
กลุ่มที่ 1
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)



เรื่องที่แลกเปลี่ยน

ความฉลาด
ทางอารมณ์

(EQ)



วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับการ
พัฒนา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณเ์กี่ยวกับ

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน

2.2 เพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการ
ส่ือสาร บุคลากรกล้าคดิ กล้าท า กล้าแสดงออกในทาง
ที่ดี และพฒันาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้



สมาชิกกลุ่มที่ 1

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ส่วน/ฝ่าย

1 นายวิจิตร  จิตอารี นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2 นายศราวุธ เขียวศรี นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์

3 นายชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

4 นายวุฒิชัย  ค าดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

5 นางสาวอาภาพัชร์  นาทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

6 นายมนตรี  นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์

7 นายอภิเษก  คงศิลา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์

8 นางมณชิญา ประชุม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

9 นายณัฐวิทย์  อ่ิมมาก นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์



สมาชิกกลุ่มที่ 1

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธาน

เลขากลุ่ม (1) เลขากลุ่ม (2)สมาชกิ สมาชกิ สมาชกิ



ความคาดหวังในตัวข้าราชการยุคใหม่ :

พื้นฐานของการปรับเปลี่ยนการท างานและพฤติกรรมของข้าราชการ

ความหมายและความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์

องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์



แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แนวตะวันตก : 
การตระหนักอารมณ์ตนเอง, การจัดการกับอารมณ์ตนเอง, การจูงใจตนเอง, การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น, 
การมีทักษะทางสังคม 

แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ แนวพุทธ  : การฝึกอาณาปานสติ

การใช้ความฉลาดทางอารมณ์ของตนในบริบทต่างๆ ของสังคม

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์



ผลการจัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะ





ความฉลาดทางอารมณ์ 5 ประการ







1. ความสามารถภายในบุคคล (Intrapersonal)
- Self-regard -- รับรู้ เข้าใจ ตนเองอย่างถูกต้อง และยอมรับตนเองได้
- Emotional self-awareness -- ตระหนักและเข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอง
- Assertiveness – แสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

- Independence -- เช่ือในอ านาจและการตัดสินของตน มีอิสระทางอารมณ์จากคนอื่น
- Self-actualization -- มีความพากเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมาย และไปถึงศักยภาพที่แท้จริงของตน

2. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal)
- Empathy -- ตระหนักและเข้าใจว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร
- Social responsibility -- ระบุกลุ่มทางสังคมของตนได้และให้ความร่วมมือกับผู้อื่น
- Interpersonal relationship -- สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้

3. การจัดการความเครียด (Stress management)
- Stress tolerance -- จัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
- Impulse control -- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์

4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
- Reality-testing -- คิดและรู้สึกอย่างสมเหตุสมผลสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
- Flexibility -- ปรับความคิดและความรู้สึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
- Problem-solving -- แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะแก่ตนและความสัมพันธ์

5. ด้านแรงจูงใจและภาวะอารมณ์ (General mood)
- Optimism -- คิดบวก มองเห็นด้านที่ดีของชีวิต
- Happiness -- รู้สึกพึงพอใจในตนเอง ผู้อื่น และชีวิตโดยรวม



บันทึกสรุปบทเรียน

ท าให้ผู้รับการอบรมสามารถ
บริหารจัดการอารมณ์ของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ เ กิ ดขึ้ น ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถน าเทคนิคด้านการ
จัดการทางอารมณ์ การคิด
เชิงบวกมาปรับใช้กับการ
ท างานในชีวิตประจ าวันได้
อย่างสร้างสรร  

ความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ถือเป็นทักษะอย่าง
หนึ่ ง ใ น ก า ร น า ม า ใ ช้ ใ น
ชีวิ ตประจ าวัน และการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม การ
รู้จักวิ เคราะห์ตนเองเพื่อ
พัฒนาตนเองในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

โดยการแสดงออกที่ดีหรือไม่
ดีขึ้นอยู่กับความคิด อารมณ์ 
ดังนั้น เราต้องรู้จักควบคุม
อารมณ์ตนเอง และพยายาม
ฝึ กฝนอ ยู่ เสมอในแต่ ล ะ
สถานการณ์หรือบริบทต่างๆ 
เพื่อท าให้เราสามารถด าเงิน
งานร่วมกับผู้ อ่ืนๆได้ และ
ส่งผลให้งานสัมฤทธ์ิผลได้ดี
ย่ิงขึ้น



“ถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมรอบข้าง จะท าให้ทุกอย่างมีความ
น่าอยู่มากขึ้น สังคมมีความสุข น่าอยู่ เป็นคนเอื้อเฟื้อ 
จะท าให้สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขในที่ท างาน”

Cr: อภิเษก คงศิลา




