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หลกัสตูรพฒันาบุคลกิภาพและเทคนคิการแต่งหนา้ 
 
หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ หรือการสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานนัน้ เป็นสิ่งส าคัญแต่นอกจากการ
พัฒนาบุคลิกในด้านกิริยา วาจา ท่าทาง แล้ว การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือการตกแต่งก็เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะ
เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ชดัเจน 
 แม้จะเป็นท่ีทราบกันดีว่า การแต่งหน้า ท าผมนัน้ ช่วยปรับภาพลักษณ์และบุคลิกได ้แต่การเลือกว่า จะแต่ง
อย่างไร จะเปลี่ยนอย่างไร อาจท าให้ดีข้ึนได้เฉพาะมืออาชีพ หรือผู้ช านาญ คงเป็นการดีท่ีหากบุคลากรหรือพนักงาน
สามารถเข้าใจองค์ประกอบแห่งความสมดุลเหมาะสมต่าง ๆ และตกแต่งตนเองให้ออกมาดีข้ึนได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็น
เช่นนัน้ ซ่ึงก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเทคนิคการแต่งหน้าท าผมท่ีเก่ง แต่เป็นเร่ืองท่ีต้องค านึงถึงบุคลิกภาพและความ
เหมาะสมแต่ละบุคคลด้วย 
 ดังนี ้การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมกับเทคนิคการแต่งหน้า ดูแลตัวเองในแบบต่าง ๆ นัน้ ยอ่ม
ช่วยให้พนักงานดูดี และเม่ือพนักงานมีภาพลักษณ์ท่ีดี ก็ส่งเสริมองค์กรให้ดูมีระดับตามไป หรือถ้าเป็นบุคลากรในฝ่าย
ขาย ฝ่ายการบริการ หรือแม้แต่ในระดับผู้บริหาร ก็ยิ่งมีผลต่อภาพลักษณ์โดยตรงต่อองค์กรอย่างไม่ต้องสงสัย 
 หลักสูตรนีจ้ึงออกแบบมามุ่งเน้นการปฏิบัติปรับปรุงภาพลักษณ์ของบุคลากรองค์กรในทุกระดับท่ีต้องการให้มี
ความประทับใจต่อผู้พบเห็น ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมองค์ให้ดูดีมีระดับยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 
วตัถปุระสงค ์

• บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณะท่ีเหมาะสมสวยงามในการแต่งกาย แต่งหน้า ท าผมและการดูแลตนเอง 
• บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้ค าพูด ระดับเสียง ความไพเราะท่ีเหมาะสมใน

การท างาน 
• บุคลากรได้พัฒนาภาษากาย ท่วงท่า การยืน เดิน น่ัง ท าความเคารพ การแสดงสีหน้า มารยาทการใช้

สายตา การยิม้แบบจริงใจ การน าเสนอ การแลกนามบัตร การเว้นระยะห่างท่ีเหมาะสมและสุภาพ 
• บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจ าตน และมารยาท

ท่ีใช้ในการท างานร่วมกันในสังคม 

 
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 Introduction แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.30-10.00 สร้างลักษณะเฉพาะท่ีมีเสน่ห ์ 
Charming Characteristics 

พืน้ฐาน ความส าคัญ ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับแบรนด์ควรมีบุคลิกภาพที่สอดคล้อง
กับบุคลิกของแบรนด; (Brand Personality) ซ่ึงแตล่ะบุคลิก
ล้วนประกอบด้วยลักษณะเฉพาะท่ีดี  

10.00-11.00 SMART & ELEGANT POSTURE 
- การควบคุมท่าที 
- การน าเสนอ 
- การวางตัวในแต่ละ

สถานการณ์ 

(Workshop - ฝึกปฏบิัติ) 
“ภาษากายสื่อสารตลอดเวลาแม้ไม่มีการพูด” การฝึกปฏบิัติ
ภาษากายที่ดีควรมีแนวทาง หลักการ 
และเหตุผลที่ชดัเจนวKาสิ่งท่ีตนก าลังท านัน้มีความส าคัญ
อย่างไร ท าแล้วได้อะไร แล้วต้องท าอย่างไร  
 

12.00-13.00 พักกลางวัน   - 

13.00-13.30 พืน้ฐานการเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ 

บรรยาย – พืน้ฐานการแต่งหน้า การคัดสรร แนวทาง
วิธีการแต่งหน้า 

13.30-14.30 เทคนิคการแต่งหน้าในการท างาน 
- วัตถุประสงค์ของการแต่ง 
- การเลือกโทนสีตามสีผิว 
- ความสมดุล 

(Workshop - ฝึกปฏบิัติ) 
การแต่งหน้ามิใช่เพื่อความงามเพียงอย่างเดียวแต่ยงัส่งผล
กระทบทางจิตวิทยาของผู้มอง โดย ตระหนัก 3 ส่วนคือ 
วัตถุประสงค์ของการแต่งหน้า, โทนสีท่ีเหมาะกับสีผิว, ความ
สมดุล (แต่งออกมาแล้วซายขวาควรเท่ากัน)  

14.30-15.45 เทคนิคการจัดทรงผม (Workshop - ฝึกปฏบิัติ) 
การท าผม เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี 
ม่ันใจเทคนิคการปิดผมขาว เทคนิคการท าผมให้หน้า 
หวาน 

 เทคนิคพิเศษเพิ่มเติม พิเศษ แถมเทคนิคการแต่งกายสร้างสไตล์เสริมบุคลกิภาพ
และการเลือกสีท่ีใช่ 

15.45-16.00 สรุป Q & A สรุป ถาม - ตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training 
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector 
3. จัดโต๊ะ Theatre หรือ แบบ Clusters 
4. การบรรยาย 20 % 
5. กิจกรรม / ฝึกปฏิบตัิ Workshop 80% 
6. กลุ่มละ 20 คน ฝึกทุกคน / ไม่เกิน 45 คน กรณีฝึกสาธิตแบบกลุ่ม 
7. วิทยากรมีอุปกรณ์พร้อม หรือจ าน าอุปกรณ์ส่วนตัวมาร่วมได้ 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• บุคลากร มีภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึน 
• บุคลากร มีการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นท่ีเหมาะสมต่อการท างาน 
• บุคลากร ได้เทคนิคการปรับปรุง ภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 
วทิยากร 
 อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (คลิกดูประวัติ) 
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