Outline Hipo

การบริหารความเครียดและ

่ วามสําเร็จ
บริหารจ ัดการอารมณ์(EQ) เพือ
่ มุง
่ สูค
วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
ี คอร์ปอเรชน
ั่ จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชย
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
่ ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

17 สงิ หาคม 2565
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
่ ด
ั อบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
U

หล ักการและเหตุผล

ิ กับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครัง้ ไม่
ในชวี ต
ิ ของคนทํางานในปั จจุบน
ั ต ้องเผชญ
สามารถบริหารจัดการความเครียดได ้ เมือ
่ เครียดสะสมมากขึน
้ ก็ยอ
่ มสง่ ผลถึงอารมณ์ทแ
ี่ ปรปรวน
หงุดหงิด ฉุนเฉียว จนสง่ ผลให ้มีปัญหากับเพือ
่ นร่วมงาน หัวหน ้า ลูกค ้า และสง่ ผลกระทบถึง
ภาพลักษณ์ขององค์กร
หลักสูตรนี้ จึงจัดทําขึน
้ เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้ถึงวิธก
ี ารบริหารจัดการความเครียด รวมถึงการ
บริหารจัดการอารมณ์(EQ) ตนเองเมือ
่ ต ้องตกอยูใ่ นสภาวะความเครียดและความกดดัน ตลอดจน
ชว่ ยเสริมสร ้างทัศนคติเชงิ บวกในการทํางานร่วมกับผู ้อืน
่ อย่างมีความสุข โดยผู ้เข ้าอบรมจะได ้ร่วมทํา
กิจกรรม Workshop ทีป
่ ระยุกต์ขน
ึ้ เพือ
่ พัฒนาให ้เหมาะสมกับผู ้เข ้าอบรม เมือ
่ จบการอบรม ผู ้เข ้า
อบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู ้ได ้ด ้วยตนเอง

ว ัตถุประสงค์

่ วามสําเร็จ
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้และเข ้าใจถึงเทคนิคและวิธก
ี ารบริหารความเครียดสูค
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเรียนรู ้และเข ้าใจถึงวิธก
ี ารบริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพือ
่ ก ้าวพ ้นภาวะ
ความเครียด
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เพือ
่ ให ้เข ้าอบรมนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใชให

ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
่ วามสําเร็จ
Module 1 บริหารความเครียดสูค
1. คุณรู ้จักความเครียดดีแค่ไหน
● จําแนกประเภทของความเครียด
● ประโยชน์และโทษของความเครียด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ั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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2. มาตราวัดระดับของความเครียด
3. ทําไมความเครียดถึงมีผลต่อการทํางาน
● ตัวทําลายสติ ทําให ้สติแตก ทํางานผิดพลาด
● ตัวทําลายสมาธิ
4. กิจกรรม Workshop: คุณเครียดแค่ไหน???
5. เทคนิคการก ้าวข ้ามพ ้นความเครียด….ตัง้ สติทะลายความเครียด
● วิธบ
ี ริหารความเครียดอย่างสร ้างสรรค์
● การดํารงอยูก
่ บ
ั ความเครียดอย่างมีสติ
้
6. กิจกรรม Workshop: เสนตายสลายเครี
ยด
้
้
่
7. เทคนิคการประยุกต์ใชความเครี
ยดเดินหน ้า....หาความสําเร็จ(ความเครียดคือเสนทางสู
ความสําเร็จ)
Module 2 การบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ก ้าวพ ้นภาวะความเครียด
8. EQ คืออะไร....ทําไม EQ ถึงมีผลต่อความเครียด
9. ปั ญหาและสาเหตุทท
ี่ ําให ้คนเรา EQ ตํา่
10.
ทําความเข ้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท
11.
ลักษณะของคนทีม
่ ี EQ สูง และ บริหารความเครียดได ้ดี
● เข ้าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
● เข ้าใจอารมณ์ผู ้อืน
่
● รู ้จักให ้กําลังใจตนเอง
● รู ้จักวิธบ
ี ริหารความเครียด
12.
เทคนิคการบริหารอารมณ์เมือ
่ ตกอยูใ่ นสภาวะความเครียดและความกดดัน
กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ ก ้าวพ ้นภาวะความเครียด
13.
14.
จัดการอารมณ์เชงิ ลบของตนเองเพือ
่ การทํางานร่วมกับผู ้อืน
่ อย่างมีความสุข
15.
การพัฒนา EQ เพือ
่ สร ้างความสุข ก ้าวพ ้นความเครียด
16.
สรุป คําถามและคําตอบ

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
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ประกาศนียบ ัตร : บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ประเภท
บุคคลทว่ ั ไป
ิ HIPO
สมาชก

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย3%
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

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

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
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
่ า
่ ย3%
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

ื ห ัก ณ ทีจ
กรณีไม่มห
ี น ังสอ
่ า
่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขที่ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8
่ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-2615-4479
ื่ บริษัท เบอร์ตด
่ หลักสูตร
ิ ต่อของท่าน และชือ
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี่ จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี่ จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไ่ ด ้ชําระมาแล ้ว

อบรม, สัมมนา, บริหารความเครียด, บริหารจัดการอารมณ์, EQ
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ั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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รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:
 Tel. : 086-318-3152 หรือ 02-615-4477
 E-mail : hipotraining@gmail.com
 Website : www.hipotraining.co.th หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

 ID Line@ : @761mvknp หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining หรือ สแกน QR Code ด ้านล่าง

ร ับชมต ัวอย่างการสอนเพิม
่ เติมได้ท ี่
 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
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บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี่ จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
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