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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

5Q for High Effective Work 
5Q เพื�อความสาํเร็จของงาน 

 

วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 
ปรญิญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 

ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ประสบการณ์ดา้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

27 ธนัวาคม 2562 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
5Q  เป็นสิTงจําเป็นสําหรับการบรหิารงานของหัวหนา้งานและการทํางานของพนักงานทกุระดับ การม ี5Q จะ

ชว่ยใหก้ารงานประสบความสําเร็จอันจะสง่ผลตอ่ความสาํเร็จขององคก์รและความพงึพอใจของพนักงาน ดว้ยหลักการ 
การเรยีนรู ้มคีวามเขา้ใจและซมึซบัความฉลาดและพัฒนาความสามารถในดา้นต่างๆทั Xง 5 ดา้นเพืTอความสําเร็จของ
งาน กลายมาเป็นพฤตกิรรมอยา่งตอ่เนืTองจนเป็นนสิยัการทํางานทีTเป็นเลศิ อันจะสง่ผลตอ่ความสําเร็จขององคก์รและ
ความพงึพอใจของพนักงานทีTมกีารเปลีTยนแปลง และมพัีฒนาการในทศิทางทีTดขี ึXน  อันจะสรา้งประโยชนใ์หก้ับชวีติ
และการทํางานไดอ้ยา่งสงูสดุ  

ทั XงนีXรูปธรรมความสําเร็จขององคก์รวัดไดจ้ากคณุภาพชวีติของพนักงาน ผูทํ้างานควรไดรั้บการเรยีนรู ้เพืTอ
พัฒนาศกัยภาพและองคก์รเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดนํ้าความสามารถมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของแตล่ะคน เพืTอ
สรา้งมลูค่าเพิTมของผลผลติและการบรกิารทีTประทบัใจแกล่กูคา้ทั Xงภายนอกและภายในไดใ้นทีTสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการเสรมิสรา้งความฉลาดและพัฒนาความสามารถทั Xง 5 
ดา้นเพืTอความสําเร็จของงาน 

2. สามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความหมายของรวมถงึเขา้ใจตนเองว่าแต่ละทา่นม ี 
5Q  (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) ในระดับไหน อย่างไร 

3. เพืTอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในการสรา้งนสัิยการทํางานทีTเป็นเลศิ 
4. เพืTอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนํา 5Q ไปประยกุตใ์ชก้บัการทํางานและการดําเนนิชวีติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 :  Concept & Principle of Quotient (Q) 
             -   Q คอือะไร และทําไมถงึสําคัญกับการทํางาน 
                  -   Q ทีTพนักงานควรม ีและQ ไหนทีTควรมใีนการทํางาน 
             -   5Q ทีTเขา้ใจในตนเองวา่ควรมใีนระดับไหนเพืTอความสําเร็จของงาน 
            -   การพัฒนาความสามารถในดา้นต่างๆ 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) 

Module 2 :  Intellectual Quotient (IQ)  
                  -   ขดีความสามารถของบคุคล --> ความรู ้(Knowledge) 
                  -   พืXนฐานทกัษะความคดิทีTสําคัญในการแกปั้ญหา 
                  -   ทกัษะการคดิแกปั้ญหาอย่างฉลาด 
                  -   Workshop : ทกัษะการคดิแกปั้ญหาอยา่งฉลาด 
Module 3 :  Emotional Quotient (EQ)               
             -   สตูรสําเร็จของการจัดการอารมณ์เชงิลบของงตนเอง 
             -   Check List ผลการควบคมุอารมณ ์
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             -   แบบบนัทกึอารมณท์ีTไม่สามารถควบคุมได ้
             -   ทําบัญชรีอยยิXม (ฝาก – ถอน) 

                  -   Workshop : การจดัการอารมณ์เชงิลบของตนเอง 
Module 4 :  Adversity Quotient (AQ)   
                  -   คณุลักษณะของบคุคลในองคก์รเมืTอเผชญิวกิฤต ิ
                  -   องคป์ระกอบทั Xง 4 ทีTใชต้อบสนองต่อภาวะวกิฤต ิ
                  -   สตูรสําเร็จของการเปลีTยนอุปสรรคใหเ้ป็นโอกาสทีTทา้ทาย 
                  -   Workshop : การเปลี�ยนอปุสรรคใหเ้ป็นโอกาสที�ทา้ทาย 
Module 5 :  Output Quotient (OQ) 
                  -   วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทํางานแบบ PDCA 
                  -   การวเิคราะหแ์ละปรับปรุงการทํางานแบบ “3ร” 
                  -   การแสดงผลงานทีTมคีุณค่าในการทํางานแบบเชงิรุก    
                  -   Workshop : การแสดงผลงานที�มคีณุคา่ 
Module 6 :  Spiritual Quotient (SQ)   
                  -   ความฉลาดทางศลีธรรม --> จรยิธรรม 
                  -   หลักเกณฑว์า่ดว้ยเรืTองจรยิธรรม 
                  -   สตูรสําเร็จการเป็นบคุคลทีTมจีรยิธรรมอันด ี
                  -   Workshop : การเป็นบคุคลที�มจีรยิธรรมอนัด ี
Module 7 : 5Q Application on Task 
                  -   วเิคราะห ์และปรับเปลีTยนถงึความเขา้ใจตนเอง 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ)  
                  -   เทคนคิ 5Q สรา้งความพงึพอใจในงาน และเพิTมประสทิธภิาพการทํางาน 
                  -   การประยกุตใ์ช ้5Q กบัการทํางานและการดําเนนิชวีติ 
                  -   Conclusion : 5Q for Effective Work 
 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 27 ธนัวาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 12 ธนัวาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีX 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีT 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีT 014-2-63503-8 

          ชืTอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีT 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืTอบรษัิทของท่าน และชืTอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัTงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
3.  หัก ณ ทีTจา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขทีT 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีTไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิTง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีT จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


