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Course outline
หลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด


ปัจจุบันหลายๆองค์กร มีคนทางานที่มีฝีมือดี ทั้งเก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดกับดักทางอารมณ์
ของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้น เช่นหงุดหงิด โมโหง่าย โวยวายไปทั่วๆ คุยเขื่องเรื่องตัวเอง ทาให้โอกาสดีๆ
ให้ชีวิตหลุดลอยไป เพราะภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ที่ติดลบ



องค์กรต้องการให้พนักงานใช้เหตุผลในการคุยกันเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดาเนินการประชุม
ที่ไม่ใช่อารมณ์ กล้าเสนอความคิดเห็นมากกว่าการโต้แย้ง โดยการบริหารอารมณ์ของตัเองและผู้อื่นให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี



การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้
จะทาให้เรา ลด ละ เลิก การปรุงแต่งอารมณ์ และเลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีน้อยลง หรือใช้
พฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ก็จะทาให้การทางานของเรามีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็
จะดีขึ้นขึ้นด้วยเช่นกัน



ความฉลาดทางอารมณ์(EI) เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและฝึกฝนได้แต่ต้องใช้เวลา เพราะอารมณ์บางอย่าง
ได้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวเรา จากประสบการณ์ที่เราได้รับในอดีต ดังนั้นจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดของเราเสียใหม่ เพื่อให้การกระทาเปลี่ยนไป

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 14

OL_SO-PK-5509008-EQ (1D)

วัตถุประสงค์
o

o

o

เพื่อทาให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเตรียมวิธี
บริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อทาให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EI) ของตัวเองโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของ
ตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเสียใหม่
เพื่อฝึกฝนให้เป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการ
กาหนดพฤติกรรมของตัวเอง

รายละเอียดของเนื้อหา (Course Outline)


ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์(EI)
• EQ คืออะไร?
• การให้ความหมายของ EQ,IQ,AQ และ MQ
• สร้างEQให้เป็น EI ด้วยตัวเอง



เรียนรู้ธรรมชาติ EQ ของตัวเอง
• สาเหตุที่ทาให้EQไม่ดี
• การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง
• การยอมรับจากภายใน
• การจัดการกับความเครียด
• การพัฒนา EQ ใหม่ให้ตัวเอง
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สร้างกระบวนการฝึกฝนความฉลาดทาง
อารมณ์ (EI)
• เทคนิคการรับการถูกปฏิเสธ
• วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
• การทาให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
• เทคนิคเอาชนะข้อโต้แย้ง



สร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดทางอารมณ์
ในองค์กร
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กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม






การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนา
ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
▪ การบรรยายเนื้อหา
▪ Work shop สร้างสถานการณ์
▪ เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
▪ Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จาลอง
▪ การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา

 ตัวอย่างWork Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”
 วิธีปฏิบัติ
 ลองชมตัวเองให้เพื่อนๆฟังในด้านต่างๆเหล่านี้
- จุดเด่น , - ความสามารถพิเศษ , - สิ่งที่ภูมิใจ
 ผลที่ได้รับจาก Work Shop หัวข้อ “ การชื่นชมตัวเอง ”

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 5 of 14

OL_SO-PK-5509008-EQ (1D)

: การชมตัวเองจะทาให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น คนส่วนใหญ่ให้นิยาม การรัก ตัวเองการชม
ตัวเองแบบผิดๆ เช่น เดี๋ยวจะหลงตัวเอง , ทาให้เห็นแก่ตัว เป็นต้น ซี่งการชมตัวเองแบบสร้างสรรค์นั้น จะทา
ให้เรามีเป้าหมายในตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้ว
 การนาไปฝึกฝนต่อไป
: ลองฝึกชมตัวเองต่อหน้ากระจกบ่อยๆ เพื่อให้กาลังใจตัวเองในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่กาลังเจอ
หรือแก้อาการท้อถอยได้ ยิ่งชมตัวเองมากหรือบ่อยแค่ไหนจะทาให้เรามีพลัง ในการทางานมากขึ้นเท่านั้น
 สาเหตุที่ทาให้เราเปลี่ยนตัวเองได้
: คนทุกคนต้องการ คาชม แต่ส่วนใหญ่จะรอจากผู้อื่น เมื่อไม่ค่อยได้ก็จะรู้สึกท้อถอยหรือ
หมด
แรงในการทางาน แต่ถ้าเราชมตัวเองได้ เราก็จะรู้สึกดี เพราะความรู้สึกของเราไม่รู้ หรอกว่าใครชมขอให้
เป็น คาชม ก็พอ

