Outline Hipo

การบริหารความเครียดและ

่ วามสาเร็จ
บริหารจ ัดการอารมณ์(EQ) เพือ
่ มุง
่ สูค
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จากัด จากสหรัฐอเมริกา
ี คอร์ปอเรชน
ั่ จากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชย
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
่ ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

15 ธ ันวาคม 2564
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
U

หล ักการและเหตุผล
ิ กับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครัง้ ไม่สามารถ
ในชวี ต
ิ ของคนทางานในปั จจุบัน ต ้องเผชญ
บริหารจัดการความเครียดได ้ เมือ
่ เครียดสะสมมากขึน
้ ก็ยอ
่ มสง่ ผลถึงอารมณ์ทแ
ี่ ปรปรวน หงุดหงิด ฉุนเฉียว จน
สง่ ผลให ้มีปัญหากับเพือ
่ นร่วมงาน หัวหน ้า ลูกค ้า และสง่ ผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์กร
หลักสูตรนี้ จึงจัดทาขึน
้ เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้ถึงวิธก
ี ารบริหารจัดการความเครียด รวมถึงการบริหาร
จัดการอารมณ์(EQ) ตนเองเมือ
่ ต ้องตกอยูใ่ นสภาวะความเครียดและความกดดัน ตลอดจนชว่ ยเสริมสร ้างทัศนคติ
เชงิ บวกในการทางานร่วมกับผู ้อืน
่ อย่างมีความสุข โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้ร่วมทากิจกรรม Workshop ทีป
่ ระยุกต์ขน
ึ้
เพือ
่ พัฒนาให ้เหมาะสมกับผู ้เข ้าอบรม เมือ
่ จบการอบรม ผู ้เข ้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ได ้ด ้วย
ตนเอง
ว ัตถุประสงค์
่ วามสาเร็จ
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้และเข ้าใจถึงเทคนิคและวิธก
ี ารบริหารความเครียดสูค
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้และเข ้าใจถึงวิธก
ี ารบริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพือ
่ ก ้าวพ ้นภาวะความเครียด
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เพือ
่ ให ้เข ้าอบรมนาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
่ วามสาเร็จ
Module 1 บริหารความเครียดสูค
1. คุณรู ้จักความเครียดดีแค่ไหน
● จาแนกประเภทของความเครียด
● ประโยชน์และโทษของความเครียด
2. มาตราวัดระดับของความเครียด
3. ทาไมความเครียดถึงมีผลต่อการทางาน
● ตัวทาลายสติ ทาให ้สติแตก ทางานผิดพลาด
● ตัวทาลายสมาธิ
4. กิจกรรม Workshop: คุณเครียดแค่ไหน???
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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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5. เทคนิคการก ้าวข ้ามพ ้นความเครียด….ตัง้ สติทะลายความเครียด
● วิธบ
ี ริหารความเครียดอย่างสร ้างสรรค์
● การดารงอยูก
่ ับความเครียดอย่างมีสติ
้ ตายสลายเครียด
6. กิจกรรม Workshop: เสน
้
้
่ วามสาเร็จ)
7. เทคนิคการประยุกต์ใชความเครี
ยดเดินหน ้า....หาความสาเร็จ(ความเครียดคือเสนทางสู
ค
Module 2 การบริหารจ ัดการอารมณ์ (EQ) ก้าวพ้นภาวะความเครียด
8. EQ คืออะไร....ทาไม EQ ถึงมีผลต่อความเครียด
9. ปั ญหาและสาเหตุทท
ี่ าให ้คนเรา EQ ตา่
10. ทาความเข ้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท
11. ลักษณะของคนทีม
่ ี EQ สูง และ บริหารความเครียดได ้ดี
● เข ้าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
● เข ้าใจอารมณ์ผู ้อืน
่
● รู ้จักให ้กาลังใจตนเอง
● รู ้จักวิธบ
ี ริหารความเครียด
12. เทคนิคการบริหารอารมณ์เมือ
่ ตกอยูใ่ นสภาวะความเครียดและความกดดัน
13.
กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ ก้าวพ้นภาวะความเครียด
14. จัดการอารมณ์เชงิ ลบของตนเองเพือ
่ การทางานร่วมกับผู ้อืน
่ อย่างมีความสุข
15. การพัฒนา EQ เพือ
่ สร ้างความสุข ก ้าวพ ้นความเครียด
16. สรุป คาถามและคาตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จาก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชาระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

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

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
่ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที่ 0-2615-4479
ื่ บริษัท เบอร์ตด
่ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
่
2. ชาระด ้วยเช็คสังจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จากัด (สานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ่ ด ้ชาระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ :
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จากัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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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โทรศัพท์: 02-615-4477
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เว็บไซต์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

การบริหารความเครียด,บริหารจัดการอารมณ์,EQ,พนักงาน,เทคนิค

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จาก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉั ย 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

