5Q

เพื่อความสาเร็จของงาน
อาจารย์สุกิจ ตรียทุ ธวัฒนา

5Q เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการบริหารงานของหัวหน้างานและการทางานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงาน
ประสบความสาเร็จอันจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของพนักงาน ด้วยหลักการ การเรียนรู้ มีความ
เข้าใจและซึมซับความฉลาดและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆทัง้ 5 ด้านเพื่อความสาเร็จของงาน กลายมาเป็ น
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องจนเป็ นนิสยั การทางานทีเ่ ป็ นเลิศ
อันจะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์กรและความพึงพอใจของ
พนักงานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และมีพฒ
ั นาการในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
อันจะสร้างประโยชน์ให้กบั ชีวติ และการทางานได้อย่าง
สูงสุด
ทัง้ นี้รปู ธรรมความสาเร็จขององค์กรวัดได้จากคุณภาพชีวติ ของพนักงาน ผูท้ างานควรได้รบั การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และองค์กรเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้นาความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ของ
ผลผลิตและการบริการทีป่ ระทับใจแก่ลกู ค้าทัง้ ภายนอกและภายในได้ในทีส่ ดุ
สิ่ งที่ได้รบั จากการฝึ กอบรม
1. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพัฒนาความสามารถทัง้ 5 ด้าน
เพื่อความสาเร็จของงาน
2. สามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจความหมายของรวมถึงเข้าใจตนเองว่าแต่ละท่านมี 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) ในระดับ
ไหน อย่างไร
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการสร้างนิสยั การทางานทีเ่ ป็ นเลิศ
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนา 5Q ไปประยุกต์ใช้กบั การทางานและการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้ อหาหลักสูตร
Module 1 : Concept & Principle of Quotient (Q)
- Q คืออะไร และทาไมถึงสาคัญกับการทางาน
- Q ทีพ่ นักงานควรมี และQ ไหนทีค่ วรมีในการทางาน
- 5Q ทีเ่ ข้าใจในตนเองว่าควรมีในระดับไหนเพื่อความสาเร็จของงาน
- การพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ)
Module 2 : Intellectual Quotient (IQ)
- ขีดความสามารถของบุคคล --> ความรู้ (Knowledge)
- พืน้ ฐานทักษะความคิดทีส่ าคัญในการแก้ปัญหา
- ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
- Workshop : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
Module 3 : Emotional Quotient (EQ)
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- สูตรสาเร็จของการจัดการอารมณ์เชิงลบของงตนเอง
- Check List ผลการควบคุมอารมณ์
- แบบบันทึกอารมณ์ทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้
- ทาบัญชีรอยยิม้ (ฝาก – ถอน)
- Workshop : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง
Module 4 : Adversity Quotient (AQ)
- คุณลักษณะของบุคคลในองค์กรเมื่อเผชิญวิกฤติ
- องค์ประกอบทัง้ 4 ทีใ่ ช้ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ
- สูตรสาเร็จของการเปลีย่ นอุปสรรคให้เป็ นโอกาสทีท่ า้ ทาย
- Workshop : การเปลีย่ นอุปสรรคให้เป็ นโอกาสทีท่ า้ ทาย
Module 5 : Output Quotient (OQ)
- วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทางานแบบ PDCA
- การวิเคราะห์และปรับปรุงการทางานแบบ “3ร”
- การแสดงผลงานทีม่ คี ุณค่าในการทางานแบบเชิงรุก
- Workshop : การแสดงผลงานทีม่ คี ุณค่า
Module 6 : Spiritual Quotient (SQ)
- ความฉลาดทางศีลธรรม --> จริยธรรม
- หลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องจริยธรรม
- สูตรสาเร็จการเป็ นบุคคลทีม่ จี ริยธรรมอันดี
- Workshop : การเป็ นบุคคลทีม่ จี ริยธรรมอันดี
Module 7 : 5Q Application on Task
- วิเคราะห์ และปรับเปลีย่ นถึงความเข้าใจตนเอง 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ)
- เทคนิค 5Q สร้างความพึงพอใจในงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
- การประยุกต์ใช้ 5Q กับการทางานและการดาเนินชีวติ
- Conclusion : 5Q for Effective Work
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรม
เหมาะสาหรับ พนักงานทุกระดับในองค์กร
วิ ธีการและรูปแบบการฝึ กอบรม
1) บรรยาย แบบสือ่ สาร 2-3 ทาง
2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
3) กรณีศกึ ษา แบบยกตัวอย่างเป็ น Case Study และแบบสถานการณ์จริง (Workshop)
4) สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
5) บรรยาย 40% , Workshop 60%
ระยะเวลา 1 วัน (09.00-16.00 น.)
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