
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

การสื�อสารและประสานงานอยา่งไดผ้ลดว้ย DISC  
(Smart Communication and Communication with DISC) 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

19 พฤษภาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  

การสืVอสารถอืเป็นหนึVงเรืVองทีVสําคัญในยุคปัจจุบันของการทํางาน หากมกีารสืVอสารแลว้ผูอ้ืVนเขา้ใจ ผูรั้บสาร
ยอมรับนัdนถอืวา่ประสบความสําเร็จแลว้ในระดับหนึVง แตม่นุษยนั์dนเกดิมามคีวามแตกต่างกัน การรับรูก้็ย่อมแตกต่างกัน
ออกไปดว้ย ดังนัdนหากเราสามารถเรียนรูว้่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจําเป็นตอ้งมีทักษะ และวธิีการทีV
แตกต่างกนัออกไปเพืVอสืVอสารใหค้นแต่ละประเภทนัdนเขา้ใจ และสามารถเขา้ถงึในสิVงทีVเขาเหลานัdนมคีวามแตกตา่งกนั  

หลกัสูตร การสื�อสารและประสานงานอย่างไดผ้ลดว้ย DISC เป็นหลักสูตรทีVเนน้เรียนรูค้นในแต่ละ
ประเภท เพืVอการปรับเปลีVยน รมถงึวธิกีารต่างในการประสานงานเพืVอใหผ้ลลัพธข์องงานนัdนออกมาใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายหน่วยงานหรอืสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยการเรยีนรูผ้่านทฤษี D-I-S-C โดยเป็นอหีนึVงเครืVองมอื
ทีVไดรั้บความนยิมทีVใชก้ารสืVอสารในการทํางาน และการประสานงานไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูพ้ฤตกิรรมพืdนฐานของคนแตล่ะสไตลต์ามหลกั D-I-S-C 
2. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูท้ักษะและความจําเป็นของการสืVอสารและการประสานงาน 
3. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมวเิคราะหจุ์ดออ่น และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสืVอสารดว้ยการพูด หลังของการฟัง หลัก
ของการตั dงคําถาม เพืVอนพไปพัฒนางานของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 

เวลา หวัขอ้การฝึกอบรม รายละเอยีด 

8.30-9.00 ลงทะเบยีน 

 

 

 

09.0 – 
10.30 

กจิกรรมสรา้งประสบการณแ์รกพบ  (คาํถามที�ทรง
พลงั) 

• กรอบแนวคดิการสืVอสาร และการประสานงาน 
• การเรยีนรูธ้รรมชาตขิองคน 
• การสํารวจตนเองดว้ยหนา้ตา่ง 4 บาน 
• กจิกรรมกลุม่  การสืVอสาร ดว้ยเครืVองมอืทีVทรง
พลังโดยหลักการโคช้ ดว้ยเรืVองมอืระดับโลก 
Point of You หลักของการตั dงคําถาม 

 

วทิยากรบรรยาย 
ผูเ้ขา้อบรมรว่มเสนอความคดิเหน็  การ
สืVอสาร การประสานงาน และการทํา
กจิกรรมดว้ยหลักของการโคช้ดว้ย
เครืVองมอื Point Of You 
 

10.30 – 
10.45 

พักเบรก  

 

10.45 – 
12.00 

5 ทักษะทีVจําเป็นของการสืVอสาร 
• การสรา้งมนุษยสัมพันธเ์พืVอสง่เสรมิในการ
ทํางาน 

• การสืVอสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
• เรยีนรูค้น  4 ประเภทดว้ยหลักการปรับตัวเพืVอ
การทํางานกับผูอ้ ืVนดว้ย 

• กจิกรรมทดสอบตนเองดว้ยหลัก DISC 
 

วทิยากรบรรยาย 
ผูเ้ขา้อบรมรว่มเสนอ 
โดยการเรยีนรูค้น 4 ประเภท 4 สไลค ์ 
รวมถงึการเรยีนรูเ้พืVอการปรับตัว 

12.00 – 
13.00 

พักเทีVยง  

13.00 – 
14.30 

• การบรหิรความขดัแยง้ในการบรหิารงาน 
• หลักสําคญัของการทํางานรว่มกนั วนัิย หนา้ทีV 
และความรับผดิชอบตอ่งาน 

• กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมตุ ิ (แยง่กลุม่) 

วทิยากรบรรยาย  โดยใหห้ลักการ
บรหิารความขัดแยง้ หลักของการ
ประสานงานทีVด ี และทํากจิกรรมดว้ย
การแสดงบทบาทสมมตุ ิพรอ้มนําเสนอ 

14.30 – 
14.45 

พักเบรก  

14.45 – 
16.00 

• การประสานงานผ่านเครืVองมอืพเิศษโดยนํา
หลัก HO-Ren-So มาประยกุตใ์ชก้บั D-I-S-C 

• การสรา้ง Commitment รว่มกันในการทํางาน 
• ถาม-ตอบ 

 

วทิยากรบรรยาย ผูเ้ขา้อบรมรว่มเสนอ 
โดยนําหลัก HO-Ren-So มา
ประยกุตใ์ชกั้บ D-I-S-C และการสรา้ง 
Commitment รว่มกนัในการทํางาน 

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 19 พฤษภาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 4 พฤษภาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
อบรม, สมัมนา, การสืVอสาร,ประสานงาน,Communication,DISC 


