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หลกัสูตร  EQ and Subconscious Mind Development 

 
 หลกัการและเหตผุล 

ความส าเร็จในการบรหิารงานมไิดม้เีพยีงองคป์ระกอบในเรือ่งหลักการและวธิกีารบรหิารเท่านั้น หากแต่การพัฒนา

ศักยภาพของตน ทางดา้นการบรหิารอารมณ์ หรอื EQ ก็จะเป็นสว่นส าคัญอย่างยิง่ประการหนึ่งดว้ย ซึง่ในเชงิ

จติวทิยาในการบรหิารสมัยใหม่ มปีระเด็นในการเพิม่ศักยภาพดังกล่าวที่น่าสนใจใน 2 เรือ่ง ประการแรก คอืการ

บรหิาร EQ หรอืการเพิม่ศักยภาพ EQ ในตนเองใหม้วีฒุภิาวะทางอารมณ์ทีส่งูข ึน้ ประการที ่2 คอืการดงึพลังของจติ

ใตส้ านกึทีซ่อ่นเรน้อยูภ่ายในมาใชเ้พิม่ศักยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเต็มที ่

 

วทิยากรจงึไดพั้ฒนาหลักสตูร “EQ & Subconscious Mind Development” ในการเสรมิสรา้งทัศนคตทิีด่ ีในการ

ความฉลาดรูท้างอารมณ์ คอืการรูจั้กสภาวะอารมณ์ของตนเอง และเขา้ใจผูอ้ ืน่อย่างถ่องแท ้จนสามารถบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึสามารถน าพลังของจติใจ หรอืจติใตส้ านึกมาใชใ้นการพัฒนาทัง้

ตนเอง การท างาน และพัฒนาทมีงาน อกีทัง้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลขององคก์รธรุกจิของทา่น 

 

 

 วตัถุประสงค ์

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และเกดิแรงบนัดาลใจ ในเรือ่งของการพัฒนา EQ เรยีนรู ้ศาสตรแ์หง่พลัง

แหง่จติใตส้ านกึ (Subconscious Mind) ในตนเองของตน และทมีงาน ในองคก์ร  

• เพือ่คน้หาดว้ยการระดมสมอง และทราบถงึวา่อะไรบา้งทีเ่ป็นแรงบันดาลใจใหแ้กต่นเองและทมีงาน 

รวมถงึการน ามาใชใ้นการกระตุน้จูงใจใหเ้กดิพลงัในตนเอง และทมีงาน  

• เพือ่ทราบเทคนคิ และฝึกทักษะในการบรหิารจัดการอารมณ์ของตนเอง รวมถงึของทมีงาน  

• เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมเขา้ใจ และมทีักษะ ในสมการอารมณ์ แบบตา่งๆ ทีเ่ขา้ใจง่าย และใชไ้ดผ้ลจรงิ  

• เพือ่ใหเ้ขา้ใจและเหน็คณุคา่ของการอยูก่ับปัจจุบนั (Power of Now) ในการท างาน รว่มประสานกับ

ทมีงาน รวมถงึครอบครัว และการใชช้วีติ 

 

 เนือ้หา 

1. พัฒนาความฉลาด และการบรหิารอารมณ์ ดว้ย EQ โดยบรรยายถงึบคุคลผูเ้ป็นแบบอยา่งทีส่ามารถใช ้

EQ เพือ่ความเป็นเลศิของตน และประสบความส าเร็จ และเรยีนรูก้ารเขา้ถงึพลังแหง่จติใตส้ านกึ 

(Subconscious Mind) ในตนเอง 

2. หลักการสรา้ง EQ ดว้ยหลักการ สมการอารมณ์ (Emotional Equations) โดย เริม่ตน้จากการเรยีนรู ้

และท ากจิกรรมแรกคอื STA- Self and Team Awareness การรูจั้กตนเอง และทมีงาน อยา่งถอ่งแท ้ 

3. สรา้งแรงบันดาลใจแหง่ความสขุใหแ้กต่นเองและทมีงานดว้ย สมการ ความสขุ = ความรูส้กึขอบคณุ/

ความสมหวัง กจิกรรม ระดมสมองหา ความสขุ และแรงบันดาลใจในแบบของเรา  

4. สมการ ความสิน้หวัง = ความทกุข ์– ความหมาย เพือ่น ามา Manage Emotion ฝึกทักษะการบรหิาร

