Outline Hipo

การบริหารจ ัดการความเครียด
ํ เร็จ
เพือ
 ความสา
(Turn Stress to Success)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
ี คอร์ปอเรชน
ัW จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชย
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํ ากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
W ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

14 ก ันยายน 2563
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
W ัดอบรมอาจเปลีย
W นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ิ กับความวิตกกังวล
ท่ามกลางวิกฤติแห่งมหาอุทก
ุ ภัยครัง_ ร ้ายแรงทีผ
W ่านมา สง่ ผลให ้ผู ้คนจํานวนมากต ้องเผชญ
ความเครียด ต่าง ๆ นานา อันได ้แก่ความเครียดสะสม ทีเW กิดจากการเสพข ้อมูลข่าวสารสถานการณ์นํ_าท่วมซํ_าแล ้วซํ_า
ิ การดําเนินชวี ต
เล่าทุกวัน จนทําให ้เราเกิดความเครียดและวิตกกังวลเรือ
W งความปลอดภัยในชวี ต
ิ และทรัพย์สน
ิ ในแต่ละ
ี หายทีเW กิด จากมหาอุท กภัยในครั ง_ นี_ ทํ าให ้
วัน มีแ ต่ค วามวิต กกัง วล ปราศจากซ งึW ความสุข ผลกระทบแห่ง ความเสย
สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการลงทุนทีก
W ําลังเดินหน ้ากลั บสะดุดหยุดชะงั ก อัตรา GDP ลดลงสวนกระแสกับอัตราการ
ิ_ หวังในการดํ ารงชวี ต
ว่างงานและการถูกเลิกจ ้างทีเW พิม
W ขึน
_ ฯลฯ จนทําให ้ผู ้คนเกิดความเครียด โศกเศร ้า ท ้อแท ้ และสน
ิ
สง่ ผลร ้ายต่อร่างกายและจิตใจในระยะยาว เกิดสภาวะการเจ็บป่ วยทัง_ ทางร่างกายและจิตใจ สง่ ผลให ้คุณภาพชวี ต
ิ และ
ประสิทธิภาพในการทํางานลดน ้อยถอยลง หากเราปล่อยไว ้เช่นนี_ โดยไม่มวี ธิ ก
ี ารบริหารจัดการความเครียดทีถ
W ูกต ้อง
ความเครียดเหล่านัน
_ จะเกิดการสะสมและเรือ
_ รังจนรักษาไม่หายในทีส
W ด
ุ
แต่ในทฤษฎีจต
ิ วิทยาบริหารกลั บมองว่า ความเครียดเป็ นได ้ทัง_ มิต รและศัต รู หากเรารู ้จัก วิธบ
ี ริหารจั ด การ
ความเครียดในเชงิ สร ้างสรรค์แล ้วไซร์้ ความเครียดก็ จะนํ ามาซงึW ความสําเร็จ เพราะความเครียดจะเป็ นแรงผลักดั นให ้
คนเราเกิด ความมุ่งมัWน ความคิด ทีจ
W ะชนะปั ญหาและอุปสรรค และสามารถสร ้างสรรค์ผลงานอั นยิงW ใหญ่ เพราะหาก
คนเราปราศจากความเครียด ความกดดัน ชาชินอยู่กับความสะดวกสบาย องค์กรนั น
_ ก็ จะขาดความกระตือรือร ้นทีจ
W ะ
ประสบความสาํ เร็จ หรือผลิตผลงานทีด
W ใี นองค์กรได ้ ดังนั น
_ เราจงอย่ากําจัดความเครียดแต่จงรู ้จักวิธก
ี ารบริหารจัดการ
้ ้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
และนํ าข ้อดีของความเครียดมาประยุกต์ใชให
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
W สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
W งสภาวะความเครียด และวิธก
ี ารบริหารจัดการความเครียดในเชงิ สร ้างสรรค์
้ ้เกิด ความสุขและความสํ าเร็ จของ
2. เพืWอ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าประโยชน์จากความเครียดไปประยุก ต์ใ ช ให
ตนเองและองค์กร
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. คุณรู ้หรือไม่...มวลความเครียดก ้อนใหญ่มาจากไหน
2. คุณรู ้จักความเครียดดีแค่ไหน
• จําแนกประเภทของความเครียด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th
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Outline Hipo

ี ในเสย
ี มีด ี
ในดีมเี สย
• ประโยชน์และโทษของความเครียด
มาตรวัดระดับของความเครียด
Workshop: คุณเครียดแค่ไหน???
ั รูของความเครียด
รู ้จักศต
• วิธบ
ี ริหารความเครียดอย่างสร ้างสรรค์และมีสติ
เทคนิค...การก ้าวข ้ามพ ้นความเครียด
การดํารงอยู่กบ
ั ความเครียดอย่างมีสติ
้
Workshop: เสนตายสลายเครี
ยด
(เตรียมผนั งกัน
_ กระแสมวลเครียดก ้อนใหญ่ ฤา ปลดปล่อย!!!)
ิ ความเครียดโดยใชหลั
้ กธรรมะ
การพิชต
้
เทคนิคการประยุกต์ใชความเครี
ยดเดินหน ้า....หาความสาํ เร็จ
่ วามสําเร็จ)
(ความเครียดคือเส ้นทางสูค
Case Study : ความเครียดนํ ามาซงึW ความสาํ เร็ จ
สรุปคําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 14
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 31
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

ก ันยายน 2563

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
4,173.00
3,959.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า
่ ย
3,959.00
3,638.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
สงิ หาคม 2563 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

VAT 7%
259.00
238.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีW 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีW 014-2-63503-8
W บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีW 0-2615-4479
ืW บริษัท เบอร์ตด
W หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังW จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
W า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไW ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงW แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีW จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining
อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัWวไป, การบริหาร, ความเครียด, Success

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

