หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
(Smart Communication and Communication with DISC)

หลักการและเหตุผล (Introduction)
การสื่ อสารถือเป็ นหนึ่งเรื่ องที่สาคัญในยุคปั จจุบนั ของการทางาน หากมีการสื่ อสารแล้วผูอ้ ื่นเข้าใจ
ผูร้ ับสารยอมรับนั้นถื อว่าประสบความสาเร็ จแล้วในระดับหนึ่ ง แต่มนุ ษย์น้ นั เกิดมามีความแตกต่างกัน การ
รั บ รู ้ ก็ ย่อ มแตกต่ า งกันออกไปด้วย ดัง นั้นหากเราสามารถเรี ย นรู ้ ว่า คนแต่ ล ะประเภทไม่ เหมื อนกัน เรา
จาเป็ นต้องมีทกั ษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่ อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถ

เข้าถึงในสิ่ งที่เขาเหลานั้นมีความแตกต่างกัน
หลักสู ตร การสื่ อสารและประสานงานอย่ างได้ ผลด้ วย DISC เป็ นหลักสู ตรที่เน้นเรี ยนรู ้คนในแต่ละ
ประเภท เพื่อการปรั บเปลี่ ยน รมถึ งวิธีก ารต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ ของงานนั้นออกมาให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายหน่วยงานหรื อสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร โดยการเรี ยนรู ้ผา่ นทฤษี D-I-S-C โดย
เป็ นอีหนึ่งเครื่ องมือที่ได้รับความนิยมที่ใช้การสื่ อสารในการทางาน และการประสานงานได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ (Objective )
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมเรี ยนรู ้ทกั ษะและความจาเป็ นของการสื่ อสารและการประสานงาน
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึ กทักษะสื่ อสารด้วยการพูด หลังของ
การฟัง หลักของการตั้งคาถาม เพื่อนพไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม
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เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
เวลา
8.30-9.00

09.0 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 12.00

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 14.45

หัวข้ อการฝึ กอบรม

รายละเอียด

ลงทะเบียน

กิจกรรมสร้ างประสบการณ์ แรกพบ (คาถามทีท่ รงพลัง)
 กรอบแนวคิดการสื่ อสาร และการประสานงาน
 การเรี ยนรู ้ธรรมชาติของคน
 การสารวจตนเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน
 กิจกรรมกลุ่ม การสื่ อสาร ด้วยเครื่ องมือที่ทรงพลังโดย
หลักการโค้ช ด้วยเรื่ องมือระดับโลก Point of You
หลักของการตั้งคาถาม

วิทยากรบรรยาย
ผูเ้ ข้าอบรมร่ วมเสนอความคิดเห็น การสื่ อสาร
การประสานงาน และการทากิจกรรมด้วยหลัก
ของการโค้ชด้วยเครื่ องมือ Point Of You

พักเบรก
5 ทักษะที่จาเป็ นของการสื่ อสาร
 การสร้างมนุษย์สมั พันธ์เพื่อส่งเสริ มในการทางาน
 การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
 เรี ยนรู ้คน 4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการ
ทางานกับผูอ้ ื่นด้วย
 กิจกรรมทดสอบตนเองด้วยหลัก DISC

วิทยากรบรรยาย
ผูเ้ ข้าอบรมร่ วมเสนอ
โดยการเรี ยนรู ้คน 4 ประเภท 4 สไลด์ รวมถึง
การเรี ยนรู ้เพื่อการปรับตัว

พักเที่ยง
 การบริ หรความขัดแย้งในการบริ หารงาน
 หลักสาคัญของการทางานร่ วมกัน วินยั หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบต่องาน
 กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ (แย่งกลุ่ม)

วิทยากรบรรยาย โดยให้หลักการบริ หารความ
ขัดแย้ง หลักของการประสานงานที่ดี และทา
กิจกรรมด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ พร้อม
นาเสนอ

พักเบรก
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 การประสานงานผ่านเครื่ องมือพิเศษโดยนาหลัก HORen-So มาประยุกต์ใช้กบั D-I-S-C
 การสร้าง Commitment ร่ วมกันในการทางาน
 ถาม-ตอบ

14.45 – 16.00

วิทยากรบรรยาย ผูเ้ ข้าอบรมร่ วมเสนอ โดยนา
หลัก HO-Ren-So มาประยุกต์ใช้กบั D-I-S-C
และการสร้าง Commitment ร่ วมกันในการ
ทางาน

รู ปแบบการการอบรม (Methodology)
การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมผ่านกิจกรรม การชม VDO
การนาเสนอ พร้อมให้ผเู ้ ข้าอบรมสรุ ปการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

วิทยากรผู้ให้ ความรู้
ระยะเวลา

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
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