Analytical Skills for Logical Thinking

หล ักสูตร EQ ห ัวหน้างานก ับการร ับมือลูกค้าและผูร้ ว่ มงานทีม่ ี
ิ ธิภาพ
ประสท

25 พฤษภาคม 2564
09.00 – 16.00 น. (อบรม ออนไลน์ผา่ น Zoom)
หลักการและเหตุผล: ทำไมเรำต้ องมีควำมรู้ ในคอร์ สนี้
:

หัวหน้ างานคือผู้ที่ผลักดันงานให้ สาเร็จ โดยผ่านการทางานของคนอื่น ซึง่ ครอบคลุมทังผู
้ ้ ที่เป็ นลูกน้ องตนเอง อีกทังคน
้
อื่นที่อยูร่ อบข้ างหน่วยงานตนเอง ดังนั
้ น้ จึงต้ องอาศัยทังความฉลาดทางสติ
้
ปัญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)
ร่วมกัน เพื่อให้ เป้าหมายงานนันบรรลุ
้
ผลสาเร็จ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
 เข้ าใจ “กรอบ” ในการควบคุมอารมณ์ตนเองในฐานะของ “หัวหน้ างาน” มิใช่ “หัวร้ อน”
 ใช้ “ทักษะวิธีการสื่อสาร” ที่ทาให้ ปัญหาหรื อสถานการณ์ ตา่ งๆ ไม่ลกุ ลามเลวร้ าย
 สามารถ “พัฒนาภาพลักษณ์ของตน” ให้ เป็ นผู้ที่มองโลกในทางสร้ างสรรค์ เผชิญหน้ ากับคนที่มีอารมณ์รุนแรง หรื อกับ
สถานการณ์ หรื อกับปัญหาต่าง ๆ ได้ ดี
 ยึด "แนวทางเชิงจิตวิทยา" ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ ด้วยตนเอง
หัวข้ อการฝึ กอบรม:
 มาเรียนรู ้ 5 ข้อจากัดของคนเรา : รากเหง้ าของการเป็ น “คนอีคิวไมดี”
-ยึดตนเอง
-มุมมองต่างกัน
-ถูกหลอหลอมต่างกัน
-รับรูต้ ่างกัน
-สถานภาพต่างกัน
 ความสาคัญและผลกระทบของการจัดการความฉลาดทางอารมณ์
-ผลกระทบต่อตนเอง
-ผลกระทบต่องาน
-ผลกระทบต่อองค์กร
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 แบบประเมินระดับของความฉลาดทางอารมณ์
(สถานการณ์จาลอง มีตวั เลือก และระบุวิธีการด้วยตนเอง เพื่อเทียบกับระดับของเกณฑ์มาตรฐาน)
 องค์ประกอบของการจัดการความฉลาดทางอารมณ์
-เรื่องสถานการณ์ (Situation Control)
-ตัวผูก้ ระทา/บุคคลที่เกี่ยวข้อง (People Control)
-การมองที่เจตนารมณ์
-การยอมรับข้อจากัด
-การให้อภัย
-การให้โอกาสแก้ไข
-การควบคุมตนเอง
 LIB-PQRS Techniques : จิตวิทยาการสื่อสารแบบคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์
-การฟั ง 3 ประเภท
-การพูดจา (U & I Message)
-การถอดความ
-การถาม
-การสะท้อนความรูสึก
-การสรุปประเด็น
-การแสดงออกด้วยภาษากาย
 เทคนิ คการรับมือกับบุคคลที่ยุง่ ยากหรือขาดความฉลาดทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์
-การพลิกสถานการณ์
-การตีความใหม่
-การสะท้อนกลับ
-การฉุกให้คิด
-ฯลฯ
 9 เทคนิ คการประสานงานและโน้มน้าวใจผูอ้ ื่นให้ความร่วมมือและปฏิบตั ิตาม
-การผลักและดึง
-การให้และขอ
Professional Training Solution /www.ptstraining.co.th 02-1753330 2

Analytical Skills for Logical Thinking

-ฯลฯ
 การรับมือกับบุคคลแบบต่างๆ ในที่ประชุม เช่น
-คนที่ออกนอกวาระการประชุม
-คนที่ชกั ใบให้ เรื อเสีย
-คนโต้ เถียงต่างเอาชนะกัน
-ฯลฯ
 ความฉลาดทางอารมณ์ในบทบาทต่างๆ ในที่ทางาน
-บทบาทของหัวหน้างาน
-บทบาทของลูกน้อง
-บทบาทของเพื่อนร่วมงาน
-บทบาทของตัวแทนองค์กร
 แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ดว้ ยตนเอง
-การรูท้ นั
-การระงับได้
-การจัดการเป็ น
-การเข้าใจผูอ้ ื่น
-การคิดบวก
วิธีการฝึ กอบรม:
 บรรยาย กิจกรรมกลุม่ การฝึ กปฏิบตั ิ การชม VDO Clip และการให้ ข้อสรุป
เหมาะสาหรับ:
 หัวหน้ างานงานทุกระดับและผู้สนใจทัว่ ไป
ระยะเวลา:
 1 วัน
วิทยากร
อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (แนบไฟล์ ประวัติ)
การศึกษา
 ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทางาน
 ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
 ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
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ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรม กลุม่ บริษัท ยูคอม
ฯลฯ

 อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

ราคาท่านละ
Pro สม ัคร

3 ท่าน ราคาท่านละ

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
3%

ราคาสุทธิ

2,500

175

(75)

2,600

2,300

161

(69)

2,392

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) Email:ptstraining3@gmail.com
และ Scanใบ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
็
่
ั
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเชคบริษัท สงจ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
้ า่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
้ า่ ยจริง
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร EQ ห ัวหน้างานก ับการร ับมือลูกค้าและผูร้ ว่ มงานทีม่ ี
ิ ธิภาพ
ประสท
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ______________________________TAX ID______________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

ั มนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสม
ั มนา มิฉะนั น
ั มนา
กรณียกเลิกการเข ้าสม
้ จะต ้องชาระ 30% ของราคาค่าสม

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
Professional Training Solution /www.ptstraining.co.th 02-1753330 5

