หลักการและเหตุผล
้อกเา้ือจหกกหรวหงกลยุทธ์ธุรกิจและควหมชห้หญทหงเทค้ิคแลน ว ควหมสหมหรถใ้กหรประสห้งห้ กหรจัดสรรบุคลหกรใาน ทหงห้ตหมลักษณะงห้ที่
เามหะสม และควหมร่วมมือร่วมใจของทุกค้ใ้องค์กร ้ับเป็ ้กุญแจสหคัญใ้กหรผลักดั้ใาน องค์กรบรรลุผลสหเร็จและสรน หงควหมกน หวา้น หไดน ประสิท ธิภหพสูงสุด
บุคลหกรใ้ทุกระดับชั้เป็
้ ้ทรัพยหกรสหคัญทีส่ ดุ ขององค์กร เป็ ้องค์ประกอบสหคัญใ้กหรขับเคลื่อ้องค์กร “แต่” บุคคลมีควหมแตกต่หงกั้ ซึง่ ควหมแตกต่หง้ี ้มี
บทบหทสหคัญต่อควหมรูนสกึ ้ึกคิด ควหมส้ใจ ควหมถ้ัด กหรตัดสิ้ใจ กหรแสดงออก และกหรกระทหของแต่ละบุคคล ควหมทน หทหยคือทหอย่หงไรที่ใาน บคุ คลที่มีควหม
แตกต่หงกั้ ทหงห้ร่วมกั้ใาน ไดน ประสิทธิภหพสูงสุด
ผูนบริาหร ผูนจดั กหรและาัวา้น หงห้ จึงมีควหมจหเป็ ้ที่ตนองเรีย้รูนคณ
ุ ลักษณะและพฤติกรรมบุคคล เพื่อ้หไปใชน พฒ
ั ้หทักษะ กหรวิเครหะา์บุคคล กหรปรับตัว กหร
สื่อสหร กระตุน้จูงใจ และบริาหรจัดกหรบุคลหกรอย่หงเามหะสม
าลักสูตร้ี ้ไดน ้หเอห Behavioral Style Evaluation Tool มหใชน เป็ ้เครื่องมือสหคัญ ที่ชว่ ยใาน ผน เู ขน หอบรมเกิดควหมเขน หใจใ้คุณลักษณะ พฤติกรรมกหร
แสดงออกทังของต้เองและของบุ
้
คคลอื่้ ซึง่ จะ้หไปสู่ กหรยอมรับต้เอง รับรูน เขน หใจถึงควหมแตกต่หงและควหมถ้ัด ของบุคคลใ้แต่ละคุณลักษณะ เขน หใจถึงสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมกหรแสดงออกของแต่ละคุณลักษณะบุคคล สหมหรถ้หเอหาลักกหรและควหมเขน หใจเาล่ห้ี ้ไปประยุกต์ใชน ใ้กหรพัฒ้หต้เอง ปรับตัวใาน เขน หกับ
ผูนอื่้และสถห้กหรณ์ไดน อย่หงเามหะสม เพิ่มทักษะใ้กหรพัฒ้หขีดควหมสหมหรถของทีมงห้ ใชน ประโยช้์จหกควหมแตกต่หงบุคคล สรน หงแ้วทหงกหรครองใจสมหชิก
ใ้ทีมดน วยรูปแบบที่เามหะสมของต้เอง เพิ่มประสิทธิภหพกหรทหงห้ของต้เองและของทีมงห้จหกกหรที่ทกุ ค้ใ้ทีมมีควหมเขน หใจซึง่ กั้และกั้ รูน แ้วทหงควหมถ้ัด
ของสมหชิกใ้ทีม เกิดควหมสหมัคคีร่วมมือร่วมใจ สรน หงและรักษหสัมพั้ธภหพที่ดีกบั บุคคลอื่้ไดน อย่หงสัมฤทธิ์ผล ใ้าลักสูตรยังมีกหรฝึ กปฏิบตั ิและกรณีตวั อย่หง
ต่หงๆ จหกกหร้หเอหาลักกหร้ี ้ไปปรับใชน จริง มหช่วยเสริมควหมเขน หใจใ้เ้ื ้อาหกหรบรรยหย
ว ัตถุประสงค์



รู ้จักรูปแบบของกลุม
่ พฤติกรรมทีแ
่ ตกต่างกัน – DISC Model



รู ้จัก เข ้าใจในตัวเองเพิม
่ ขึน
้ รวมถึงพฤติกรรมของตนทีม
่ ผ
ี ลต่อผู ้อืน
่



ช่วยค ้นหาจุดเด่น และสิง่ ทีค
่ วรพัฒนาเป็ นการสร ้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง



รู ้แนวทางการอ่าน/วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของผู ้อืน
่



ช่วยในการปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมของตัวเองเพือ
่ การบริหารงาน/การประสานงานกับผู ้อืน
่ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ห ัวข้อการอบรม
1) ความเข ้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู ้ (Perception)
2) ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment-Your Style)
3) รู ้จัก เข ้าใจคุณลักษณะบุคคลใน 4 มิต ิ (DISC Model)
4) เรียนรู ้จุดแข็ง ข ้อจากัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล : Workshop
5) การอ่าน/วิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของผู ้อืน
่ (Reading Others) จากการฟั ง /สังเกต
่ สาร บริหาร ประสานงานกับบุคคลแต่ละคุณลักษณะ : Workshop
6) เทคนิคการสือ
Workshop : เพือ
่ เรียนรู ้ทักษะการทางานร่วมกันในกลุม
่ บุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะต่างกัน
กลุม
่ เป้ าหมาย
ผู ้บริหาร, ผู ้จัดการ, หัวหน ้างาน, พนักงานทั่วไป และผู ้ทีต
่ ้องการพัฒนาตัวเอง
จานวน 30-35 คน/รุน
่

ระยะเวลา 1 วัน
 วิธก
ี ารอบรม


การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม (Participative Technique)



การระดมสมองร่วมกันและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ (Role Play & Workshop)

ผลที่คหดว่หจะไดน รับ
1. ผู ้เข ้ารับการอบรม รับรู ้ลักษณะเด่น/ด ้อยของตัวเอง เป็ นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ซึง่ เมือ
่ พัฒนาความรู ้และทักษะแล ้ว
สามารถทางานในตาแหน่งงานปั จจุบน
ั ได ้ดีกว่าเดิม
่ สารกับผู ้อืน
2. ผู ้เข ้าอบรมมีทักษะในการสือ
่ มากขึน
้ เพราะเข ้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกทัง้ ของตนเองและของ
บุคคลอืน
่ ซึง่ จะนาไปสู่ การยอมรับตนเอง รับรู ้ เข ้าใจถึงความแตกต่างของผู ้ทีต
่ ้องทางานร่วมกัน
3. นาไปใช ้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan) เพือ
่ รองรับการเติบโตในสายอาชีพ

ติดต่อสอบถหมขน อมูล (In-house Training)
คุณอรัญญห(ตุนม) 086-8929330 ,086-6183752
Tel 02-1753330
Email aranya.chaidejsuriya@gmail.com
www.ptstraining.in.th
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