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การพฒันาความฉลาดทางอารมณ ์สําหรบัคนทํางาน 
 
 

วทิยากร: อาจารยพ์รเทพ ฉนัทนาว ี
ผูอ้าํนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทั TCC Capital Group 

ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทัเทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรช ั�น 
ผูจ้ดัการสว่นสรรหาและฝึกอบรม เครอืบรษิทัโอสถสภา 

ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมดา้นขาย-ตลาด บรษิทัในเครอืโอสถสภา 
ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุม่บรษิทัในเครอืยคูอม 

 
9 ตลุาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

                    *สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
          ผลการสาํรวจผูค้นทีGทํางานในองคก์รโดยสถาบัน Fortune Top 500 พบวา่ปัจจัยสาํคัญทีGทําใหก้ารทํางาน
ลม้เหลวเป็นเพราะคนทํางานขาดทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลทีGดเีลศิ แมว้า่เขาเหล่านัRนมคีวามรูค้วามเชีGยวชาญ
เฉพาะดา้นดเีพยีงใดก็ตาม หากขาดความสามารถในการตดิตอ่เชืGอมโยงในการประสานงานกบัคนไม่ดเีสยีแลว้ ก็ยาก
ทีGขบัเคลืGอนองคก์รไปสูค่วามสาํเร็จได ้ความฉลาดทางอารมณ์  จงึนับเป็นเรืGองทีGมคีวามสําคัญกวา่ความฉลาดดา้น
อืGนๆ เพราะนอกจากจะชว่ยใหช้วีติประสบความสขุ และความสําเร็จแลว้ ยังชว่ยรังสรรคบ์รรยากาศการทํางานร่วมกนั
ในองคก์ร  และนําพาองคก์รไปสูค่วามสําเร็จแลว้ ยังชว่ยตอ่ตา้นความเครยีดใหล้ดลง ไมข่ยายผลความเครยีดสูเ่พืGอน
ร่วมงาน  สง่ผลกระทบทีGดตีามมา คอืไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพกายและจติใจ ไม่ออ่นลา้ประสทิธภิาพในการทํางาน และ
ในทางกลับกนั คนทํางานทีGมคีวามฉลาดทางอารมณ์สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขัน เป็นผูท้ีGสามารถ
ทํางานภายใตแ้รงกดดันสงู สรา้งขวัญกําลังใจ และกระตุน้เพืGอนรว่มงานใหแ้สดงออกซึGงความสามารถของเขา
เหล่านัRนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลอกีดว้ย 
 
วตัถปุระสงค ์
     1. เขา้ใจ “กรอบ” ในการควบคมุอารมณ์ตนเองอยา่งชาญฉลาด 
     2. ใช ้ “วธิกีารสืGอสาร” ทีGทําใหปั้ญหาหรอืสถานการณต์่างๆไม่ลกุลามเลวรา้ย   
     3. สามารถ “พัฒนาภาพลักษณ์ของตน” ใหเ้ป็นผูท้ีGมองโลกในทางสรา้งสรรค ์เผชญิหนา้กบัคนทีGมอีารมณ์รุนแรง 
หรอืกับสถานการณ์ หรอืกบัปัญหาต่าง ๆ ไดด้ ี
     4. ใช ้"แนวทางเชงิจติวทิยา" ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไดด้ว้ยตนเอง 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. ความสําคัญและผลกระทบของการจัดการความฉลาดทางอารมณ์ 

 - ผลกระทบต่อตนเอง 
 - ผลกระทบต่องาน 
 - ผลกระทบต่อองคก์ร  

2. แบบประเมนิระดับของความฉลาดทางอารมณ ์                                                                      
(สถานการณ์จําลอง มตีัวเลอืก และระบวุธิกีารดว้ยตนเอง เพืGอเทยีบกับระดับของเกณฑม์าตรฐาน) 
3. องคป์ระกอบของการจัดการความฉลาดทางอารมณ ์

 - เรืGองสถานการณ ์(Situation Control) 
 - ตัวผูก้ระทํา/บคุคลทีGเกีGยวขอ้ง (People Control) 
 - การมองทีGเจตนารมณ์  
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 - การยอมรับขอ้จํากัด 
 - การใหอ้ภัย 
 - การใหโ้อกาสแกไ้ข 
 - การควบคุมตนเอง 

4. I-PQRS Techniques : จติวทิยาการสืGอสารแบบคนทีGมคีวามฉลาดทางอารมณ ์
 - การพูดจา (U & I Language) 
 - การถาม (4 Q.) 
 - การทบความและการสรปุประเด็น 
 - การปรับความเขา้ใจ ลดความขัดแยง้ 
 - การฟัง 3 ประเภท 
 - การแสดงออกดว้ยภาษากาย 

5. เทคนคิการรับมอืกับบคุคลทีGยุ่งยากหรอืขาดความฉลาดทางอารมณ์อยา่งสรา้งสรรค ์
 - การพลกิสถานการณ ์
 - การตคีวามใหม ่
 - การสะทอ้นกลับ 
 - การฉุกใหค้ดิ 
 - ฯลฯ 

6. 9 เทคนคิการประสานงานและโนม้นา้วใจผูอ้ืGนใหค้วามร่วมมอืและปฏบิตัติาม 
 - การผลักและดงึ 
 - การใหแ้ละขอ 
 - ฯลฯ 

7. แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณด์ว้ยตนเอง 
 - การรูท้นั 
 - การระงับได ้
 - การจัดการเป็น 
 - การเขา้ใจผูอ้ืGน 
 - การคดิบวก 

8. ความฉลาดทางอารมณ์ในบทบาทต่างๆ ในทีGทํางาน 
 - บทบาทหัวหนา้งาน 
 - บทบาทลกูนอ้ง 
 - บทบาทเพืGอนรว่มงาน 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 9 ตุลาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลทัGวไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO - - - - - 

พเิศษ! ชําระภายใน 26 กนัยายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO - - - - - 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีR 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีG 127-4-66322-6 
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1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 
          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิทของทา่น และชืGอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีG 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การพัฒนา,ความฉลาด,ทางอารมณ,์สาํหรับคนทํางาน 


