การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีบนั ทึกแบบบูโจ
(Effective Time Management by The Bullet Journal Method)
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หลักการและเหตุผล
❖

มนุษย์ทุกคนบนโลกล้วนมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชัว่ โมงต่อวัน ทุก ๆ คนต้องการประสบความสาเร็ จใน
จุดที่ตนเองคาดหวัง จึงหลีกเลี่ยงไม่พน้ ที่ตอ้ งทากิจกรรมต่าง ๆ ที่นาไปสู่การบรรลุความสาเร็จ
บางครั้งหลาย ๆ คนยุง่ มาก มีกิจกรรมทาทั้งวัน แต่กลับไม่ค่อยมีผลงานตามที่ตอ้ งการ หมดเวลาไป
กับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ผลงาน หรื อเรี ยกได้อีกอย่างว่าเกิดความไม่มีประสิ ทธิภาพขึ้น ทั้งในมิติ
การตอบสนองความต้องการขององค์กรและตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิผล

❖

เวลาคือ ชีวิต ความสาเร็จของชีวิตจึงเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนที่มุ่งหาความสาเร็จ
ต้องมีความสามารถในการบริ หารเวลา โดยเริ่ มต้นที่เป้าหมายที่ตอ้ งการบรรลุความสาเร็ จ แล้วทา
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น และอยูบ่ นหลักการพิจารณา “จัดลาดับและ
ความเร่ งด่วน” ว่าอะไรที่คุม้ ค่ากับการลงมือทา โดยการทบทวนเสมอว่า “ทาไม” เราจึงทาสิ่ ง
เหล่านั้น งานนี้มีความสาคัญหรื อไม่ มันมีความจาเป็ นหรื อไม่ มีความเร่ งด่วนหรื อไม่ ถ้าไม่ทาสิ่ ง
นั้นเลยจะเกิดความเสี ยหายอะไรหรื อเปล่า

❖

เราอยากบรรลุความสาเร็ จในทุกกิจกรรม (เป้าหมาย) แต่ในความจริ งเรามีเวลาไม่พอ ดังนั้นการ
สร้างรายการความคิด (Mental Inventory) และแยกเป็ น “สิ่ งที่ทาอยู่ สิ่ งที่ควรทา และสิ่ งที่อยากทา”
จึงเป็ นขั้นแรกของการควบคุมการใช้เวลา ก่อนการพิจารณาจัดลาดับและความเร่ งด่วน ว่าอะไรเป็ น
สิ่ งที่คมุ ้ ค่ากับการลงมือทา และตามมาด้วยการใช้เครื่ องมือการบริ หารเวลาต่าง ๆ โดยในท้ายที่สุด
การลงมือบริ หารเวลาให้เกิดประสิ ทธิภาพต้องอยูบ่ นพฤติกรรมที่ดี ได้แก่ ความมีวินยั ความฉลาด
ทางอารมณ์ การลงมือทาทันที และการเปลี่ยนแปลงตนเอง

❖

การบริ หารเวลาด้วยวิธีบนั ทึกแบบบูโจ (The Bullet Journal Method) เป็ นเครื่ องมือการบริ หารเวลา
รู ปแบบหนึ่ง ที่มีประสิ ทธิภาพและช่วยให้งานต่าง ๆ สาเร็ จ โดยมีข้นั ตอนการสร้างดังนี้
1. สร้างหน้าดัชนี
5. ทบทวนรายการความคิด
2. สร้างบันทึกอนาคต
6. ย้ายข้อมูลจากรายการความคิด
3. สร้างบันทึกประจาเดือน
7. สร้างคอลเล็กชัน่ พิเศษ
4. สร้างบันทึกประจาวัน

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักและมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริ หารเวลา
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสารวจพฤติกรรมการใช้เวลาในชีวิตประจาวันของตนเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนกระบวนการและเทคนิคในการบริ หารเวลาให้มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เครื่ องมือการบริ หารเวลาด้วยวิธีบนั ทึกแบบบูโจ (The Bullet Journal Method)
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร










ความสาคัญของชีวิตกับการบริ หารเวลา
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• กรณี ศึกษา: ความสาคัญของการบริ หารเวลา
• ข้อคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริ หารเวลา
• ข้อแตกต่างของบุคคล 2 ประเภทที่ตอ้ งบริ หารเวลา
• ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริ หารเวลา
• สารวจพฤติกรรมของการใช้เวลาในชีวิตประจาวัน
กระบวนการบริ หารเวลาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
• องค์ประกอบพื้นฐาน 7 ประการของการบริ หารเวลา
• แนวคิดการกาหนดงานสาคัญและเร่ งด่วน
• ประสิ ทธิภาพของการใช้สมองกับ Time Duration
• เครื่ องมือพื้นฐานของการบริ หารเวลา
• Workshop I: สร้างแนวทางการบริ หารเวลาของตัวคุณเอง
การเพิ่มประสิ ทธิภาพให้กบั การบริ หารเวลา
• การบริ หารจัดการกับสิ่ งที่ทาให้เสี ยเวลา
• เทคนิคในการทางานให้มีประสิ ทธิภาพ
• ไอเดียการตั้งเป้าหมาย 5 4 3 2 1
• การทบทวนตนเอง (Reflection) 2 รู ปแบบ
• การพัฒนานิสัยที่ส่งเสริ มการใช้เวลาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
• Workshop II: การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเวลา
การบริ หารเวลาด้วยวิธีบนั ทึกแบบบูโจ (The Bullet Journal Method)
• วิธีการสร้าง Bullet Journal
 สร้างหน้าดัชนี
 ทบทวนรายการความคิด
 สร้างบันทึกอนาคต
 ย้ายข้อมูลจากรายการความคิด
 สร้างบันทึกประจาเดือน
 สร้างคอลเล็กชัน
่ พิเศษ
 สร้างบันทึกประจาวัน
• ประเภทของรายการที่บน
ั ทึก
 สิ่ งที่ตอ
้ งทา – งาน (Task)
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น – เหตุการณ์ (Event)
 ข้อมูลที่ตอ
้ งจดไว้กนั ลืม – โน้ต (Note)
• ประโยชน์ของการบริ หารเวลาด้วยวิธีบน
ั ทึกแบบบูโจ
การพัฒนาทักษะการบริ หารเวลาอย่างยัง่ ยืน
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
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