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仕事と自分のタイムマネジメント〈タスク管理と業務の優先順位付けを身につける〉 

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล "Effective Time Management" 

การท างานจะไม่สนุกและไม่เกดิประสทิธภิาพเลยหากท่านต้องยุ่งเหยงิกบัการใชช้วีติในวงัวนของการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ซ ้า  ๆ ซากๆ จาก

การที่ชวีติมแีต่เรื่องด่วนจนถึงด่วนที่สุด ค้นพบทางออกของการจดัระเบยีบและบรหิารเวลาอย่างลุ่มลกึ ด้วยเทคนิคการจดัการเวลาทีไ่ดร้บั

ความนิยม และรบัฟังเรื่องราวเดด็ๆ เพื่อการบรหิารและจดัสรรเวลาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การจดัการงานแทรก งานด่วน ภารกจิทีม่ี

มากมายการล าดบัความส าคญัของงานหรอืการจดัสมดุลระหว่างเรื่องงานและเรื่องสว่นตวั 

วตัถปุระสงค ์| Point 

1. เขา้ใจสาเหตุส าคญัทีท่ าใหก้ารท างานไม่ประสบความส าเรจ็ ไม่ก่อใหเ้กดิผลผลติ เกดิตน้ทุนค่าเสยีโอกาส และสรา้งความเครยีด 

ความกดดนัใหก้บัคนท างาน 

2. สามารถเลอืกใชเ้ทคนิค วธิกีารและเครื่องมอืง่ายๆ เพื่อช่วยใหก้ารท างาน การบรหิารจดัการเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ลดขัน้ตอน 

ความซ ้าซอ้นและการแทรกแซงจากผูอ้ื่น 

3. มวีธิกีารท างานแบบใหม่ทีค่ านึงถงึเป้าหมายและการรกัษาสมดุลของชวีติ 

 

วิทยากร | Speaker 

ยงยทุธ พรีพงศพ์พิฒัน์ 
Founder & Master Trainer of D4 Consultant 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Culture Change พร้อมประสบการณ์การบรรยายและการเป็นที่ปรกึษาโครงการ

ใหแ้ก่บรษิทัชัน้น า กว่า 15 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

ไดศ้กึษาต่อในระดบัปรญิญาโทสองแห่ง ไดแ้ก่ จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

และ Policy Science มหาวทิยาลยัไซตามะ ประเทศญี่ปุ่ น (ทุนการศกึษาของธนาคารแห่งประเทศไทยและ

รฐับาลญีปุ่่ น)  

 

 

 

 

Code I-1906-T 

วนั วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 

สถานที ่ mirai campus 
อาคารเมเจอรท์าวเวอรท์องหลอ่ ชัน้ 10 ซอยทองหลอ่ 10 

ภาษา ไทย 
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ก าหนดการ | Course Agenda 
วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2562 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบยีน 
09.00 น. - 10.15 น. เน้ือหาครึง่แรก 
10.15 น. - 10.30 น. พกั 
10.30 น. - 12.30 น. เน้ือหาครึง่หลงั 
12.30 น. - 13.00 น. ถามตอบ 
 

หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั | Target 
พนักงานระดบับรหิารและหวัหน้างาน ที่ต้องดูแลทัง้งานประจ าและ

และตอ้งแบ่งเวลาในการบรกิารจดัการทมี 

รวมถงึพนกังานกลุ่ม High Performance ทีเ่ตรยีมตวัสูก่ารเป็นผูบ้รหิาร 

รปูแบบ | Format 
การบรรยาย 

ค่าลงทะเบียน 
5,000 บาท (ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ 7%) 

วิธีการลงทะเบียน 
ขัน้ตอนการลงทะเบียน 

1. ลงทะเบยีนออนไลน์ (Website/QR Code) 

2. ช าระค่าลงทะเบยีน 

3. สง่หลกัฐานประกอบทางอเีมล ์info@miraicampus.com 

4. รอรบัการยนืยนั 

ช่องทางการลงทะเบียน 

https://miraicampus.com/course/i-1906-t/ 

วิธีการช าระเงิน 

โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารไทยพาณิชย ์สาขา เจ อเวนิว ทองหล่อ 

บญัชชีื่อ บรษิทั เมดเิอเตอร ์จ ากดั 

บญัชอีอมทรพัยเ์ลขที ่404-714011-6 

*ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณ ียกเวน้กรณแีจง้ล่วงหน้าเกนิ 7 วนั  

ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าลงทะเบยีนให ้50% ของยอดจ่ายจรงิ 

หลกัฐานประกอบการช าระเงิน  

1. ส าเนาใบ Pay in  

2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ หรอื ส าเนาใบ ภพ. 20 

(กรณีนิตบิุคคล) 

3. ใบหกั ณ ทีจ่่าย (กรณีนิตบิุคคล) 

4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีบคุคลทัว่ไป) 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

mirai campus | miraicampus.com 

ผูป้ระสานงาน 

นางสาวดวงพร (แพร) (ภาษาไทย) Ms. Yukiko Takahashi (ภาษาองักฤษ / ญีปุ่่ น) 

Tel: 02-392-3288 Tel: 02-392-3288 

E-mail: duangporn@mediator.co.th E-mail: takahashi@mediator.co.th 

講座名 
仕事と自分のタイムマネジメント〈タスク管理と業務の優

先順位付けを身につける〉 

コード I-1906-T 

日 付 2019 8 月 13 日（火） 

時 間 09.00〜13.00 

対 象 
タイ人のチームマネジャー・管理職・ 

将来のマネージャー候補となる 

形 式 講義型（定員 30 名） 

言 語 タイ語 

参加費 5,000 THB（+VAT7%) 


