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คน้พบความหลากหลายของคนดว้ย DISC Toys 

(Explore & Unlock Potential with DISC Toys) 
 

ระยะเวลา 1 วัน 

 

หลกัการและเหตผุล 

 

  หนึง่ในปัจจัยและทักษะส าคัญของการอยู่รอดของคนในยุคศตวรรษที ่21 คอืการทีรู่จ้ักตัวเองว่าตนเองเป็นเป็นใคร เกดิมา

เพือ่เป็นสิง่ใด จุดเด่นคอือะไร จุดทีค่วรพัฒนาคอือะไร ตลอดจนเกดิมาเพือ่ตอบโจทยอ์ะไรตอ่สังคม ซึง่เป็นสิง่ส าคัญต่อการด าเนนิ

ชวีติในยคุทีทุ่กคนมคีวามเป็นปัจเจก (Individualism) มากเชน่ยคุนี้ทีท่กุรูปแบบการใชช้วีติลว้นกลายมาเป็นกระแสหลักของโลกได ้

เสมอๆ การรูจั้กตนเองก็จะสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบมากขึน้ในการใชช้วีติ เขา้ใจสังคม รวมไปถงึการสรา้งความโดดเด่นและน่าสนใจใหกั้บ

ตนเองได ้เขา้ใจจุดหมายทีเ่ราจะไป เขา้ใจวา่พฤตกิรรม ความคดิและรูปแบบการใชช้วีติของเรานัน้เกดิมาจากอะไร ตอ้งพัฒนาส่วน

ใด และตอ้งดมีากพอทีจ่ะสรา้งอะไรทีเ่ป็นจุดเปลีย่นแปลงหรอืสรา้งสิง่ทีน่่าจดจ าใหแ้กโ่ลก ประเทศ สงัคม องคก์ร ชมุชน ครอบครัว 

หรอืแมก้ระท่ังตนเอง แลว้เราจะคน้หาตนเองไดอ้ย่างไร แลว้เราจะเขา้ใจผูอ้ืน่ไดอ้ย่างไร วธิกีารเหล่านี้ไดม้นัีกคดิหลายท่านไดท้ า

การวจิัยและพัฒนาวธิกีารคน้หาตนเองและวเิคราะหผ์ูอ้ืน่อยู่หลากหลายรูปแบบ หนึง่ในนัน้ทีไ่ดร้ับความนยิมอย่างมากน่ันคอืแนวคดิ 

“รูปแบบพฤตกิรรม DISC” ซึง่ไดถู้กพัฒนาและใชง้านมามากกว่า 80 ปี และถูกใชใ้นเชงิธุรกจิมามากกกว่า 50 ปี ทัง้ในแง่การสรา้ง

ทมี การเจรจาตอ่รอง การพัฒนาองคก์ร การคน้หาผูน้ า ตลอดจนการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของคนทีต่อ้งท างานร่วมกัน  

  หลักสูตรนี้จงึสรา้งขึน้เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมหลักสูตรมีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการคน้หาตนเอง พรอ้มทัง้เขา้ใจตนเองว่ามี

ลักษณะแบบใดตามหลักการของ “DISC” พรอ้มทัง้สามารถวเิคราะหห์าจุดเด่น จุดส าคัญ ขอ้จ ากัดของคนแต่ละประเภทเพื่อการ

พัฒนาใหม้ีศักยภาพมากขึน้ ตลอดจนมีความสามารถในการบรหิารคนทัง้ในแง่มุมของอารมณ์ ความรูส้กึ ศักยภาพ และความ

ตอ้งการพืน้ฐานเพือ่น าไปสูผ่ลส าเร็จของการท างานและเพิม่ศักยภาพใหกั้บทมีงานอย่างมากทีส่ดุ รวมทัง้เขา้ใจการสือ่สารและการ

ถ่ายทอดความคดิของคนแต่ละรูปแบบ อันน าไปสูก่ารออกแบบการถ่ายทอด การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพและน าผลลัพธท์ีด่มีาสูก่าร

ท างาน ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice  

 

วตัถปุระสงค ์

 

▪ เพือ่ผูเ้ขา้ร่วมหลักสตูรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลักการคน้หาตนเอง พรอ้มทัง้เขา้ใจตนเองว่ามลีักษณะแบบใดตามหลักการ

ของ “DISC” พรอ้มทัง้สามารถวเิคราะหห์าจุดเด่น จุดส าคัญ ขอ้จ ากัดของคนแต่ละประเภทเพื่อการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ

มากขึน้ 

▪ เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมหลักสูตรมีความสามารถในการบรหิารคนทัง้ในแง่มุมของอารมณ์ ความรูส้กึ ศักยภาพ และความตอ้งการ

พืน้ฐานเพือ่น าไปสูผ่ลส าเร็จของการท างานและเพิม่ศักยภาพใหกั้บทมีงานอย่างมากทีส่ดุ 

