MQ - SQ - EQ

Course outline

หลักสู ตร “MQ – SQ - EQ”
(Moral QUOTIENT - Spiritual QUOTIENT - Emotional QUOTIENT)
(หลักสู ตร 1 วัน หรื อ 6 ชัว่ โมง)

โดย
อาจารย์ กติ ิศักดิ์ วิวฒ
ั น์ ธนวงศ์
วิทยากรที่ปรึ กษา

หลักการและเหตุผล
ความสาเร็ จในการบริ หารงานมิได้มีเพียงองค์ประกอบในเรื่ องหลักการและวิธีการบริ หารเท่านั้น
หากแต่การพัฒนาศักยภาพของตน ทางด้านการมี MQ = MORAL QUOTIENT - จริ ยธรรม คุณธรรม SQ =
Spiritual QUOTIENT ความฉลาดทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน รวมถึงบริ หารอารมณ์ หรื อ EQ =
Emotional QUOTIENT ก็จะเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิง่ ประการหนึ่งด้วย ซึ่ งในเชิงจิตวิทยาในการบริ หารสมัยใหม่
มีประเด็นในการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวที่น่าสนใจใน 2 เรื่ อง ประการแรก คื อการบริ หาร หรื อการเพิ่มศักยภาพ
MQ – SQ - EQ ในตนเองให้มีวฒ
ุ ิภาวะทางจริ ยธรรม คุณธรรมทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน รวมถึงด้าน
การจัดการอารมณ์ที่สูงขึ้น ประการที่ 2 คือการดึงพลังของจิตใต้สานึกที่ซ่อนเร้นอยูภ่ ายในมาใช้เพิ่มศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่
ทางวิทยากร จึงได้พฒั นาหลักสู ตร “MQ – SQ - EQ” ในการเสริ มสร้างทัศนคติที่ดี ในการความฉลาดรู้ทาง
อารมณ์ คือการรู ้จกั สภาวะอารมณ์ของตนเอง และเข้าใจผูอ้ ื่นอย่างถ่องแท้ จนสามารถบริ หารทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมถึงสามารถนาพลังของจิตใจ หรื อจิตใต้สานึกมาใช้ใ นการพัฒนาทั้งตนเอง การทางาน
และพัฒนาทีมงาน อีกทั้งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์กรธุ รกิจของท่าน

เนือ้ หาหลักสู ตร
Session 1

: 9.00-10.30 น.

1. MQ = MORAL QUOTIENT - จริ ยธรรม คุณธรรม

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 4

MQ - SQ - EQ

วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่ องของการพัฒนา MQ ของตน และทีมงานใน
องค์กร
2. หลักการสร้าง MQ ด้วย การรับรู้ (Awareness) และสติ (Mindfulness)
กิจกรรมแรกคือ S = Self and Team Awareness การรู ้จกั ตนเอง และทีมงาน อย่างถ่องแท้
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
กิจกรรม สนุกสนานกับ ค้นหาตัวตนของเรา และทีมงาน คุณธรรม และจริ ยธรรมที่ควรมีร่วมกัน
Break
: 10.30-10.45 น.

Session 2

: 10.45-12.00 น.

3. I = Inspiration สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงานในการสร้าง MQ ด้วย
หาแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสม (Role Model)
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
- เพื่อค้นหาด้วยการระดมสมอง และทราบถึงว่าอะไรบ้างที่เป็ น แรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและทีมงาน
รวมถึงการนามาใช้ในการกระตุน้ จูงใจให้เกิดพลังในตนเอง และทีมงาน
กิจกรรม Role Model
4. M = Manage Emotion ฝึ กทักษะการบริ หารอารมณ์ ด้วยการเข้าใจถึงจุดแข็ง (Strength) ของตนและ
จุดแข็งของทีมงานของเรา เพื่อนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อทราบเทคนิค และฝึ กทักษะในการบริ หารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถึงของทีมงาน
กิจกรรม ทาแบบประเมิน EQ
5. P = Present พลังแห่งปั จจุบนั ของขวัญที่เราจะได้พบประสบตลอดเวลา เพื่อเสริ มสร้าง MQ – SQ EQ
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย
- เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอยูก่ บั ปั จจุบนั (Power of Now) ในการทางาน ร่ วมประสานกับ
ทีมงาน รวมถึงครอบครัว และการใช้ชีวติ
ชมวีดีโอประกอบ
Lunch : 12.00-13.00 น.

Session 3

: 13.00-14.30 น.

