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หลกัการและเหตุผล 

1.เพือ่สรา้งมมุมองการอยูร่ว่มกันทีแ่ตกตา่งแตไ่มแ่ตกแยก โดยรูจั้กตัวเอง และเขา้ใจผูอ้ ืน่ 
2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ การรูจั้กและเขา้ใจกับตัวเองและผูอ้ ืน่อยา่งมรีปูแบบ 
3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดป้รับบคุลกิภาพเพือ่ใหเ้ขา้กบัคนอืน่ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งมมุมองการอยูร่ว่มกันทีแ่ตกตา่งแตไ่มแ่ตกแยก โดยรูจั้กตัวเอง และเขา้ใจผูอ้ ืน่ 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ระบวนการ การรูจั้กและเขา้ใจกับตัวเองและผูอ้ ืน่อยา่งมรีปูแบบ 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดป้รับบคุลกิภาพเพือ่ใหเ้ขา้กับคนอืน่ 

4. เพือ่น าไปสูก่ารสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ และการอยูร่ว่มกันอยา่งมคีวามสขุ 

5. เพือ่การแสวงหาจดุรว่ม และ สงวนจดุตา่ง ของการอยูร่ว่มกันในการท างาน 

6. เพือ่คน้พบ “ตัวตน”ทีแ่ทจ้รงิของตัวเองแลว้ จะสามารถน าพาตนเองและคนองคก์รทีม่คีวามหลาก

หลากหลายไปสูจ่ดุหมายทีต่ัง้ไว ้

 

หวัขอ้การอบรม 
 

o รูจั้กตัวเองเพือ่เขา้ใจคนอืน่    (GET ME GIVE YOU) 
o ความแตกตา่งของ เจเนอเรชัน่  ตา่งๆ 
o เราเป็นคา่เฉลีย่ของคน 5 คน ทีเ่ราใกลช้ดิมากทีส่ดุ 
o Work Shop (เปลีย่นเสยีงนาฬกิาปลกุ) เปลีย่นวธิใีหม่ๆ  กับเรือ่งทีท่ าซ ้าๆ กนัอยูท่กุวนั 
o Work Shop ฝึกสมาธ ิ
o การพัฒนาตนเองเพือ่เสรมิสรา้งมนุษยส์มัพันธท์ีด่ ี
o Work Shop รูใ้จเพือ่น YES or NO 
o Clip VDO การเขา้ใจตัวเอง 
o Work Shop ฟ้ารอ้ง/ฟ้าแลบ 

หลกัสตูร   

การรูจ้กัตวัเองเพือ่เขา้ใจผูอ้ ืน่ 
GET ME GIVE YOU 
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o Work Shop หาเนือ้คู ่
o เรยีนรูก้ารท างานของสมอง 
o คดิดว้ยสมองแตท่ ามันดว้ยใจ 
o การสือ่สารแบบปากตอ่ปาก (Work Shop) การใบค้ า ใบภ้าพ 
o ความหมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติ 
o ค าพังเพยไทย (Work Shop สนุกคลายเครยีด) 
o WHO ARE YOU (Work Shop) 
o แบบทดสอบสตัวส์ีท่ศิ 
o Dialogue (พดูคยุกันแบบสบายๆในกจิกรรมทีผ่า่นมา) 
o คนเราแตกตา่งกันอยา่งไร? และเราจะไดป้ระโยชนใ์นการรูถ้งึความแตกตา่งนัน้ไดอ้ย่างไร? 

 
COURSE DETAIL 
KEY BENEFITS : 
  เจาะลกึความแตกตา่งของคน จาก สตัวส์ีท่ศิ Model 
  อา่นขาด! บคุลกิและพฤตกิรรมของแตล่ะคน เพือ่จัดสรรงาน 
  เขา้ใจและยอมรับในรปูแบบพฤตกิรรมของคนอืน่ 
  รูค้วามถนัดของตัวเองและคนอืน่ เพือ่คน้หาจดุเดน่ และสิง่ทีค่วรพัฒนา 
  ปรับพฤตกิรรมของตัวเองและทมีงานใหอ้อกมาในเชงิสรา้งสรรค ์
  

