หลักสูตร การพัฒนาบุคลิ กภาพ
Personality development

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการของการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development เป็ นการอบรมที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ งใน
รายตัวต่อตัว บุคลิกภาพ ( Personality ) เป็ นสิง่ สาคัญในการบ่งบอกหรื อแสดงออกให้ คนภายนอกรับรู้อย่างชัดเจน การ
มีบคุ ลิกภาพที่ดี ช่วยดึงดูดและสร้ างความประทับใจต่อผู้พบในแรกเห็น ดังนัน้ การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรใน
องค์กรจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่องค์กรให้ ความสาคัญควบคูไ่ ปกับการสร้ างภาพลักษณ์ข ององค์กร คงปฏิเสธไม่ได้ วา่ บุคลากร
เป็ นเสมือนด่านแรกที่ผ้ เู ข้ ามาติดต่อ ประสานงาน หรื อผู้ใช้ บริ การขององค์กรได้ สมั ผัส โดยเฉพาะสายงานบริ การ หาก
บุคลากรมีบคุ ลิกภาพที่ดี ย่อมสร้ างความประทับใจและได้ เปรี ยบในการเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากกว่า หรือแม้ แต่ผ้ บู ริ หารที่มี
บุคลิกภาพที่ดี ย่อมสร้ างความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือให้ กบั ผู้ร่วมงาน และคนในองค์กร
โดยรวม หากทุกคนในองค์กรมีบคุ ลิกภาพที่ดี การช่วยให้ ภาพลักษณ์ขององค์กรย่อมดีขึ ้นไปด้ วย
หลักสูตรเชิงปฏิบตั จิ ะช่วยให้ คนในองค์กรได้ ปรับบุคลิกภาพของตนเองทังภายในและภายนอก
้
ด้ านบุคลิกภาพภายนอก
ในเรื่ องของการแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง ปรับปรุงตนเองให้ ดดู ีทงเสื
ั ้ ้อผ้ า หน้ า ผม การดูแลตนเอง และกริ ยา ท่วงท่า
ในการแสดงออกต่อสาธารณชน หรื อแม้ แต่การพูด การติดต่อประสานงาน หรื อการพูดพรี เซ้ นต์งาน การพูดต่อหน้ า
สาธารณชน รวมทังบุ
้ คลิกภาพภายใน ในด้ านการปรับทัศนคติในการทางานที่มตี อ่ งาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
“ในยุคนี ้การสร้ างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เคยสาคัญ ยิง่ สาคัญมากขึ ้น และการจะสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีได้ นนั ้ เริ่ มจากตัว
บุคลากรเป็ นสิง่ แรก “เพราะภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรจะเป็นด่าน

แรกที่ลูกค้าและสาธารณชนภายนอกมองเห็นและเกิดการจดจาได้”
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และการมีภาพลักษณ์ที่ดคี วรมาจากภายในสูภ่ ายนอก ภายใน ในที่นี ้คือ สุขภาพและอารมณ์ ด้ วยประสบการณ์คลุกคลี
ในวงการพยาบาล/ โรงพยาบาล จึงนาความรู้ด้านใส่ใจสุขภาพมาปรับใช้ ในการปรับลักษณ์จากภายใน ส่วนภาพลักษณ์
ภายนอก คือ ความงาม เมื่อสุขภาพดีจากภายใน และใส่ใจในความงาม ทังสองจึ
้
งประกอบกันเป็ นภาพลักษณ์ หรื อ
Image ขึ ้นมา”
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสิง่ ที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรม ได้ รับความรู้ในเรื่ องการพัฒนาบุคลิกภาพทังภายนอกและภายในและน
้
าไปปรับใช้ ในการทางาน
2. ผู้เข้ าอบรม สามารถนาไปปรับใช้ ในการปรับบุคลิกภาพภายนอก ในเรื่ องของการพัฒนาการแต่งกายให้ เหมาะสมกับ
เพศ วัย ตาแหน่ง การทางาน
3. ผู้เข้ าอบรม ได้ พฒ
ั นาการแสดงออกได้ เรื่ องกริ ยา ท่วงท่า การแสดงออกที่เหมาะสมกับเวลา กาลเทศะและสถานที่
4. ผู้เข้ าอบรมได้ รับความรู้ในการใช้ คาพูด การพูด การติดต่อประสานงานกับคนภายนอก การให้ บริ การ และการพูดต่อ
หน้ าสาธารณชน
5. ผู้เข้ าอบรม ได้ รับความรู้ในการดูและตัวเอง ทังด้
้ านสุขภาพ อารมณ์ ซึง่ ส่งผลต่อบุคลิก ภาพภายใน
6. ผู้เข้ าอบรม ได้ ประโยชน์ในเรื่ องการแต่งหน้ า การดูและผิวพรรณ เพื่อนาไปใช้ ปรับและเสริ มบุคลิกภาพภายนอกให้ ดดู ี
ขึ ้น
7. ผู้เข้ าอบรม ได้ นาความรู้ทงหมดปรั
ั้
บปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้ ดีขึ ้น โดยดูดีจากภายใน สูภ่ ายนอก เป็ นการ
สร้ างความประทับใจให้ ผ้ พู บเห็น ผู้ใช้ บริ การ
หัวข้ อการอบรม

Introduce Personality บุคลิกภาพโดดเด่น มีชยั ไปกว่าครึ่ง
Personality development แนวทางการปรับบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
External personality
บุคลิกภาพภายนอก
Dress for success
ปรับลุคที่ใช่ ในแบบมืออาชีพ





Wardrobe ประทับใจ แรกเห็น
Make up หน้ าสวย ชวนมอง
Skin care เคล็ดไม่ลบั คูผ่ ิวสวย
Manner สง่างาม ด้ วยท่วงท่า

Internal personality
ดูดีจากภายใน สะท้ อนสูภ่ ายนอก
Positive thinking for life ชีวิตบวก ด้ วยพลังบวก
Effective Communication สือ่ สารดี สร้ างผู้นา
Service mind for professional บริการเป็ นเลิศ
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Work shop ปรับบุคลิกภาพ
สรุป การเรี ยนรู้พฒ
ั นาตนเอง
กลุ่มเป้ าหมาย
รูปแบบการสัมมนา
ระยะเวลาอบรม
วิทยากร

บุคลากรในองค์กร ,หัวหน้ างาน,ผู้บริ หาร,องค์กรด้ านการให้ บริ การ,พนักงานบริ การ,ขาย
การตลาด,ประชาสัมพันธ์,พนักงานที่เกี่ยวข้ อง
บรรยาย,สาธิต,ปฏิบตั ิ,ตัวอย่าง
1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาจารย์ภิรญา เสรี จารุมาศ
*หมายเหตุ เนื ้อหาการเรี ยนสามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม
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