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Operational Development Program (ODP)
โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มพลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การวางแผน จัดระเบียบงาน การบริหารเวลาและจัดลําดับความสําคัญของงาน
โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game & Short Lecture)
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
เวลา (Time) เป็ นทรัพย์สินที่มีคา่ และไม่สามารถหาสิ่งหนึง่ สิ่งใดมาทดแทนได้ บุคคลผู้ประสบ
ความสําเร็จล้ วนแล้ วแต่ร้ ูจกั ใช้ เวลาให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การบริ หารเวลาจึงถือเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ่งที่นกั
บริ หารจะต้ องตระหนักและให้ ความสําคัญ เพราะผู้บริหารเวลาเป็ นก็คือผู้บริหารชีวิตเป็ น การบริหารเวลาให้
เป็ นเป็ นศาสตร์ และศิลป์อย่างหนึง่
ส่วนใหญ่แล้ วคนเราจะจัดการกับเวลาของตัวเองตามความชอบส่วนตัว
ตามความถนัดส่วนบุคคล โดยลืมไปว่าที่จริ งแล้ วเราควรแยกแยะว่าอะไรควรทําก่อน อะไรควรทําหลัง หากเรา
ทําได้ เราก็จะประสบผลสําเร็ จง่ายขึ ้น เร็ วขึ ้นและมีระบบมากยิ่งขึ ้น
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการในหลักสูตร “การวางแผน จัดระเบียบงาน การบริ หารเวลาและ
จัดลําดับความสําคัญของงาน” มุ่งเน้ นให้ ผ้ บู ริ หารได้ ทําการวิเคราะห์เวลาและพลังงานที่สญ
ู เสียไปส่วนใหญ่
มักเกิดจากการขาดเป้าหมายที่ชดั เจน ขาดการวางแผน ขาดการจัดลําดับความสําคัญของงานที่จะทํา และ
ขาดมุมมองที่ถูกต้ องชัดเจน โดยหลักสูตรเนื ้อหาวิชาจะเป็ นศาสตร์ และศิลปะการพลิกความคิด มุมมองและ
ทัศนคติที่ถูกต้ องเหมาะสมต่อการใช้ เวลา การให้ ความรู้ ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องแม่นยําตามหลักวิชาการ
และฝึ กการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นต่อการบริ หารเวลา

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
4. กิจกรรมหรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม

1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกิดความรู้ความเข้ าใจ และได้ ตระหนักในหลักและวิธีการบริ หาร
เวลาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถบริ หารเวลาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วยการฝึ กฝนเทคนิค
วิธีการกําหนดเป้าหมายของงานอย่างแน่นอนชัดเจน
การวางแผนและการกําหนดตารางการ
ทํางาน และการจัดลําดับความสําคัญของงาน
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3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงนิสยั ที่ไม่ดีบางอย่างในการใช้ เวลาไปสูผ่ ้ ทู ี่มีนิสยั ดี
ในการใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา

ภารกิจที่ 1 : ความสําคัญและความจําเป็ นที่นกั บริหารมืออาชีพต้ องบริหารเวลา
1.1 ความจําเป็ นในการบริ หารเวลา
1.2 หลักการเบื ้องต้ นในการบริหารเวลา
ภารกิจที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของตนเองในการบริหารเวลา
2.1 การจัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน
2.2 เทคนิคการบริ หารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
• เวลาสําหรับด้ าน “บริหารงานของตนเอง”
• เวลาสําหรับด้ าน “บริ หาร/พัฒนาลูกน้ อง”
• เวลาสําหรับด้ าน “ชีวิตส่วนตัว”
• เวลาสําหรับด้ าน “ครอบครัว/คนที่รัก”
ภารกิจที่ 3 : วิธีการใช้ เวลาให้ เหมาะสม และหลักการปรับปรุงนิสยั ที่ไม่เหมาะสมในการใช้ เวลา
3.1 การวิเคราะห์เวลาที่สญ
ู หาย
3.2 การกําหนดเป้าหมายของงาน
3.3 การวางแผนงานและการกําหนดตารางการทํางาน
3.4 การลัดลําดับความสําคัญของงาน ตามหลักการและทฤษฎี ABC
ภารกิจที่ 4 : กลยุทธ์เพื่อการบริ หารเวลา (Time Management) ที่เป็ นเลิศ
4.1 การบริ หารเวลาด้ วยการจ่ายงาน
4.2 เทคนิคการวางแผนบริ หารเวลา
4.3 สูตรสําเร็ จการบริ หารเวลา
4.4 หลักการบริ หารเวลาที่มีประสิทธิภาพ
4.5 การบริ หารเวลาด้ วยการปรับปรุงงาน
4.6 การบริ หารเวลาการประชุม
ภารกิจที่ 5 : กระบวนทัศน์ใหม่ในการทํางาน : ปรับเปลี่ยนให้ ทนั ยุคสมัยของเวลา
5.1 คนเป็ นปั จจัยนํา
5.2 มุง่ แสวงหาประสิทธิภาพ
5.3 การมีสว่ นร่วม
5.4 ความเป็ นเลิศในการบริการ
5.5 การมีทกั ษะที่ดี
ภารกิจที่ 6 : ผู้นํากับการจัดระเบียบงาน
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6.1 การจดบันทึกการใช้ เวลาในแต่ละวัน
6.2 การวางแผนงานล่วงหน้ า ในแต่ละวัน
6.3 การเพิ่มเวลา
6.4 การตังเป
้ ้ าหมายและวัตถุประสงค์ ให้ ชดั เจนที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
6.5 การสร้ าง To-Do
6.6 การจัดระเบียบแฟ้ม
6.7 การใช้ โทรศัพท์ให้ เป็ น
6.8 มีความรับผิดชอบ
6.9 การสร้ างและการใช้ TIME PLANNER

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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