▪ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมหลักสูตรมีเขา้ใจการสือ่สารและการถ่ายทอดความคดิของคนแต่ละรูปแบบ อันน าไปสู่การออกแบบการ

ถา่ยทอด การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพและน าผลลัพธท์ีด่มีาสูก่ารท างาน 

▪ เพือ่เป็นการสรา้งเครอืขา่ยผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมจนกลายเป็น Community Of Practice (COP) ในการเรยีนรูร้่วมกัน 
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รายละเอยีดหลกัสูตร 

 

เวลา หวัขอ้กจิกรรม / บรรยาย รายละเอยีดของกจิกรรม / บรรยาย 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบยีน 
▪ ลงทะเบยีนรับเอกสารประกอบการเรยีน 

▪ เตรยีมความพรอ้มกอ่นเริม่กจิกรรม 

09.00 – 09.45 น. Ice Breaking ละลายน ้าแข็งทางใจ 

▪ แนะน าการเรยีนการสอนภาพรวม 

▪ ละลายพฤตกิรรม 

▪ ท าไมคนเราถงึแตกตา่งกัน 

▪ Perception 

09.45 – 10.30 น. Get Ready to Explore 
▪ คน้หาตนเองผา่น DISC Toys 

▪ แบง่กลุม่ตามโครงสรา้ง 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น. L&W “How To Be You” 

▪ บรรยาย “รูปแบบของพฤตกิรรม DISC” 

▪ เลน่  DISC Toys ในรูปแบบที ่2-3 เพือ่เขา้ใจตนเอง

มากยิง่ขึน้ 

▪ อะไรกอ่สรา้งใหเ้ป็นคุณ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. 
กิ จ ก ร ร ม  “ Who is Him”  

(Party Game) 

• เกมสท์ีฝึ่กการสงัเกตพฤตกิรรมและวเิคราะหพ์ฤตกิรรม 

จากสิง่ทีเ่ห็น พฤตกิรรมทีรู่ส้กึ รูปแบบการคดิ และทัศนคตจิาก

การพูดคยุ เพือ่เขา้ใจการวเิคราะหพ์ืน้ฐานมากยิง่ขึน้ 

13.45 – 14.30 น. Workshop “ทมีของคณุ” วเิคราะหค์นในทมี/เพือ่นร่วมงานผา่น  DISC Toys รูปแบบที ่4 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 – 15.30 น. 
การวางแผนสือ่สารและแผนงาน 

พัฒนาตนเอง/ทมี 

▪ วางแผนสือ่สารผา่น  Communication Toolkits 

น าสูก่ารปฏบัิตจิรงิ 

15.30 – 16.00 น. 
ถอดบทเรยีน : บันทกึนกึขึน้ได ้/  

สรุปกจิกรรม 

• วางแผนพัฒนาตนเองผา่นนร่วมงานผา่น  DISC Toys  

รูปแบบที ่5 เพือ่ถอดบทเรยีนตอ่ไป 

 

เหมาะส าหรบั  

 

ผูท้ีย่ังไม่ทราบรูปแบบพฤตกิรรมของตนเอง , ผูอ้ยากเขา้ใจตนเองมากขึน้ , ผูท้ีต่อ้งการแนวทางการพัฒนาตนเอง 

 

รปูแบบกจิกรรม 

 

การอบรมเป็นรูปแบบ Full System Activities Base Learning หรือ การเรียนรูผ้่านกิจกรรมเต็มรูปแบบ โดยเนน้การสรา้งกรอบ

ประสบการณ์ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถงึหลักการโดยการลงมือท า ผ่านกจิกรรมที่จ าลองมาจากสถานการณ์จรงิ ย่อทฤษฎีและแนวคิดจาก

หลากหลายแง่มมุ มาสูก่จิกรรมและเนื้อหาการบรรยายทีก่ระชับ สนุก และน าไปตอ่ยอดได ้โดยแบง่องคป์ระกอบไดด้ังนี้ 

▪ การบรรยายพรอ้มตัวอยา่งในการน าเสนอ (Lecture)       30 % 

▪ เกมสแ์ละกจิกรรมทีเ่ชือ่มโยงเขา้สูบ่ทเรยีน (Game & Activity)    30 % 

▪ การระดมความคดิจากการท ากลุม่ (Brainstorming, Workshop)   20 % 

▪ การมอบรูปแบบการปฏบัิตทิีด่ใีหแ้กผู่เ้รยีน (Best Practice)    10 % 

▪ การเขยีนแผนต่อยอดสูก่ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Approach Adaptation)  10 % 

 

กจิกรรมเดน่ของหลกัสูตร-  1) DISC Toys   2) L&W “How To Be You”  3)Party Game : Who is Him  

     4) Workshop “ทมีของคุณ”   5) Communication Toolkits 