KEY CONTENTS : 
  ความเขา้ใจใน บคุลกิภาพ (Personality) และการรับรู ้(Perception) 
  วดัคณุลักษณะและพฤตกิรรมของตนเอง (Self-Assessment) 
  อธบิายรปูแบบทีแ่ตกตา่งของบคุคลใน 4 มติ ิ(สตัวส์ีท่ศิ Model) 
  Workshop: เพือ่เรยีนรูจ้ดุแข็ง ขอ้จ ากัด ของแตล่ะคณุลักษณะบคุคล 
  เทคนคิการอา่นคน 
  Workshop : เพือ่เรยีนรูทั้กษะการวเิคราะหค์ณุลักษณะบคุคล และ เรยีนรูค้วามแตกตา่งของบคุคล 
  Workshop : เพือ่เรยีนรูทั้กษะการท างานรว่มกันในกลุม่บคุคลทีม่คีณุลกัษณะตา่งกัน 
  

METHODOLOGY : 
  Workshop 
  Case Study 
  Role Play 
  Participation 

 
กจิกรรมกลุม่ 
1.ท าแบบทดสอบสตัวส์ีท่ศิเพือ่ท าความเขา้ใจวา่ตนเองมบีคุลกิเหมอืนสตัวป์ระเภทใด (แทรกดว้ยเกมส ์ฉันนะส ิโดย
ใหแ้ตล่ะทมีคดิทา่สตัวป์ระจ าทมีไว)้ 
2. ใหก้ลุม่คนทีม่บีคุลกิเหมอืนกนัจับกลุม่กนั ระดมความคดิและสง่ตวัแทนออกมาน าเสนอความคดิเห็นเกีย่วกบัสมดลุ
ชวีติในดา้นการงาน ครอบครัวความรัก เพือ่น 
3. ใหแ้ตล่ะกลุม่เลน่เกมส ์Domino (เป้าหมาย Team work การรว่มมอื การท างานเป็นทมี ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคแ์ละ
เป้าหมาย กตกิา แบง่สมาชกิทัง้หมดเป็น 4 ทมีตามประเภทสตัว ์แจก Domino  ใหแ้ตล่ะทมีท าใหส้งู แข็งแรง และ
สวยงาม ในเวลาทีก่ าหนด) 
4. เลน่เกมสก์าบหอย โดยใหแ้ตล่ะกลุม่กระจายตวัออกจากกนัเพือ่สรา้งกลุม่ใหมท่ีม่บีคุลกิภาพเหมอืนสตัวท์กุประเภท
มาอยูร่วมกนั 
5. ใหแ้ตล่ะกลุม่เลน่เกมส ์Domino อกีครัง้เพือ่ใหเ้กดิความแตกตา่งระหวา่งการท างานของคนทีม่บีคุลกิภาพ
เหมอืนกนั กบัการท างานรว่มกบัคนทีม่บีคุลกิภาพตา่งกัน 
6. วทิยากรสรปุผลและน าเสนอการบรรยายเรือ่งการรูจ้ักตนเองเพือ่เขา้ใจผูอ้ ืน่” 
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กลุม่เป้าหมาย 
1.บคุคลท่ัวไปทีต่อ้งการเขา้ใจตัวตนทีแ่ทจ้รงิของตนเอง และผูอ้ ืน่ 
2.บคุคลท่ัวไปทีต่อ้งการเตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็นหัวหนา้งาน 
3.ผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน ระดับปฏบิัตงิาน ทีต่อ้งการพัฒนาตัวเอง 
 
 

รปูแบบการสมัมนา 

1. การบรรยาย 30 % 
2. เกมส ์/ กจิกรรมกลุม่ / ฝึกปฏบิัต ิWorkshop 70% 

  

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

1.ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีนรูเ้ขา้ใจธรรมชาต ิและพืน้ฐานของตนเองและผูอ้ ืน่ 
2.เขา้ใจตัวเองและผูอ้ ืน่ดว้ย แบบทดสอบ สตัวส์ีท่ศิ 
3.ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรยีนรูก้ารท างานรว่มกับผูอ้ ืน่อยา่งมคีวามสขุ 
4.ผูเ้ขา้อบรมทราบถงึวธิลีดความตรงึเครยีดในการอยูร่ว่มกัน 
5.ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งมคีวามสขุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In-house Training จดัอบรมภายในองคก์ร 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