6. L = Listen with Head and Heart การฟังแบบเข้าอกเข้าใจด้วยสมอง และหัวใจ
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วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
-เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมตระหนักรู้ความสาคัญของการฟังในการพัฒนาทักษะการฟัง และฝึ กปฏิบตั ิ
-เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรมเข้าใจ และมีทกั ษะในการรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ
กิจกรรม ฝึ กการฟัง 4 ระดับ ด้วยสมองและหัวใจ เพือ่ พัฒนา SQ - EQ
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม:
-เพื่อให้ทราบในการบรรยาย:การรับฟังแบบ เข้าอกเข้าใจ เพื่อปรับใช้ทกั ษะการฟังที่ดี ในการสื่ อสาร
ติดต่อ และการทางานร่ วมกัน
พร้อมชมวีดีโอ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการฟัง
7. E = Enhance Social Skill การสร้างความสัมพันธ์ในทีมที่เป็ นเลิศ
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
-เพื่อให้สามารถดึงพลังสมอง และหัวใจ ที่โดดเด่นมาผสมผสานให้สอดคล้องกัน
กิจกรรม แข่งขันสร้างทีมงานที่มีผลงานเป็ นเลิศ ทั้งคุณภาพ และปริ มาณ
ชมวีดีโอบุคคลสู้ชีวติ ในการทางานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
Break
: 14.30-14.45 น.

Session 4

: 14.45-16.00 น.

8. SQ = Spiritual QUOTIENT ความฉลาดทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน
บรรยาย และทากิจกรรม
-เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล (Self Identity)
-การยอมรับ (Acceptance)
-จุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวติ (Purpose and Values)
9. เข้าถึงพลังแห่งจิตใต้สานึกในตนเอง เพื่อให้มีท้ งั ส่ งผลให้มี MQ – SQ - EQ
ที่ดี ช่วยให้สามารถ ทางานได้พฒั นาสู่ ความเป็ นเลิศ และ Workshop การออกแบบแผนที่ชีวติ แห่งความสุ ข และ
ประสบผลสาเร็ จในการทางาน
วัตถุประสงค์ ในการบรรยาย:
-เพื่อให้ผเู้ ข้าฝึ กอบรม MQ – SQ - EQ ที่ดี รวมถึง ออกแบบแผนที่ชีวติ แห่งความสุ ข และประสบ
ผลสาเร็ จในการทางาน ได้
กิจกรรม สุ นทรียสนทนา ภาษาใจ
โดยผลัดกันพูดคุยถึงหัวข้อที่วทิ ยากรเสนอให้เพื่อช่วยชาระความคิด จิตใจ ปลดปล่อยปมในใจ และ
กล้าพูดความคิดที่ดีของตนเอง ปลดล็อคศักยภาพ เสริ มพลังความมุ่งมัน่ และตั้งใจในตน รวมถึงทีมงาน
สรุ ปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวติ ต่อไป
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พัฒนาให้มี MQ – SQ - EQ เพื่อให้เกิดความกระตือรื อร้น มีพลัง พร้อมจะเผชิญกับงานทุกรู ปแบบ
2. พัฒนาด้าน จริ ยธรรม คุณธรรม ให้สามารถเป็ นแบบอย่างทั้งในระดับตนเอง และในทีมงาน
3. เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา สามารถสร้างอนาคต ด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม
และนัง่ อยูใ่ นหัวใจคนรอบข้าง
4. เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ ทาลายปมด้อย และความกลัวที่ซุกซ่อนอยูใ่ นใจ
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ขดั ขวางความสาเร็ จสู งสุ ดของคุณเอาไว้
5. มีวฒ
ุ ิภาวะทางจริ ยธรรม คุณธรรม ทางด้านจิตใจ และความรู้สึกภายใน รวมถึงด้านการจัดการ
อารมณ์
6. สามารถนาความรู้ในศาสตร์พลังจิตใต้สานึก และ MQ – SQ - EQ รวมถึงวิธีการมองแบบอย่าง ผูท้ ี่
เราชื่นชอบ เพื่อสร้างแผนที่ชีวติ แห่งความสุ ข และประสบผลสาเร็ จในการทางาน

รูปแบบการอบรม
บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play กิจกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏิบตั ิการ
(Workshop) ภาพยนต์ดีมีบทเรี ยน (Lesson from Movies) โดยผูเ้ ข้าอบรมมีส่วนร่ วมทุกๆหัวข้อ

อุปกรณ์ ที่ใช้
1.

เครื่ องฉายและจอ LCD

2.

Microphone 2 ตัว ขึ้นไป

3.

จัดห้องแบบ Class Room เป็ นกลุ่ม

4.

Flip Chart พร้อมกระดาษ และปากกา

5.

กระดาษ A4 ประมาณ 50 แผ่น

ระยะเวลาการจัดสัมมนา
เพื่อให้ครอบคลุม ถึงเนื้อหา และ การปฏิบตั ิการ (Workshop) ระยะเวลาในการอบรมรวม 6 ชัว่ โมง (1
วัน)
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