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หลกัสตูร EQ หวัหนา้งานกบัการรบัมอืลกูคา้และผูร้ว่มงานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

25 พฤษภาคม 2564 
09.00 – 16.00 น.  (อบรม ออนไลนผ์า่น Zoom) 

 

หลักการและเหตุผล:  ท ำไมเรำต้องมีควำมรู้ในคอร์สนี ้ 
                : 

หวัหน้างานคือผู้ ท่ีผลกัดนังานให้ส าเร็จ โดยผ่านการท างานของคนอ่ืน ซึง่ครอบคลมุทัง้ผู้ ท่ีเป็นลกูน้องตนเอง อีกทัง้คน
อ่ืนท่ีอยูร่อบข้างหน่วยงานตนเอง ดัง้นัน้ จงึต้องอาศยัทัง้ความฉลาดทางสตปัิญญา (I.Q.) และความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) 
ร่วมกนั เพ่ือให้เปา้หมายงานนัน้บรรลผุลส าเร็จ 

วัตถุประสงค์: เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม 

 เข้าใจ “กรอบ” ในการควบคมุอารมณ์ตนเองในฐานะของ “หวัหน้างาน” มิใช ่“หวัร้อน” 
 ใช้ “ทกัษะวิธีการส่ือสาร” ท่ีท าให้ปัญหาหรือสถานการณ์ตา่งๆ ไมล่กุลามเลวร้าย   
 สามารถ “พฒันาภาพลกัษณ์ของตน” ให้เป็นผู้ ท่ีมองโลกในทางสร้างสรรค์ เผชิญหน้ากบัคนท่ีมีอารมณ์รุนแรง หรือกบั

สถานการณ์ หรือกบัปัญหาตา่ง ๆ ได้ดี 

 ยดึ "แนวทางเชิงจิตวิทยา" ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ได้ด้วยตนเอง 
หัวข้อการฝึกอบรม: 

 มาเรียนรู ้5 ขอ้จ ากดัของคนเรา : รากเหง้าของการเป็น “คนอีคิวไมดี” 
      -ยดึตนเอง 
      -มมุมองต่างกนั 

      -ถกูหลอหลอมต่างกนั 

      -รบัรูต่้างกนั 

      -สถานภาพต่างกนั 

 ความส าคญัและผลกระทบของการจดัการความฉลาดทางอารมณ์ 

-ผลกระทบต่อตนเอง 
-ผลกระทบต่องาน 

-ผลกระทบต่อองคก์ร  
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 แบบประเมินระดบัของความฉลาดทางอารมณ ์                                                                      
(สถานการณจ์ าลอง มีตวัเลือก และระบุวิธีการดว้ยตนเอง เพ่ือเทียบกบัระดบัของเกณฑม์าตรฐาน) 

 องคป์ระกอบของการจดัการความฉลาดทางอารมณ ์

-เร่ืองสถานการณ ์(Situation Control) 

-ตวัผูก้ระท า/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (People Control) 
-การมองท่ีเจตนารมณ ์ 
-การยอมรบัขอ้จ ากดั 

-การใหอ้ภยั 
-การใหโ้อกาสแกไ้ข 
-การควบคุมตนเอง 

 LIB-PQRS Techniques : จิตวิทยาการส่ือสารแบบคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณ ์

-การฟัง 3 ประเภท 

-การพดูจา (U & I Message) 
-การถอดความ 
-การถาม  
-การสะทอ้นความรูสึก 

-การสรุปประเด็น 

-การแสดงออกดว้ยภาษากาย 

 เทคนิคการรบัมือกบับุคคลท่ียุง่ยากหรือขาดความฉลาดทางอารมณอ์ยา่งสรา้งสรรค์ 

-การพลิกสถานการณ ์

-การตีความใหม ่

-การสะทอ้นกลบั 

-การฉุกใหคิ้ด 

-ฯลฯ 

 9 เทคนิคการประสานงานและโน้มนา้วใจผูอ่ื้นใหค้วามร่วมมือและปฏิบติัตาม 

-การผลกัและดึง 
-การใหแ้ละขอ 
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-ฯลฯ 

 การรบัมือกบับุคคลแบบต่างๆ ในท่ีประชุม เช่น 

       -คนท่ีออกนอกวาระการประชมุ 

       -คนท่ีชกัใบให้เรือเสีย 
       -คนโต้เถียงตา่งเอาชนะกนั 

      -ฯลฯ 
 ความฉลาดทางอารมณใ์นบทบาทต่างๆ ในท่ีท างาน 

-บทบาทของหวัหน้างาน 

-บทบาทของลูกน้อง 
-บทบาทของเพื่อนร่วมงาน 

-บทบาทของตวัแทนองคก์ร 
 แนวทางการพฒันาความฉลาดทางอารมณด์ว้ยตนเอง 

-การรูท้นั 

-การระงบัได ้

-การจดัการเป็น 

-การเขา้ใจผูอ้ื่น 

-การคิดบวก 
วิธีการฝึกอบรม: 
 บรรยาย กิจกรรมกลุม่ การฝึกปฏิบตัิ การชม VDO Clip และการให้ข้อสรุป 

เหมาะส าหรับ: 
 หวัหน้างานงานทกุระดบัและผู้สนใจทัว่ไป 

ระยะเวลา: 
 1 วนั 

วิทยากร 

อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวตัิ) 
การศึกษา 
 ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
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 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรม กลุม่บริษัท ยคูอม  
 ฯลฯ 
 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3 % 
ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 2,500 175 (75) 2,600 

   Pro สมคัร 3 ทา่น ราคาทา่นละ 2,300 161 (69) 2,392 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี Email:ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

คา่ฝึกอบรม สามารถหกัคา่ใชจ้า่ยทางภาษไีด ้ 200% ของคา่ใชจ้า่ยจรงิ 

(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่ 437 ใช ้19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร EQ หวัหนา้งานกบัการรบัมอืลกูคา้และผูร้ว่มงานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

    
  บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
  รหสัไปรษณยี_์______________________________TAX ID______________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 
หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วันกอ่นวนัสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 
 
 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ส่งเอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนน่ิง โซลขูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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