Course

How to Work under Pressure
กลยุทธ์ การทางานภายใต้สภาวะกดดันรอบด้าน ให้ประสบความสาเร็ จและมีความสุข
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุบัน นัน้ สาเหตุข องความเครี ย ดมาจากหลายด้ า นไม่ว่าจะเป็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง มี ผลท าให้ ก ารด าเนิ น
ชีวิตประจาวันนันเกิ
้ ดความเครี ยด ตามมาซึง่ มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจ ไม่ว่าจะเป็ นการทางานส่วนงานราชการส่วนงานเอกชน พบ
ได้ วา่ มีความกดดันภายใต้ การทางานทังนั
้ นขึ
้ ้นอยูก่ บั สภาวะต่างๆ ว่ามีความกดดันมากน้ อยเพียงใด เราควรจะแสวงหาทางเลือกในการ
ช่วยให้ ผา่ นพ้ นภาวะกดดัน ภาวะกดดันดูเหมือนจะทาให้ เกิดผลไม่ดี แต่ที่แท้ จริ ง ภาวะกดดันจะส่งผลกระทบทังในด้
้ านดีและด้ านไม่ดี
เพราะการเลือกใช้ ภาวะกดดันให้ ถกู วิธีและถูกจังหวะเวลาจะให้ ผลดีมากกว่าผลไม่ดี และบางคนก็ทางานได้ ดีที่สดุ ภายใต้ ภาวะกดดัน
ทังนี
้ ้เราอาจแยกพิจารณาผลดีและผลไม่ดีที่เกิดจากภาวะกดดัน หลักสูตรนี ้จะช่วยให้ ผ้ รู ่วมสัมมนาเปลีย่ นภาวะกดดันหรื อวิกฤตให้ เป็ น
โอกาสทาให้ สงิ่ ดีๆ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ใช้ แรงกดดันให้ เป็ นพลังผลักดันให้ งานสาเร็ จ
ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับ
 มีพลังในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
 มีแรงบันดาลใจ มุง่ มัน่ ในการทางานอย่างเหนือความคาดหมาย
 สามารถพิชิตปั ญหา ผ่านสถานการณ์ แรงกดดันและวิกฤตต่างๆ ไปได้ ด้วยดี
 ได้ หลักวิธีการในการปรับปรุงมุมมองในการดาเนินชีวติ อันทรงคุณค่า
 ได้ แนวคิดทัศนคติด้านบวกในการทางาน สร้ างศักยภาพในทุกๆ ด้ านของชีวิต
หัวข้ อการบรรยาย
 งานกับความกดดันและปั ญหาต่าง ๆ
 สาเหตุของความกดดัน
 ภายใน (ตัวเรา หัวหน้ า ลูกน้ อง เพื่อนร่วมงาน หน่วยงาน การบังคับบัญชา)
 ภายนอก (สภาพสังคม การเมือง ลูกค้ า การแข่งขัน)
 ส่วนตัว (การเงิน ทางานไม่ได้ ตามเป้าหมาย ไม่เชื่อมัน่ ในตัวเอง เจ้ าทุกข์โดยนิสยั โรคภัย ค่านิยม เจ็บป่ วย)
 ข้ อดีของภาวะกดดัน
 ผลของความกดดันจนทางานไม่ได้ ดีเท่าที่ควร
 ภูมิค้ มุ กัน สร้ างอุปนิสยั ทนสภาวะกดดัน
 แก้ จดุ อ่อนสภาวะกดดัน
 เสริ มจุดแข็งสภาวะกดดัน
 เทคนิคระบายความกดดัน
 การทางานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้ างสรรค์ภายใต้ สภาวะกดดัน
 กลยุทธ์คลายเครี ยดจากการทางาน
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เหมาะสาหรับ
 พนักงานทุกระดับ หัวหน้ างาน และผู้จดั การ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปทีต่ ้ องการพัฒนาพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวกและแรงจูงใจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานภายใต้ สภาวการณ์กดดัน
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่ าใช้ จ่าย ในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเข้ าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. เข้ าร่ วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่ า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
2. เข้ าร่ วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่าใช้ จา่ ยในการเข้ าร่วมงานสัมมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่ อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรม จัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com

