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โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  EQ AT WORK  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารย ์แสงอุษา  โลจนานนท ์
 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 Winner behavior in the 2000s is to have both IQ and EQ in leading and managing win-win relationship with 

clients, team and someone special in our life. EQ at work workshop focuses on enhance self-awareness to discover 

leadership preferences, effective manage emotion and stress, create inspired vision, listen with head and heart and 

enhance social skills to create better relationship in the workplace.  

 การบริหารความสาํเรจ็ของมืออาชีพจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องผสมผสาน IQ และ EQ เพ่ือบริหารความสมัพันธก์บัลูกค้า

คนสาํคัญ ทีมงาน และบุคคลในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว หลักสูตรการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์เพ่ือขับอัจฉริยภาพและ

บริหารสมัพันธภาพอย่างมืออาชีพในการทาํงาน เน้นกระบวนการที่เข้าถึงการรู้จัก, ควบคุมอารมณ์ และ สร้างสรรค์วิสยัทศัน์ที่

สมดุลย์เพ่ือสร้างอารมณใ์นเชิงบวกเพ่ือขับพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในพร้อมทั้งแนะแนวทางและหลักการในการสร้างภาวะผู้นาํ

ที่จะหย่ังถึงจิตใจ และความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างเพ่ือประสานสัมพันธ์และสร้างทางเลือกที่หลากหลายสู่ความสาํเรจ็

ร่วมกนั  
 

2. ประโยชนที์ผู่เ้ขา้ร่วมสมัมนาจะไดร้บั (Benefits)  

 เข้าใจกระบวนการบริหารอารมณด้์วยรอยย้ิมแบบไทยๆในการสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ ์ 

(Define Emotional Intelligence process with Thai S-M-I-L-E)  

 สะกดิความเก่งที่ซ่อนเร้นด้วยการค้นหาความถนัดและการสร้างเป้าหมายเพ่ือปลดปล่อยพลังแห่งอจัฉริยภาพ  

(Discover your preferences and create inspiration vision in empowering leadership greatness)  

 สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลที่ก่อเกดิบัญชีแห่งรอยย้ิมและความสมัพันธท์ี่ดีงามในการทาํงาน  

(Proactively build right intelligence environment and social skill to innovate win-win relationship)  

3. หวัขอ้การสมัมนา (Topics covered)  

 เข้าใจความหมายของ EQ และ กระบวนการบริหารอารมณด้์วยรอยย้ิมแบบไทยๆ  

(Introduction & define Emotional Intelligence process with Thai S-M-I-L-E) 

 ค้นหาความถนัดเชิงอจัฉริยภาพและภาวะผู้นาํในตัวคุณ  

(Discover self-awareness and leadership preferences)  

 รู้จักมาตรวัดและภาวะทางอารมณท์ั้งทางบวกและลบ  

(Manage positive and negative emotion)  

 สร้างสรรค์เป้าหมายที่ประสานพลังบวกในการทาํงาน  

(Innovate inspired vision)  

 สร้างสรรค์แนวทางในการเข้าถึงจิตใจของผู้ฟังและประสานความสมัพันธใ์ห้เจริญงอกงาม  

(Enhance effectiveness in emphatic listening and in empowering the relationship to grow)  

 สร้างสรรค์บรรยากาศและเพ่ิมพูนทกัษะในการสร้างสงัคมที่เกื้อกูล  

(Build social skill and the right atmosphere to create win-win environment at work place)  
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4. หลกัสูตรนี้ เหมาะสําหรบั  
 หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ 
 

 

5. รูปแบบการสมัมนา   (Workshop methodology)  

     EQ with Thai S-M-I-L-E methodology, Multi-Dimension Intelligence Technology, 

     S-M-A-R-T learning methodology  

 

6. วิทยากร  อาจารยแ์สงอุษา โลจนานนท ์ 

เป็นผู้แต่งหนังสอื “EQ with Thai Smile” การบริหารอารมณด้์วยรอยย้ิมแบบไทยๆ” ติดอนัดับ Top best 

seller book  เป็นผู้แต่งหนังสอื “Leadership EQ” กลยุทธส์ะกดิความเก่งเพ่ือสร้างผู้นาํสายพันธุใ์หม่ ติด

อนัดับ Top best seller book เป็นผู้แต่งหนังสอื “Executive EQ” ศิลปะสร้างอจัฉริยะทางอารมณข์อง

ผู้บริหาร เป็นผู้จัดการภาคพ้ืนอาเซียน (Asian) ของบริษัท IBM Asia Pacific Corporation 

 

การศึกษา  

ได้รับทุนในการศึกษาและสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ 

(Computer engineering) และ สาํเรจ็ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) จาก

มหาวิทยาลัยซีราคิวส ์(Syracuse University) มลรัฐนิวยอร์ค (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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