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Course:  
EQ and AQ for Success 
ประสบความสําเร็จในชีวิตดว้ย Emotional Quotient และ Adversity Quotient 

 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 
ในอดีตเรามกัจะมองวา่ผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตสงูคือ ผู้ ท่ีมีความสามารถทางสติปัญญา  แต่ปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับกนัแล้วว่าผู้ ท่ี
จะประสบความสําเร็จในชีวิต มีความสขุ ต้องอาศยัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกมากมาย  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ท่ีจะทําให้บคุคลคนนัน้ประสบความสขุทางใจส่งผลตอ่การมีสขุภาพกายท่ีดี แต่การมีความฉลาดทางอารมณ์ก็ยงั
ไม่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ หากบคุคลมีความสามารถในการฝ่าฟันอปุสรรค (AQ) โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จสงู
มากทัง้เร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง และมีความสขุในการใช้ชีวิตมากย่ิงขึน้ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 ผู้ เข้าอบรมได้ทราบถึงภาวะ EQ และ AQ ท่ีมีอยู่ในตน 

 เทคนิคในการสร้าง EQ และ AQ อนัจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการพฒันาตนเองไปสูค่วามสําเร็จทัง้เร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั 

 ผู้ เข้าอบรมเพ่ิมทกัษะความฉลาดในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองในภาวะปัจจบุนัได้ 

 มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตวัในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา 
 
หวัข้อการบรรยาย: 

 ความหมายและความสําคญัของ EQ และ AQ 

 คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมี EQ สงู 

 การปรับทศันคติของตนเองท่ีมีต่อผู้ อ่ืน 

 เทคนิคการจดัการอารมณ์ของตนเอง 

 ทําแบบทดสอบ EQ 

 เทคนิคการนํา EQ มาปรับใช้ในการทํางาน 

 การพฒันา EQ 3 ด้าน (ดี เก่ง สขุ) 

 คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมี AQ สงู 

 การนํา AQ มาใช้ในการทํางาน 

 นกัไตเ่ขา 3 แบบ 

 หลกัการแก้ไขวิกฤติตามแนวคิด AQ 

 บนัไดในการกําหนดเป้าหมายและการก้าวสูจ่ดุหมาย 

 ทกัษะการสร้างแรงบนัดาลใจเพ่ือรับมือกบัเร่ืองหนกั ๆ (Self inspiration) 

 AQ Test 
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เหมาะสาํหรับ: 

 พนกังานทกุระดบั  หวัหน้างาน  ผู้จดัการ  และผู้บริหาร รวมถึงบคุคลทัว่ไปท่ีต้องการพฒันา EQ และ AQ ของตวัเอง  ให้มี
ความสามารถจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง และมีความสขุในการใช้ชีวิตมากย่ิงขึน้ 

 
วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จาํกัด  

 ผู้ ดําเนินรายการวิทยกุระจายเสยีงและวิทยโุทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 อาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ครูสอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย   ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

 วิทยากรท่ีปรึกษาการจดัทํามาตรฐานคณุภาพงานบริการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 วิทยากรบรรยายทัง้หน่วยงานภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนชัน้นําของประเทศไทย 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี  19 ธนัวาคม 2560 เวลา   09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้  (ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 5,500 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนท่ี   โรงแรม จสัมิน ซตีิ ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั(สํานกังานใหญ่)  573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตวับรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตวัพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกบัภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีที่ทา่นจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต    สาขาเอสพลานาด รัชดา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
              ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาแยกศรีวรา         บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ________________
 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