อารมณ์ ดว้ยการเขา้ใจถงึจุดแข็ง (Strength) ของตนและจุดแข็งของทมีงานของเรา เพือ่น ามาใชไ้ดอ้ยา่ง

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ กจิกรรม ท าแบบประเมนิ EQ  

5. Present พลังแหง่ปัจจุบัน ของขวัญทีเ่ราจะไดพ้บประสบตลอดเวลา ชมวดีโีอประกอบ  

6. เรยีนรู ้ และฝึกฝนทักษะ ในสมการอารมณ์ เหตกุารณ์ + ปฏกิริยิาตอบสนอง = ผลลัพธ ์ กจิกรรม ฝึก

การฟัง 4 ระดับ ดว้ยสมองและหัวใจ Listen with Head and Heart การฟังแบบเขา้อกเขา้ใจดว้ยสมอง 

และหัวใจ  

7. ท างานดา้นบรกิารอยา่งไรใหใ้จเป็น สขุ ไดง้าน ไดเ้พือ่น เจา้นายรัก ดว้ยศาสตร ์NLP (NLP : Neuro 

Linguistic Programming ซึง่ไดเ้ริม่มกีารพัฒนา โดย Master Richard Bandler และ Dr.John Grinder) 

และ กจิกรรมฝึก EQ ดดีว้ยชีก่ง ศาสตร ์บรหิารกายและจติที ่ล ้าเลศิของประเทศจนี  

8. ภาวะแหง่ความเลือ่นไหล (Flow) เรยีนรูส้ว่นผสมทีล่งตัวระหวา่งทักษะ (Skill) และความทา้ทาย 

(Challenge) และ Workshop การออกแบบแผนทีช่วีติแหง่ความสขุ และประสบผลส าเร็จในการท างาน  
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สรปุการบรรยาย ถาม-ตอบ เพือ่น าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานและชวีติตอ่ไป 

 

 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. เกดิการปรับสภาวะทางอารมณ์ EQ ขึน้มาใหม ่เพือ่ใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ มพีลัง พรอ้มจะเผชญิกบังาน

ในทกุรปูแบบ  

2. เรยีนรู ้และฝึกฝนทักษะ ในสมการอารมณ์ เพือ่บรหิารจัดการอารมณ์ EQ  

3. เกดิพลังแหง่ความคดิสรา้งสรรค ์กลา้คดิ กลา้ท า สามารถสรา้งอนาคต ดว้ยทัศนคตทิีด่ ีมคีณุธรรม และน่ัง

อยูใ่นหัวใจคนรอบขา้ง  

4. เปลีย่นแปลงตัวเองครัง้ใหญ่ ท าลายปมดอ้ย และความกลัวทีซ่กุซอ่นอยูใ่นใจ ซึง่เป็นสิง่ทีข่ัดขวาง

ความส าเร็จสงูสดุของคณุเอาไว ้ 

5. เกดิภาวะผูน้ าทีเ่ป่ียมไปดว้ยปัญญา สามารถสรา้งดลุภาพของความสมัพันธข์ ึน้ไดท้ัง้ในองคก์ร และ

ครอบครัว  

6. สามารถน าความรูใ้นศาสตรพ์ลังจติใตส้ านกึ และ EQ ไปชว่ยบรหิารจัดการอารมณ์ และขจัดความคดิลบ

เกา่ ๆ ทีไ่มต่อ้งการใหห้มดไป โดยสรา้งความคดิบวกและสรา้งสรรคข์ ึน้มา รวมถงึวธิกีารมองแบบอยา่ง ผูท้ี่

เราชืน่ชอบ เพือ่สรา้งแผนทีช่วีติแหง่ความสขุ และประสบผลส าเร็จในการท างาน  

 

 วทิยากร 

อาจารยก์ติศิักดิ ์ววัิฒน์ธนวงศ ์

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

บรรยายแบบ Adult Learning 30 % 

ฝึกปฏบิัต ิ70% เชน่ Role Play กจิกรรมสนุกสนาน เกม และ การปฏบิัตกิาร (Workshop)  

ภาพยนตรด์มีบีทเรยีน (Lesson from Movies) โดยผูเ้ขา้อบรมมสีว่นรว่มทกุๆ หัวขอ้ 

 

 

 ระยะเวลา 

1 วัน 


