภำพเยี่ยมที่สดุแลว้ แต่ก็มีอยู่บ่อยครัง้ที่รูส้ึกว่ำ “ผลลพัธท์ี่ไดช้ั่งไม่
คุม้ค่ำ คุม้เวลำ คุม้แรงที่ลงไป” หรือบำงที ตอ้งเสียเวลำไปกับกิจกรรม ขั้นตอน หรือวำระอะไรบำงอย่ำงไปวันๆ ถำ้ท่ำนก็เป็น 
“บคุคลหนึ่ง” ที่ยงัคงประสบกับภำพกำรท ำงำนแบบที่กล่ำวมำขำ้งตน้ อำจจะบอกไดว้่ำ ท่ำนยงัตอ้งเพิ่มพูน “เทคนิคกำรบริหำร
เวลำ” เพื่อใหท้่ำนบรหิำรจดักำรทัง้ “ชีวิตส่วนตวั” กบั “ชีวิตกำรท ำงำน” ใหส้มดลุและเหมำะสม เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเสิรฟ์งำน  
“จำนรอ้น” และงำน “จำนด่วน” ไปทัง้ชีวิต 
 
วัตถุประสงค:์  

• เพื่อเพิ่มทกัษะดำ้นกำรบรหิำรเวลำส ำหรบันกับรหิำรและพนกังำนยคุใหม่ 

• เพื่อเรียนรูท้ฤษฎีและแนวคดิในกำรบรหิำรเวลำ 

• สำมำรถบรหิำรตนเอง (Self-Organized) อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

• สำมำรถท ำงำนเป็นทีมไดอ้ย่ำงเหนือชัน้ 

• สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของตนเองใหส้งูกว่ำคู่แขง่ขนัและทนัเสน้ตำยของงำนท่ีไดร้บัมอบหมำย 

• สำมำรถจะจดักำรกบัควำมเครียดที่เกิดจำกก ำหนดกำรท่ีรดัตวัไดเ้ป็นผลใหก้ำรท ำงำนบรรลเุป้ำประสงค  ์
 
หัวข้อการบรรยาย: 

• ท ำไมคณุจงึควรใส่ใจกบัเวลำของคณุ 

• กำรตดัสินใจในกำรใชเ้วลำ 

• กำรตดัสินใจในกำรใชเ้วลำอย่ำงมีจิตส ำนกึ 

• ก ำหนดกำรชว่ยคณุไดอ้ย่ำงไร 

• วิธีหำเวลำที่คณุไม่เคยรูว้ำ่มีมำกอ่น 

• ช่วงเวลำแห่งกำรเปล่ียนผ่ำน 

• กฎของพำรก์ินสนัและ Workshop 

• กฎ  80/20 

• ควำมเรง่ด่วนและส ำคญัของงำนในกำรบรหิำรเวลำและ Workshop 

• วิธีคน้หำภำรกิจที่ท  ำไดท้นัทีเพื่อใหเ้กิดควำมผกูพนัธท์นัที 

• ค ำถำมของลำเกียน 

• 21 วิธีในกำรกินกบตวันัน้ของ Brian Tracy 

• Workshop กำรกินกบตวันัน้ของ Brian Tracy 

• AQ ในกำรบรหิำรเวลำ และ Workshop 

• กำรวำงแผนกำรท ำงำนประจ ำวนั 

• กำรท ำ Upcountry Itinerary Format เพื่อกำรบรหิำรเสน้ทำง Route Management 
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• แนวทำงกำรประหยดัเวลำโดยกำรวำงแผน 

• วิธีป้องกนักำรขดัจงัหวะ 

• แนวทำงใชเ้วลำกบักำรโทรศพัทใ์หน้อ้ยที่สดุ 

• วิธีใชเ้วลำในกำรเขียนใหน้อ้ยที่สดุ 

• วิธีใชเ้วลำอ่ำนใหน้อ้ยที่สดุ 

• แนวทำงเพิ่มประสิทธิผล 

• แนวคิดเพื่อปิดกัน้กำรผลดัวนัประกนัพรุง่ 

• 50 เคลด็ลบัในกำรบรหิำรเวลำ 

• Workshop เคล็ดลบัในกำรบรหิำรเวลำ 

• ยำแกเ้ครียด 11 ขนำนในกำรบรหิำรเวลำ 

• Workshop ยำแกเ้ครียด 11 ขนำนในกำรบรหิำรเวลำ 

• สรุป ถำม-ตอบ แลกเปล่ียน แบ่งปันประสบกำรณก์ำรประชมุที่พบมำ 
 
เหมาะส าหรับ: 

• ผูท้ี่ตอ้งกำร “จดักำรกบัชีวิต” และ “จดักำรกบัเวลำ” ใหม้ีประสิทธิผลดียิ่งขึน้ 
 
วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 
  
การศึกษา      
• บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 

• พำณิชยศำสตรม์หำบณัฑติ MBA มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

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

• รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย บรษิัท โอสถสภำ จ ำกดั 

• ผูบ้รหิำรกำรขำยอำวโุส บรษิัท เนสทเ์ล่ ประเทศไทย จ ำกดั 

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยฝึกอบรมพนกังำนขำย บรษิัท ยิลเลตต ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำกำรขำย บรษิัท เป็ปซี่โคล่ำ อินเตอรเ์นชั่นแนล เชำ้ทอ์ีสเอเซีย จ ำกดั 

• ผูจ้ดักำรภำค บรษิัท พร๊อคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล จ ำกดั (พี แอนด ์จี) 

• ผูจ้ดักำรทั่วไป สำยงำนกำรขำย บรษิัท ทีโอเอ จ ำกดั 

• ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยทั่วไป บรษิัท โฟรโ์มสต ์ฟรีสแลนด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2565 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลือกกำรเขำ้อบรมได ้2 ช่องทำง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 6,900 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเขำ้รว่มงำนสมัมนำ รำคำ 5,900 บำท (รำคำนีย้งัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม 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) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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