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การบริ หารเวลาสะท้อนเรื องการมีวนิ ยั ของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชัว โมงทีเท่ากันแต่ใครสามารถที
จะใช้เวลาทีมีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิผลมากกว่ากัน ดังนั,นการให้ความสําคัญในเรื องการบริ หารเวลา ต้องให้
ความสําคัญในเรื องการดําเนินชีวติ ของตัวเองให้มีแผนงานทีชดั เจนด้วย
การกําหนดเรื องสําคัญทีตอ้ งดําเนินการและเรื องเร่ งด่วนทีตอ้ งพิจารณาว่าสําคัญหรื อไม่ ขึ,นอยูก่ บั เป้ าหมาย
ทีเรากําหนดไว้น, นั มีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็ นเป้ าหมายทีกาํ หนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้ าหมายของเรา
เป็ นเป้ าหมายระยะสั,น การบริ หารของเราก็มีแต่เรื องเร่ งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยูต่ ลอดเวลา แผนการ
ดําเนินของเราจะต้องละเอียดมาก
การประยุกต์ใช้เครื องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริ หารเวลานับว่ามีความสําคัญทีทาํ ให้เราสามารถ
จัดการงานทีสาํ คัญและงานเร่ งด่วนได้อย่างมีประสิ ทธิผล อีกทั,งยังช่วยเราในเรื องของการตัดสิ นใจทีดีดว้ ย
แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

“ ถ้ าทุกอย่ างสอดคล้องกันเราก็จะจัดการบริหารเวลาได้ อย่ างมีประสิ ทธิผล”
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วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
 เพือทําให้ผเู ้ รี ยนกําหนดประเภทและลักษณ์ของงานได้ชดั เจนตามเป้ าหมายของตัวเอง
 เพือสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื องมือและเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับแผนงานทีได้วางไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
 เพือทําให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริ หารเวลา พร้อมทั,งสามารถเลือกใช้เทคนิค
ในการเอาชนะได้ดว้ ยตัวเอง

เนือ@ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 สํ ารวจแนวความคิดเรืCองการบริหารเวลา
 คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร ?
 คุณบริ หารชีวติ ของคุณอย่างไร ?
 เป้ าหมาย  แผนงาน  การปฏิบตั ิ
 อย่าจัดการเวลาให้จดั การชีวิต
 เครืCองมือในการบริหารเวลาและการประยุกต์ ใช้
 ทฤษฎี พาเรโต 80: 20
 การจัดลําดับความสําคัญของงาน
 กระบวนการทํางานของเดลมมิง ( PDCA )
 Workshop : กําหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
 การสร้ างทักษะการบริหารเวลา
 หลุมพรางทางความคิดทีสกัดกั,นการบริ หารเวลา
 เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
 คุณสมบัติทีดีของนักบริ หารเวลา
 Workshop : กําหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
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 การใช้ เทคโนโลยีช่วยในการบริหารเวลา
 ซอฟต์แวร์การบริ หารโครงการ
 ตารางปฏิทินอิเล็กทรอนิคส์
 การสร้างตารางบริ หารเวลาด้วยตัวเอง
 กรณี ศึกษา : การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิ ทธิผล
 สรุปแนวความคิดในการบริหารเวลา
 สร้างแนวความคิดใหม่
 กําหนดคุณสมบัติดา้ นการมีวินยั
 การประยุกต์ใช้เครื องมือ
 การบ้านเพือการนําไปฝึ กฝน

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การฝึ กอบรมในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถนําสิ งทีได้
เรี ยนรู ้ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ทนั ที เพราะได้ดาํ เนินการคิดร่ วมกันระหว่างการฝึ กอบรมแล้ว
 การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพือให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
- การบรรยาย : เน้นเนื, อหาทีใกล้ตวั เพือให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลียนซึงกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทํางานเป็ นทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น

 กําหนดแนวทางให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม ได้นาํ ความรู้ทีได้รับไปปรับเปลียนตัวเองทั,งด้านความคิด ความรู้สึกและการ
กระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึ กฝนจนกลายเป็ นธรรมชาติ

 การบ้านทีเป็ นเป้ าหมาย สามารถนําไปจัดทําเป็ นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรื อ ทีม ทีเหมาะสม
ตามทีตวั เองเลือก

ผู้ทีCเหมาะสมกับหลักสู ตรนี@


พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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