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TRAINING OUTLINE  
 

5Q for High Effective Work 

5Q เพื�อความสาํเร็จของงาน 

PRINCIPLES 

5Q  เป็นสิNงจําเป็นสําหรับการบริหารงานของหวัหน้างานและการทํางานของพนกังานทกุระดบั การมี 5Q จะชว่ยให้

การงานประสบความสําเร็จอนัจะสง่ผลตอ่ความสําเร็จขององค์กรและความพงึพอใจของพนกังาน ด้วยหลกัการ การ

เรียนรู้ มีความเข้าใจและซมึซบัความฉลาดและพฒันาความสามารถในด้านตา่งๆทั \ง 5 ด้านเพืNอความสําเร็จของงาน 

กลายมาเป็นพฤติกรรมอยา่งตอ่เนืNองจนเป็นนิสยัการทํางานทีNเป็นเลิศ อนัจะสง่ผลตอ่ความสําเร็จขององค์กรและ

ความพงึพอใจของพนกังานทีNมีการเปลีNยนแปลง และมีพฒันาการในทิศทางทีNดีขึ \น  อนัจะสร้างประโยชน์ให้กบัชีวิต

และการทํางานได้อยา่งสงูสดุ  

ทั \งนี \รูปธรรมความสําเร็จขององค์กรวดัได้จากคณุภาพชีวิตของพนกังาน ผู้ ทํางานควรได้รับการเรียนรู้ เพืNอ

พฒันาศกัยภาพและองค์กรเปิดโอกาสให้พนกังานได้นําความสามารถมาใช้ได้อยา่งเต็มศกัยภาพของแตล่ะคน เพืNอ

สร้างมลูคา่เพิNมของผลผลิตและการบริการทีNประทบัใจแก่ลกูค้าทั \งภายนอกและภายในได้ในทีNสดุ 

 

OBJECTIVES 

1. เพืNอให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการเสริมสร้างความฉลาดและพฒันาความสามารถทั \ง 5 
ด้านเพืNอความสําเร็จของงาน 

2. สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายของรวมถึงเข้าใจตนเองวา่แตล่ะทา่นมี  
5Q  (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) ในระดบัไหน อยา่งไร 

3. เพืNอให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการสร้างนิสยัการทํางานทีNเป็นเลิศ 
4. เพืNอให้ผู้ เข้าอบรมสามารถนํา 5Q ไปประยกุต์ใช้กบัการทํางานและการดําเนินชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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AREAS OF STUDY 
 
Module 1 :  Concept & Principle of Quotient (Q) 

             -   Q คืออะไร และทําไมถึงสําคญักบัการทํางาน 
                  -   Q ทีNพนกังานควรมี และQ ไหนทีNควรมีในการทํางาน 
             -   5Q ทีNเข้าใจในตนเองว่าควรมีในระดบัไหนเพืNอความสําเร็จของงาน 

            -   การพฒันาความสามารถในด้านตา่งๆ 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ) 
Module 2 :  Intellectual Quotient (IQ)  

                  -   ขีดความสามารถของบคุคล --> ความรู้ (Knowledge) 
                  -   พื \นฐานทกัษะความคิดทีNสําคญัในการแก้ปัญหา 
                  -   ทกัษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 
                  -   Workshop : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด 
Module 3 :  Emotional Quotient (EQ)               

             -   สตูรสําเร็จของการจดัการอารมณ์เชิงลบของงตนเอง 

             -   Check List ผลการควบคมุอารมณ์ 

             -   แบบบนัทกึอารมณ์ทีNไมส่ามารถควบคมุได้ 
             -   ทําบญัชีรอยยิ \ม (ฝาก – ถอน) 

                  -   Workshop : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตนเอง 
Module 4 :  Adversity Quotient (AQ)   

                  -   คณุลกัษณะของบคุคลในองค์กรเมืNอเผชิญวิกฤต ิ
                  -   องค์ประกอบทั \ง 4 ทีNใช้ตอบสนองตอ่ภาวะวิกฤต ิ
                  -   สตูรสําเร็จของการเปลีNยนอปุสรรคให้เป็นโอกาสทีNท้าทาย 
                  -   Workshop : การเปลี�ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที�ท้าทาย 

Module 5 :  Output Quotient (OQ) 

                  -   วงจรการตรวจสอบและพฒันาการทํางานแบบ PDCA 
                  -   การวิเคราะห์และปรับปรุงการทํางานแบบ “3ร” 
                  -   การแสดงผลงานทีNมีคณุคา่ในการทํางานแบบเชิงรุก    
                  -   Workshop : การแสดงผลงานที�มีคุณค่า 
Module 6 :  Spiritual Quotient (SQ)   

                  -   ความฉลาดทางศีลธรรม --> จริยธรรม 
                  -   หลกัเกณฑ์ว่าด้วยเรืNองจริยธรรม 
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                  -   สตูรสําเร็จการเป็นบคุคลทีNมีจริยธรรมอนัดี 
                  -   Workshop : การเป็นบุคคลที�มีจริยธรรมอันดี 
Module 7 : 5Q Application on Task 

                  -   วิเคราะห์ และปรับเปลีNยนถึงความเข้าใจตนเอง 5Q (IQ, EQ, AQ, OQ, SQ)  
                  -   เทคนิค 5Q สร้างความพงึพอใจในงาน และเพิNมประสิทธิภาพการทํางาน 

                  -   การประยกุต์ใช้ 5Q กบัการทํางานและการดําเนินชีวิต 
                  -   Conclusion : 5Q for Effective Work 
 
หมายเหต ุ  หวัข้อทีNเสนอสามารถปรับเปลีNยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

 
TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั \งการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืNอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื \อหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึNงจะเหมือนกบัเนื \อหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืNน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัNวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีNใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   

ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิNมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 

การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั \นนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัNนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีNปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบัน ทีNปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัNวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขียนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืNนๆทีNอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื \นทีN 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั \น
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