กลุ่มผู้เข้าอบรม
 พนักงานปฏิบัติการ

 หัวหน้างาน

 ผู้จัดการ

 ผู้บริหาร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดาเนินการฝึกอบรม
(รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
❖

การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรมกับเนื้อหาตามหลักสูตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด

❖

การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผู้เข้าฝึกอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่การอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

❖

กาหนดเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
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เปลี่ยนความคิดในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง
กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่

❖

กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี ( How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรียมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีขั้นตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่

❖

สร้างความคาดหวังก่อนการฝึกอบรม
เทคนิคการทให้ผู้เข้าฝึกอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการอบรม
o ทาให้ผู้เรียนจดจ่อต่อการเรียนรู้ เพราะอยากเรียนของตัวเอง
o นาเรื่องที่ให้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง

❖

Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึกฝนได้
ดาเนินการ Workshop ในเรื่องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึกฝนได้จริง
o กระตุ้นให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง

❖

การบ้านเพื่อนาไปฝึกฝนเพิ่มเติม
เรื่องที่ผู้เข้าฝึกอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่องที่ชอบ
o เรื่องที่จะนาไปปฏิบัติเป็นเรื่องแรก
o การบ้านของตังเอง

❖

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึกอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o เกม / การละเล่น
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
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o

กรณีศึกษา

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทา”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดาเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้
ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบ้านสาหรับการนาไปฝึกฝนหลังการอบรม
เอกสารอ้างอิงสาหรับนาไปประกอบการฝึกฝน
เว็บไซด์ด้านการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรื่องต่างๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารย์ปกรณ์แวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับข่าวสารด้านการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององค์กร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผู้ช่วย (มีค่าใช้จ่าย)
การสร้างโครงการร่วมกันในองค์กรโดย HRD
การดาเนินการ Clinic โดยอาจารย์ปกรณ์ (มีค่าใช้จ่าย)

ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสาคัญของตัวเองที่จะนาไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสามารถทาได้โดย
1. ตัวผู้เข้าอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช้
•

การบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
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•
•
•
•
•

เอกสารเพิ่มเติมสาหรับนาไปฝึกฝน
แหล่งความรู้เตือนความทรงจาในเว็บไซด์ Pakornblog.com
Mailing List ความรู้ส่งตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผู้ช่วย ถึงผู้เข้าอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าอบรมเอง หรือ ร่วมกับ HRD ( ถ้ามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกค้า
•
•

HRD ตามการบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนาไปทา ( ถ้ามี )
การสร้างโครงการพัฒนา / อานวยความสะดวก ให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผู้ช่วย ของ อาจารย์ปกรณ์
•

ดาเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให้

4. Clinic โดย อ.ปกรณ์
•

ดาเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้าอบรมทาการบ้าน (งานที่ผู้เข้าอบรมบอกว่าต้องการไป
พัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คาแนะนา

กรณีการติดตามผลแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
รูปแบบและการดาเนินการเพื่อนาเสนอเพิ่มเติม
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึกอบรม


เว็บไซต์เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ชสถาบันให้คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึกษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิบายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะขอคาปรึกษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็นเจ้าของบทความและเครื่องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่องมือต่างๆ
Coaching card

เครื่องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package
•
•
•
•
•

# 1 : อัตราค่าบริการ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็นผู้ดาเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริการ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลใช้การบ้านทีจ่ ะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• สรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลทีไ่ ด้รับจากผูเ้ ข้าฝึกอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริการ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึกฝนเป็นหลัก
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• พูด-คุยในเรื่องที่รบั ปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริการ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
• ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม
• ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
• การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึน้ ใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึกฝน
• ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
• จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
• จัดทารายงานสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
• จัดส่งสิ่งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารทีเ่ ป็นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
• สรุปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
• ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึกอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่
จะนาเสนอให้ผู้บริหารสามารถนาไปกาหนดเป็นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
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จุดเด่นสถาบัน
มีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็นคู่มือการฝึกฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสูตรออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learning-online.in.th
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