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หลกัสตูร  MQ-SQ-EQ 

(Moral QUOTIENT - Spiritual QUOTIENT - Emotional QUOTIENT)  

 
 หลกัการและเหตผุล 

ความส าเร็จในการบรหิารงานมไิดม้เีพยีงองคป์ระกอบในเรือ่งหลักการและวธิกีารบรหิารเทา่นัน้ หากแต่การพัฒนา

ศักยภาพของตน ทางดา้นการม ีMQ = MORAL QUOTIENT - จรยิธรรม คณุธรรม SQ = Spiritual QUOTIENT 

ความฉลาดทางดา้นจติใจ และความรูส้กึภายใน รวมถงึบรหิารอารมณ์ หรอื EQ = Emotional QUOTIENT ก็จะเป็น

ส่วนส าคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งดว้ย ซึง่ในเชงิจิตวทิยาในการบริหารสมัยใหม่ มีประเด็นในการเพิ่มศักยภาพ

ดังกลา่วทีน่่าสนใจใน 2 เรือ่ง ประการแรก คอืการบรหิาร หรอืการเพิม่ศักยภาพ MQ – SQ - EQ ในตนเองใหม้วีฒุิ

ภาวะทางจรยิธรรม คณุธรรมทางดา้นจติใจ และความรูส้กึภายใน รวมถงึดา้นการจัดการอารมณ์ทีส่งูขึน้ ประการที ่2 

คอืการดงึพลงัของจติใตส้ านกึทีซ่อ่นเรน้อยูภ่ายในมาใชเ้พิม่ศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มที ่ 

 

ทางวทิยากร จงึไดพั้ฒนาหลกัสตูร “MQ – SQ - EQ” ในการเสรมิสรา้งทัศนคตทิีด่ ีในการความฉลาดรูท้างอารมณ์ 

คอืการรูจ้ักสภาวะอารมณ์ของตนเอง และเขา้ใจผูอ้ื่นอย่างถ่องแท ้จนสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุ รวมถงึสามารถน าพลังของจติใจ หรือจติใตส้ านึกมาใชใ้นการพัฒนาทัง้ตนเอง การท างาน และ

พัฒนาทมีงาน อกีทัง้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิของทา่น 

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. พัฒนาใหม้ ีMQ – SQ - EQ เพือ่ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ มพีลงั พรอ้มจะเผชญิกบังานทกุรูปแบบ  

2. พัฒนาดา้น จรยิธรรม คณุธรรม ใหส้ามารถเป็นแบบอยา่งทัง้ในระดบัตนเอง และในทมีงาน  

3. เกดิพลงัแหง่ความคดิสรา้งสรรค ์กลา้คดิ กลา้ท า สามารถสรา้งอนาคต ดว้ยทัศนคตทิีด่ ีมคีณุธรรม และน่ัง

อยูใ่นหัวใจคนรอบขา้ง  

4. เปลีย่นแปลงตัวเองครัง้ใหญ ่ ท าลายปมดอ้ย และความกลวัทีซ่กุซอ่นอยูใ่นใจ ซึง่เป็นสิง่ทีข่ดัขวาง

ความส าเร็จสงูสดุของคณุเอาไว ้ 

5. มวีฒุภิาวะทางจรยิธรรม คณุธรรม ทางดา้นจติใจ และความรูส้กึภายใน รวมถงึดา้นการจัดการอารมณ์  

6. สามารถน าความรูใ้นศาสตรพ์ลงัจติใตส้ านกึ และ MQ – SQ - EQ รวมถงึวธิกีารมองแบบอยา่ง ผูท้ีเ่ราชืน่

ชอบ เพือ่สรา้งแผนทีช่วีติแหง่ความสขุ และประสบผลส าเร็จในการท างาน 

 

 เนือ้หา 

1. MQ = MORAL QUOTIENT - จรยิธรรม คณุธรรม 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ และเกดิแรงบนัดาลใจ ในเรือ่งของการพัฒนา MQ ของตน และ

ทมีงานในองคก์ร 

2. หลกัการสรา้ง MQ ดว้ย การรับรู ้ (Awareness) และสต ิ(Mindfulness) กจิกรรมแรกคอื S = Self 

and Team Awareness การรูจ้ักตนเอง และทมีงาน อย่างถอ่งแท ้

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

กจิกรรม สนุกสนานกบั คน้หาตัวตนของเรา และทมีงาน คณุธรรม และจรยิธรรมทีค่วรมรี่วมกนั 

3. I = Inspiration สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้กต่นเองและทมีงานในการสรา้ง MQ ดว้ย หาแบบอย่างที่

ถกูตอ้งเหมาะสม (Role Model)  

