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โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การสร้ างแรงจูงใจ

และจิตสํานึกในการทํางานแบบ 5Q
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 1 วัน
โดย ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

หลักการและเหตุผล
5Q อันประกอบด้วย IQ (Intellectual Quotient), EQ (Emotional Quotient), MQ (Moral
Quotient), LQ (Leadership Quotient) และ AQ (Adversity Quotient) เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการบริหารงาน
ของหัวหน้างานและการทํางานของพนักงานทุกระดับ การมี 5Q จะช่วยให้การงานประสบความสําเร็จอันจะ
ส่งผลต่ อความสําเร็จขององค์ก รและความพึงพอใจของพนักงาน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้พ นักงานได้นํา
ความสามารถมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลผลิตและการบริการที่
ประทับใจแก่ลกู ค้าและถือเป็ นการพัฒนาคนได้อย่างยังยื
่ นอีกทาง

วัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจในการสร้าง 5Q
การนํา 5Q ไปใช้ในการสร้างทีมงานและการทํางาน
เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารูถ้ งึ การสร้างจิตสํานึกและแรงจูงใจ
เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารูจ้ ดั การจัดการบริหารอารมณ์
เพื่อเสนอมุมมอง ทัศนคติและ แง่คดิ ทีด่ ี ต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กรด้วยหลักการ 5Q
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถค้นหาตัวเองสําหรับการแก้ไขและปรับปรุงอุปนิสยั ในการทํางาน
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมตระหนักในความหมายทีแ่ ท้จริงในการทํางานพร้อมกับจิตสํานึกและทัศนคติทด่ี ี
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถนําแนวทางและหลักการทีไ่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงาน

ผู้ท่ คี วรเข้ าสัมมนา
ผู้ประกอบการ ผู้บริ หารระดับสูง พนักงานทุกระดับ พนักงานฝ่ ายการบริ หารทัว่ ไป เพื่อเป็ นการเข้ าใจ
แนวความคิดใหม่ในการทํางาน ผู้คิดที่จะเป็ นผู้ประกอบการ ผู้สนใจทัว่ ไป

หัวข้ อการสัมมนา
1. ความหมายและความสําคัญของ 5Q (I.Q, E.Q, A.Q, L.Q, M.Q)
2. Q ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องมี
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3. การใช้ 5Q ส่งผลสําเร็จในการทํางานได้อย่างไร
4. Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานและคุณค่าชีวติ อย่างไรบ้าง
5. การสร้างจิตสํานึกและแรงจูงใจในทางสร้างสรรค์
6. การสร้างทีมงาน
7. การจูงใจผูบ้ งั คับบัญชา
8. การจัดการบริหารอารมณ์ตนเองและการหยังรู
่ อ้ ารมณ์ของผูอ้ ่นื
9. การสร้างความพึงพอใจในงาน
10. การแก้ไขปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ

รู ปแบบการอบรมสัมมนา
แนวการสอนเป็ นรู ปแบบที่ออกแบบให้ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
จากแนวคิด สูก่ ารปฏิบตั ิ Work Shop และ กรณีศกึ ษา (Case Studies)

