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Course: 

Happy Soul & Happy Workplace 
เตมิสขุแบบพอเพยีงในทีท่  ำงำนดว้ย Happy Soul & Happy Workplace 

 
Duration: 2 Hours 

 

หลักการและเหตุผล 
การเป็นนกับรหิารจดัการชีวิตที่มีคณุภาพเป่ียมดว้ยประสทิธิภาพ มีความสขุในการท างาน จ าเป็นตอ้งมีมมุมองทางดา้นจิตวิทยาเชิง
บวกและมีพลงัในการท างานอยา่งสงู ยดึหลกัการสรา้งความฉลาดทางอารมณ ์(Emotional Intelligence/Quotient) โดยเนน้การ การ
พฒันาความสามารถในการคิดทางบวก (Positive Thinking) เสริมทกัษะการสรา้งแรงบนัดาลใจ (Motivation) เพิ่มทกัษะการสรา้ง
ความเขา้อกเข้าเขา้ใจกัน (Empathy) และการมีความโอบอ้อมอารีย์ (Compassion) กระบวนการจัดการความเครียด (Stress 
Management) และ การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสงัคมในการท างาน (Social skills) เพื่อการบริหารจดัการและการท าธุรกิจอย่างมี
ประสทิธิภาพ การบรหิารจดัการชีวิตจ าเป็นตอ้งมีจิตวิทยากบัทกุเรื่อง โดยหลกัคือ การบรหิารจิตใจ การสรา้งแรงบนัดาลใจใหท้ างาน
กบัผูอ้ื่นอย่างมีประสทิธิภาพ สดุทา้ยจึงตอ้งน ามาต่อยอดความคิดเชิงบวก พรอ้มมี EI/EQ ที่ทรงพลงั หลกัสตูร การสรา้งทศันคติที่ดี
ต่อการท างาน เป็นหลกัสตูรอนัทรงพลงัที่จะท าใหผู้ร้บัการอบรมมีความคิดอย่างมีคณุภาพในการจดัการชีวิต การด ารงตนและการ
ท างานดว้ยความสขุและมีประสทิธิภาพ 
 
 วัตถุประสงค ์
 มีความคดิทางบวกและมี มีพลงัในการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมสามารถจดัการจิตใจ ความเครยีด การสรา้งแรงบนัดาลใจใหท้ างานกบัผูอ้ื่นอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมมคีวามคดิอยา่งมีคณุภาพในการจดัการชีวิต การด ารงตนและการท างานดว้ยความสขุและมีประสทิธิภาพ 
 
หัวข้อการบรรยาย 

 การจดัการตนเองอยา่งทรงพลงั  

 EI/EQ กบัการจดัการทางอารมณ ์

 เทคนิคการน า EQ มาปรบัใชใ้นการท างาน 

 การสรา้งแรงบนัดาลใจดว้ย Positive Thinking  

 ทกัษะการสรา้งแรงบนัดาลใจเพือ่รบัมือกบัเรือ่งหนกั ๆ (Motivation) 

 ทกัษะการสรา้งความเขา้อกเขา้เขา้ใจกนั (Empathy)  และความโอบออ้มอารยี ์(Compassion) 

 กลยทุธค์ลายเครยีดจากการท างาน  (Stress management) 

 การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ีกบัสงัคมในการท างาน และกระชบัความสมัพนัธบ์คุลากรในองคก์ร (Social skills) 
 
รูปแบบการอบรม 

 บรรยาย เชิงปฏิบตัิการ สรา้งมมุมองใหม ่ๆ ใหก้บัชีวิตเพื่อประสทิธิภาพในการท างานสูก่ารประสบความส าเรจ็  
 Workshop - การประชมุเชิงปฏิบตัิการ ใหผู้เ้ขา้รว่มอบรมมีสว่นรว่มในการอบรม  
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เหมาะส าหรับ 

 พนกังานทกุระดบั ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสงู รวมทัง้ผูท้ี่สนใจพฒันาการสรา้งทศันคตเิชิงบวกในการใชชี้วิตและการ
ท างานเพื่อสรา้งพลงัใหท้ างานอยา่งมีประสทิธิภาพ

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิรค์ จ ากดั 

วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 27 สงิหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น.  
(เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม ระยะเวลา 2 ช่ัวโมงผ่าน Zoom Application) 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสมัมนา 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 1,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิตอ่ผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891, 086 337 8266, 
Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่มโดย 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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