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่คน้หาดว้ยการระดมสมอง และทราบถงึวา่อะไรบา้งทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหแ้กต่นเองและ

ทมีงาน รวมถงึการน ามาใชใ้นการกระตุน้จงูใจใหเ้กดิพลงัในตนเอง และทมีงาน กจิกรรม Role Model 

4. M = Manage Emotion ฝึกทักษะการบรหิารอารมณ์ ดว้ยการเขา้ใจถงึจุดแข็ง (Strength) ของตน

และจุดแข็งของทมีงานของเรา เพือ่น ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกับสถานการณ์  

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่ทราบเทคนคิ และฝึกทักษะในการบรหิารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถงึของทมีงาน 
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กจิกรรม ท าแบบประเมนิ EQ  

5. P = Present พลงัแหง่ปัจจุบนั ของขวัญทีเ่ราจะไดพ้บประสบตลอดเวลา เพือ่เสรมิสรา้ง MQ – SQ 

- EQ  

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่ใหเ้ขา้ใจและเห็นคณุคา่ของการอยู่กบัปัจจุบนั (Power of Now) ในการท างาน ร่วมประสาน

กบัทมีงาน รวมถงึครอบครัว และการใชช้วีติ 

ชมวดีโีอประกอบ 

6. L = Listen with Head and Heart การฟังแบบเขา้อกเขา้ใจดว้ยสมอง และหัวใจ 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมตระหนักรูค้วามส าคญัของการฟังในการพัฒนาทกัษะการฟัง และฝึกปฏบิตั ิ

      เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมทีักษะในการรับฟังแบบเขา้อกเขา้ใจ  

กจิกรรม ฝึกการฟัง 4 ระดบั ดว้ยสมองและหัวใจ เพือ่พัฒนา SQ - EQ 

วตัถปุระสงคข์องกจิกรรม 

      เพือ่ใหท้ราบในการบรรยาย:การรับฟังแบบ เขา้อกเขา้ใจ เพือ่ปรับใชท้ักษะการฟังทีด่ ี ในการ

สือ่สาร ตดิตอ่ และการท างานร่วมกนั พรอ้มชมวดีโีอ สรา้งแรงบนัดาลใจในการพัฒนาทักษะการฟัง 

7. E = Enhance Social Skill การสรา้งความสมัพันธใ์นทมีทีเ่ป็นเลศิ 

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่ใหส้ามารถดงึพลงัสมอง และหัวใจ ทีโ่ดดเดน่มาผสมผสานใหส้อดคลอ้งกนั 

กจิกรรม แขง่ขนัสรา้งทมีงานทีม่ผีลงานเป็นเลศิ ทัง้คณุภาพ และปรมิาณ 

ชมวดีโีอบคุคลสูช้วีติในการท างานเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ  

8. SQ = Spiritual QUOTIENT ความฉลาดทางดา้นจติใจ และความรูส้กึภายใน 

บรรยาย และท ากจิกรรม  

      เอกลักษณ์เฉพาะบคุคล (Self Identity) 

      การยอมรับ (Acceptance) 

      จดุมุง่หมายและคณุคา่ของชวีติ (Purpose and Values) 

9. เขา้ถงึพลงัแหง่จติใตส้ านกึในตนเอง เพือ่ใหม้ทีัง้ สง่ผลใหม้ ีMQ – SQ - EQ ทีด่ ีชว่ยใหส้ามารถ 

ท างานไดพั้ฒนาสูค่วามเป็นเลศิ และ Workshop การออกแบบแผนทีช่วีติแหง่ความสขุ และประสบ

ผลส าเร็จในการท างาน  

วตัถปุระสงคใ์นการบรรยาย 

      เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม MQ – SQ - EQ ทีด่ ี รวมถงึออกแบบแผนทีช่วีติแหง่ความสขุ และประสบ

ผลส าเร็จในการท างาน ได ้กจิกรรม สนุทรยีสนทนา ภาษาใจ  

โดยผลดักนัพูดคยุถงึหัวขอ้ทีว่ทิยากรเสนอใหเ้พือ่ชว่ยช าระความคดิ จติใจ ปลดปลอ่ยปมในใจ และ

กลา้พูดความคดิทีด่ขีองตนเอง ปลดล็อคศกัยภาพ เสรมิพลงัความมุง่มั่น และตัง้ใจในตน รวมถงึ

ทมีงาน  

สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ เพือ่น าไปประยุกตใ์ชใ้นการท างานและชวีติตอ่ 

 

 วทิยากร 

อาจารยก์ติศิักดิ ์ววิฒันธ์นวงศ ์

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

บรรยายแบบ Adult Learning Approach, Role Play กจิกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏบิัตกิาร (Workshop)  

 

 ระยะเวลา 

1 วนั 


