Bringing Out the Best in Yourself at Work
Your Strategic Partner in Human Resource Development

หลักสูู ตรการสั มมนาเชิงปฏิฏบัตกิ าร
พัฒนาเชาว์ อารมณ์ (อีควิ ) และสร้ างทีมงานด้ วยเอ็นเนียแกรม
(EQ Boosting & Team
Team--Building Workshop with the Enneagram)

หลักการและเหตุผล
เชาว์อารมณ์คือ ความสามารถในการรับรู้และจัดการกับอารมณ์ของตนเอง และความสามารถในการตระหนัก
และตอบสนองต่ออารมณ์ของผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม เชาว์อารมณ์มีความสําคัญต่อการทํางานอย่างประสบความสําเร็ จ
ของบุคคลในทุกสาขาอาชีพและทุกระดับชั้นในองค์กร
ดร.วอร์เนอร์ เบิร์ก ศาสตราจารย์ดา้ นจิตวิทยาและการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และดร.จินเจอร์ ลาพิด
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โลกมากว่า 30 ปี สรุ ปตรงกันว่า เอ็นเนียแกรมเป็ นเครื่ องมือที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่า สามารถเพิ่มระดับเชาว์
อารมณ์ของบุคคลได้ดีที่สุด ปั จจุบนั เอ็นเนียแกรมจึงเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากบริ ษทั
ชั้นนําทัว่ โลก เช่น โบอิ้ง ดิสนีย ์ จีเอ็ม เชลล์ เอชพี โซนี่ โตโยต้า ฯลฯ

เอ็นเนียแกรมคืออะไร
เอ็นเนียแกรม คือความรูู ้ทางบุุคลิกภาพที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถเพิ่มเชาว์อารมณ์ของบุุคคลได้อย่าง
แท้จริ ง เอ็นเนียแกรมอธิบายถึงโครงสร้างทางบุคลิกภาพซึ่ งเป็ นที่มาของการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกและ
การกระทําของบุคคล จึงไม่ได้เป็ นเพียง assessment tool อย่างเช่น MBTI, DISC, Big 5 model แต่เป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างสมาชิกในทีมงาน ที่ได้ผลยัง่ ยืนยิง่ กว่า
เครื่ องมือหรื อหลักสูตรใดๆ

วัตถประสงค์
วตถุ
ประสงคของการสมมนา
ของการสัมมนา
• เพื่อเสริ มสร้างความเข้าอกเข้าใจของสมาชิกในทีมงานอันเป็ นพื้นฐานของทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพ
• เพือ่ ให้ผเู้ ข้าสัมมนาเกิดความตระหนักรู้ในตนเอง (Self awareness) ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่สุด
ของเชาว์อารมณ์ รวมทั้งมองเห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนตามสไตล์บุคลิกภาพของตนเอง
• เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาตระหนักรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผูอ้ ื่นซึ่ งมีบุคลิกภาพแตกต่างกันไป
เพื่อยกระดับเชาว์อารมณ์ของผ้เขาสมมนาตามองคประกอบตางๆ
ข้าสัมมนาตามองค์ประกอบต่างๆ
• เพอยกระดบเชาวอารมณของผู
• เพื่อเป็ นพื้นฐานของการสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ถัดไป เช่น การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างทีมงาน
สมรรถนะสูง การจัดการความขัดแย้ง การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ เป็ นต้น
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Workshop Agenda
Day One
0815 - 0830
0830 – 0900

0900 -1200
(รวมพัก 15 นาที)

• ลงทะเบียน และ กิจกรรมอุน่ เครือ่ ง
Introduction

Self-Discovery

• อีควิ คืออะไร สําคัญต่อการทํางานเป็นทีมอย่างไร ?
• “เอ็นเนียแกรม” คืออะไร
• ค้นหาสไตล์เอ็นเนียแกรมของตนเอง
• รูจ้ กั ตัวจริงเสียงจริงของคนแต่ละสไตล์
แลกเปลีย่ นและเรียนรู้ จากคนสไตล์อน่ื

1200 – 1300

รับประทานอาหารกลางวัน

1300 - 1500

เจาะลึกคนแต่ละสไตล์
• แรงจงใจ
ู กรอบความคิด ความเชือ่ ฯลฯ
• จุดแข็ง/จุดอ่อน ปญั หาในการทํางานของคนแต่ละสไตล์

((รวมพัก 15 นาที)

1515 - 1630

Know the 9 Types of People in
deep and how to work with
them

• การทํางานกับคนแต่ละสไตล์ให้ราบรืน่
• แนวทางในการพัฒนาของคนแต่ละสไตล์

หมายเหต : เวลาและหวขออาจมการปรบเปลยนตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
เวลาและหัวข้ออาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

Siam Enneagram Consulting Limited
Moving Beyond Personal Ceiling

