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โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : งานเยอะแต่ไม่ยุ่ง ADVANCE TIME MANAGEMENT
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
ั ทรัพย์
วิทยากร : ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรญ

งานเยอะแต่ไม่ย่งุ
เคล็ดลับ การบริ หารเวลา

สร้างความสําเร็จ บนความสุข และความสบายใจ

ADVANCE TIME MANAGEMENT
หลักการและเหตุผล
ด้วยความจริงทีว่ ่า โลกหมุนเร็วขึน้ ทําให้ความต้องการของลูกค้ามากขึน้ การ
แข่งขันทีส่ งู ขึน้ ทําให้ ปริมาณ หรือ สิง่ ทีเ่ ราต้องทําต่อวัน เพิม่ ขึน้ เป็ นเงาตามตัว ประกอบ
กับ ในโลกแห่งความเป็ นจริง เราทุกคนมีบทบาทหน้ าทีท่ ห่ี ลากหลายและ แตกต่างกัน
เพศ วัย ความรับผิดชอบ ทีแ่ ตกต่างกัน ทําอย่างไรที่เราจะสามารถ บริหารเวลา สร้าง
ความสําเร็จทัง้ เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สุขภาพ การแบ่งปนั ให้สําเร็จไป
ด้วยกัน เพราะหากสําเร็จ แต่ด้านงานแต่ตอ้ งเสีย ครอบครัว หรือ สุขภาพเสื่อมโทรมคง
ไม่ใช่เรือ่ งดีแน่นอน
วัตถุประสงค์
หลัก สูต ร “งานเยอะแต่ ไม่ยุ่ ง” ออกแบบมาเพื่อให้ทุ กท่ า นสามารถสร้า ง
ความสําเร็จในทุกด้านของชีวติ บนความสุขใจ ไม่ตอ้ งร้อนใจเมื่อนึกถึงงาน ทีม่ ปี ริมาณ
มากมาย จากการเข้าใจทีม่ า ทีไ่ ปของการใช้เวลาของเราไปกับงาน หรือ กิจกรรมต่างๆ
ทีเ่ ราทําในชีวิตประจําวัน พร้อมทัง้ วิธีการปรับ รูปแบบ การใช้เวลาให้ตรงกับความ
สําเร็จอย่างทีเ่ ราต้องการได้ จนกลายเป็ นอุปนิสยั ใหม่ ในการใช้เวลาในแต่ละวันของเรา
ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนา
 เจ้าของกิจการ ผูบ้ ริหารฝา่ ยต่างๆ ผูจ้ ดั การ
 ฝา่ ยบุคคลทีต่ อ้ งการหาหลักสูตรแนวใหม่เพือ่ พัฒนาบุคลากรในองค์กร
 เจ้าหน้าในองค์กรทัวไป
่ / ผูส้ นใจทัวไป
่
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หัวข้อการฝึ กอบรม
 ยุง่ ยุง่ ยุง่ เวลาฉันหายไปไหน ค้นหาเวลาทีห่ ายไปของคุณ ก่อนทีจ่ ะบริหารเวลาของคุณ
 ตารางชีวติ กับ คุณค่าของชีวติ ( Value of life ) ค้นพบ สิง่ ทีข่ บั เคลื่อนการใช้เวลาของชีวติ คุณ
 สร้างอนาคตผลลัพธ์ทค่ี ณ
ุ ปารถนา ด้วยกฎของแรงดึงดูด ( Law of attraction )
 บริหารกิจกรรมขัดจังหวะ งานด่วนทีเ่ ข้ามาแทรกในระหว่างวัน ( Emergency task )
 สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึน้ จากการลงมือทําตามแผนทีว่ างไว้ ( Excellence in execution ) จนเกิดผลลัพธ์

วิ ทยากร อาจารย์ ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิ รญ
ั ทรัพย์

Consultant & trainer
Certified NLP Practitioner

ปะวัติการศึกษาและ การทํางาน









ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี
Medical Representative บริษทั gsk ( GlaxoSmithKline ) Thailand Ltd.,
Sale Trainer บริษทั gsk (GlaxoSmithKline) Thailand Ltd.
ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ Nutrilite Expertise อันดับ1 ของประเทศ
อาจารย์พเิ ศษภาควิชาเภสัชการตลาด คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
พิธกี ร รายการอาสายาใจ (รายการ TV ของมหาวิทยาลัยรังสิต)
Certified trainer ของสถาบัน คบบัณฑิต ของคุณ บัณฑิต อึง้ รังสี
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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