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หลกัสตูรอบรมพฒันาบุคลกิภาพ 
Personality development 

 
หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นให้น าไปใช้ได้จริง เพราะบุคลิกภาพ 
(Personality) เป็นสิ่งแรกท่ีสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ร่วมธุรกิจ ซ่ึงไม่ใช่แต่เพียง
พนักงานส่วนหน้า (Front Office) เท่านัน้ แต่สะท้อนได้ถึงภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจองค์กรได้ 

การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรจึงจ าเป็น และองค์กรควรให้ความส าคัญ เพื่อสร้างความ
เช่ือม่ัน ความน่าเช่ือถือ และยกระดับองค์กร โดยอย่างยิ่งภาพพจน์ในทุกวันท่ี ท่ีอาจสื่อสารไปได้ทัง้ผู้พบเห็นโดยตรง 
และบนโลกออนไลน์  

หลักสูตรนีจ้ึงออกแบบมาเน้นท่ีปฏิบัติ เพื่อปรับ พฒันาบุคลิกภาพ ทัง้ภายนอก และภายใน เช่น การพัฒนา
ด้านการแต่งกาย การเลือกใช้ การหันมาปรับปรุงดูแลตนเอง เช่น หน้าตา ทรงผม และการแสดงออกต่าง ๆ กริยา 
ท่าที ต่อสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารทางวาจา ค าพูด และบุคลิกภาพทัง้หมด ท่ีสามารถส่งผลตอ่ทัศนคติต่อการ
ท างาน เพื่อร่วมงาน และลูกค้าได้ 

 
วตัถปุระสงค ์

• พัฒนาบุคลิภาพโดยรวม 
• ปรับใช้ได้จากเร่ืองง่ายในชีวิตประจ าวัน เช่นการแต่งกาย แต่งหน้า เลือกเสือ้ผ้าให้เหมาะสม เป็นต้น 
• พัฒนาการบุคลิกท่าทาง การแสดงออกท่ีเหมาะสมกับเวลา กาลเทศะและสถานท่ี 
• สร้างเสริมการสื่อสารท่ีดี ในการใช้ค าพูด การเจรจา ติดต่อประสานงานภายนอก 
• สร้างภาพพจน์ท่ีดีในทุกด้านๆ ต่อการแสดงออกในท่ีสาธารณชน 
• ให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ทัง้ด้านสุขภาพ อารมณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน 
• การดูแลตัวเองในระยะยาว และม่ันคง 

 
กลุม่เป้าหมาย 

1. พนักงานส่วนบริการ 
2. พนักงานทุกคนในองค์กร 

 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 Open mind แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30-10.00 Introduce Personality พืน้ฐาน ความส าคัญ ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

10.00-11.00 Personality development & 
How to develop personality 

หลักการการพัฒนาตนเอง และกระบวนการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

11.00-12.00 External personality 
– Dressing 
– Make up 

ภาคปฏิบัต ิการพัฒนาบุคลิกภาพจากภายนอก 
- แนะน าการแต่งกาย 
- แนะน าการแต่งหน้า 

12.00-13.00 พักกลางวัน   - 

13.00-13.45 External personality (ต่อ) 
– Skin care 
– Manner 

ภาคปฏิบัต ิการพัฒนาบุคลิกภาพจากภายนอก 
- การดูแลผิวพรรณ 
- การวางตัว 

13.45-14.30 Internal personality การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายใน 

14.30-15.00 Emotion การควบคุม ดูแล อารมณ์ 

15.00-15.45 Positive thinking การพัฒนาการคิดบวก 

15.45-16.00 Open heart, Q & A สรุป ถาม - ตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training 
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector 
3. จัดโต๊ะ Theatre หรือ U-Shape 
4. การบรรยาย 30 % 
5. กิจกรรม / ฝึกปฏิบตัิ Workshop 70% 
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• ต้องการให้พนักงาน บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีข้ึน 
• ต้องการให้พนักงาน บุคลากรมีความม่ันใจในตนเอง 
• สร้างภาพพจน์ให้กับพนักงาน ทีมงาน บุคลากร 
• ต้องการสร้างภาพพจน์ ภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 

 
วทิยากร 
 อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล คลกิเพื่อดูประวัติ 
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