สถานที่อบรมสัมมนา อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลา ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 1 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากรนําสัมมนาโดย
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
(B.E.Eng., MS(CEM)., Ph.D-Management)
ผู้บริ หาร 1 ใน 500 Fortune ของ USA
ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ “เส้ นทางนักขาย” ทาง Nation Channel
เจ้ าของผลงานหนังสือ ทะลุเป้าขายง่ายนิดเดียว เล่ม 1
และเล่ม2, เหนือชันการบริ
้
หาร
การศึกษา
 ปริ ญญาเอก(Ph-D)สาขาการบริ หารจัดการ-เกียรตินิยมอันดับ1 (คะแนนสูงสุด) Adamson University,
Manila, Philippines
 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารจัดการด้ านวิศวกรรมและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ตําแหน่ งปั จจุบัน
 ประธานคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็กน่าเอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
 ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย”ช่อง TTV1-Nation Channel
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(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา21.00-22.00น.)
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร-วิทยาลัยพิษณุโลก
ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
ผู้อํานวยการสถาบัน-สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม
คณะกรรมการสายแรงงาน-สภาอุตสาหกรรม
ผู้พิพากษาสมทบ-ศาลแรงงานกลาง
ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์-กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์ ด้านงานเอกชน
 ผู้จดั การฝ่ ายตลาดประจําภาคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
TRW Automotive Thailand (บริ ษัท 1 ใน500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 กรรมการผู้จดั การและผู้จดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษัท ลีเบิร์ท (ประเทศไทย) จํากัด
(บริ ษัท1 ใน 500 Fortune ของประเทศสหรัฐอเมริ กา)
 ผู้จดั การฝ่ ายขาย ประจําภาคพื ้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริ ษัท ยูโรเอเซีย คอนเน็คเตอร์ จํากัด
 วิศวกรฝ่ ายขายและบริ การ บริ ษัท ฟูจิ โฟโต้ ฟิล์ม (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ การทํางาน
 รองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาการการเรี ยนรู้-Brain-Base Learning
สํานักงาน บริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ -สํานักนายกรัฐมนตรี
 อนุกรรมมาธิการการแรงงาน-รัฐสภา
 เลขานุการประจําคณะกรรมมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม-รัฐสภา
 คณะกรรมการสายวิชาการ-สภาอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มขีดความสามารถมนุษย์-สภาอุตสาหกรรม
 ประธานฝ่ ายวิชาการ –สมาคม The BOSS
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย-วิทยาลัยพิษณุโลก
 ที่ปรึกษาด้ านแรงงานสัมพันธ์- กระทรวงแรงงาน
 ผู้อํานวยการสถาบัน- สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ
อาจารย์ และวิ ทยากรในสถาบันชัน้ นํ า หลายแห่ง เช่ น ศูนย์ การศึก ษาต่อเนื่ องแห่ง จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สถาบันการบริ หารและจิตวิทยา – The BOSS, TRUE Corporation, S.P.SUZUKI, UBC, MICHELIN,
KPN Plus, P&O Nedlloyd, Gulf Electric, S.E.C. Auto Sales and Services, ธนาคารกสิกรไทย, Toyota Motor,
Toyota Thonburi, HINO Automotive,ไทยประกันชีวิต, LAICA AIA, Unilever, Lion (Thailand), Monzanto, Thai
Yazaki, เนาวรั ตน์ พัฒนา,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (ISMED), สภา
อุตสาหกรรม, สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ,สภานายจ้ างและอุตสาหกรรมไทย(ECON Thai), TPI,
NU LIFE, กระเบื ้องตราเพชร, สโมสร โรตารี่ วิภาวดี, สโมสร โรตารี่ ปทุมวัน, Boston Network, Digital Wave, AIM,
Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd., Royal Porcelain, กระจกไทย อาซาฮี, ไปรษณีย์ไทย, MBA, มหาวิทยาลัย
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อัสสัมชัญมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, URC, NIKE, Permaflex, หลักสูตรนานา ชาติ (บรรยายเป็ นภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชมงคล, ศูนย์ พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลัก สูตร
ผู้บริ หาร, มหาวิทยาลัย สุโขทัย (ผู้บริ หารมหาวิทยาลัย), มหาวิทยาลัย บูรพา (ปริ ญญาโท), มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม
(ปริ ญญาโท), สถาบันพัฒนาธุรกิจ(◌ฺ BD Center), สถาบันพัฒนาความสําเร็ จ ฯลฯ
กิจกรรมด้ านสาธารณชน
: ผู้ดําเนินรายการ TV “รายการเส้ นทางนักขาย” ช่อง TTV1 - Nation Channel
(ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 – 22.00 น.)
: คอลัมนิสต์ “คลีนิคนักขาย” หนังสือพิมพ์ เส้ นทางนักขาย
: คอลัมนิสต์ “Lady in Work” หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
ผลงานด้ านหนังสือพกพา (Pocket Book)
: หนังสือชื่อ “เหนือชันการบริ
้
หาร”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
: หนังสือชื่อ “ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว”
จัดจําหน่ายโดย บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
รางวัลเกียรติยศ
: เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ชัน้ เบญจมาภรณ์ มงกุฏไทย
: เข็มรู ปกระเป๋ ากระสุนคันชีพ พระนามาภิไธยย่อ “สก” กรมทหารราบที่ 21
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