โครงการอบรม
เรื่อง “การประยุกต์ใช้อัจฉริยภาพ 6 ด้าน (6Qs) ในการพัฒนานักศึกษา”
หลักการและเหตุผล
การจั ดการเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจ จุ บันจะมุ่ ง เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อที่จะพัฒนาให้นักศึกษาเป็น ผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่า งกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการให้
นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี ธ รรมประจ าจิ ต มี ค วามรู้ มี ค วามสามารถในการท างานและมี ค วามเป็ น
ธรรมศาสตร์ อันสอดคล้องกับแนวคิดอัจฉริยภาพ 6 ด้านที่ส่งผลให้บุคคลประสบความสาเร็จ หรือ

6Qs
การที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก ผู้สอนจึง
ควรศึกษาแนวคิด วิธีการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวบุคคลเป็นหลักให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ได้เต็มตามศักยภาพของตน เพื่อให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการเรียนและการใช้
ชี วิต จในสั ง คม และความส าเร็ จ ของบุ ค คลใดบุค คลหนึ่ง นั้น ไม่ ไ ด้ มี เพี ยง IQ (Intelligence
Quotient) อัจฉริยภาพด้านความเก่ง EQ (Emotional Quotient) อัจฉริยภาพด้านความสุข หรือ
AQ (Adversity Quotient) อัจฉริยภาพด้านความสาเร็จเท่านั้น แต่ยังมีอีก 3 ปัจจัยร่วมด้วย ได้แก่
MQ (Morality Quotient) อัจฉริภาพด้านความดี HQ (Health Quotient) อัจฉริยภาพด้านความ
แข็งแรง และ SQ (Spiritual Quotient) อัจฉริภาพด้านจิตวิญญาณ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จึงได้จัดอบรม เรื่อง “การประยุกต์ใช้อัจฉริยภาพ 6 ด้าน
(6Qs) ในการพัฒนานักศึกษา” โดยเรียนเชิญ วิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมการต่างๆ การพัฒนาเทคนิควิธีการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดอัจริยภาพ 6 ด้าน (6Qs)
2. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบเทคนิค วิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักศึกษา
ผู้เข้าร่วมการอบรม
อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 40 คน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
2 วัน

วิทยากร
ผศ.ธีระศักดิ์ กาบรรณารักษ์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
วันเวลาและสถานที่
วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 น.-16.00 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 - 2 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มธ.ศูนย์รังสิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดอัจริยภาพ 6 ด้าน (6Qs) เป็นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
2. นักศึกษาประสบความสาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม

กาหนดการอบรม
วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3 มธ. ศูนย์รังสิต
เวลา
รายละเอียด
08.30 น.-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 น.-12.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้เชาว์ปัญญาต่างๆ (6Qs) ในการพัฒนานักศึกษา”
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ กาบรรณารักษ์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ IQ EQ และ AQ
1. IQ (Intelligence Quotient) อัจฉริยภาพด้านความเก่ง
อาหารบารุงสมอง และวิธีเสริมสร้างใยประสาทสมอง
2. EQ (Emotional Quotient) อัจฉริยภาพด้านความสุข
องค์ประกอบของ EQ และการพัฒนา EQ ในแต่ละด้าน
3. AQ (Adversity Quotient) อัจฉริยภาพด้านความสาเร็จ
องค์ประกอบของ . AQ และการพัฒนา AQ ตามหลัก Adversity sequence
12.00 น.-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น.
ฝึกปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม การทาแบบทดสอบต่างๆ ฯลฯ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ตอบคาถาม
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กาหนดการอบรม
วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 1 อาคารโดมบริหาร ชัน้ 3 มธ. ศูนย์รังสิต
เวลา
รายละเอียด
08.30 น.-09.00 น
ลงทะเบียน
09.00 น.-12.00 น.
การบรรยาย เรื่อง “การประยุกต์ใช้เชาว์ปัญญาต่างๆ (6Qs) ในการพัฒนานักศึกษา”
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ กาบรรณารักษ์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ MQ HQ และ SQ
4. MQ (Morality Quotient) อัจฉริภาพด้านความดี
บาป 7 ประการที่มนุษย์ทาโดยไม่รู้ตัว และการพัฒนา MQ ด้วยแนวคิดทางศาสนาและ
จิตวิทยา
5. HQ (Health Quotient) อัจฉริยภาพด้านความแข็งแรง
ความหมายของร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ และสุขบัญญัติเพือ่ สุขภาพที่ดีและอายุยืน
6. SQ (Spiritual Quotient) อัจฉริภาพด้านจิตวิญญาณ และเป็นอัจฉริภาพสูงสุด
ตรวจสอบการบริหาร ฝึกสมาธิ สัง่ จิตเพื่อความสุขและความสาเร็จในชีวิต
12.00 น.-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น.
ฝึกปฏิบัติ (การอภิปรายกลุ่ม การทาแบบทดสอบต่างๆ ฯลฯ)
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ตอบคาถาม
หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น.-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.
หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

