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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง”  

ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 

การมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นย่อมส่งผลดีให้กับแต่ละบุคคลอย่างมหาศาล บุคคลิกภาพที่ดีไม่เพียงแค่จะทำ

ให้บุคคลคนนั้นดูดีในสายตาของผู้ อ่ืนเพียงอย่างเดียว  แต่ยังรวมไปถึงการสร้างการจดจำ  เกิดความ

น่าสนใจ และได้รับโอกาสที่ดีในการทำงานมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะ

พิจารณาคนๆหนึ่งจากบุคลิกภาพทันที่ตั้งแต่แรกเห็นเสมอ ซึ่งคำว่าบุคลิกภาพที่ดีนั้นก็ต้องประกอบด้วย

บุคลิกภาพที่ดีทั้งจากภายในและภายนอก เราจึงมักเห็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมายที่สามารถเรียก

ความสนใจจากผู้ชมหรือสะกดให้ผู้คนที่พบเห็นนั้น เกิดความประทับใจในทันทีที่มีการปรากฏตัวขึ้นและอาจ

เรียกได้ว่าพวกเขามีเสน่ห์ประจำตัวก็ว่าได้ บุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นต่างรู้ดีว่าการที่พวกเขาจะได้รับ

โอกาสในแสดงความสามารถที่ยิ่งใหญ่สักครั้งหนึ่งนั้น นอกจากที่พวกเขาจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง

แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่อาจละเลยนั่นก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองให้ดีขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ  

          เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่มีความเพียบพร้อมทั้งความรู้และความสามารถเหมาะสมที่

จะได้มีโอกาสรับผิดชอบผลงานชิ้นสำคัญ แต่คนเหล่านั้นกลับพลาดโอกาสที่จะแสดงศักยภาพออกมา เนื่องจาก

ความสามารถท้ังหลายถูกปิดซ่อนไว้ด้วยภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ไม่น่าสนใจของพวกเขานั่นเอง และในทาง

กลับกันก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่รู้ถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพนี้  แต่ไม่รู้วิธีในการพัฒนาตนเอง

อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่นบางคนอาจเลือกวิธีการลอกเลียนแบบบุคลิกลักษณะของคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะ

เป็น ความคิด การพูด แม้กระทั่งการเคลื่อนไหว หรือบางคนยอมที่จะจ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลเพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายให้กับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายภายนอกที่มีราคาแพง ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ยังทำให้

สูญเสียความเป็นตัวตนอีกด้วย ทั้งหมดนั้นถือเป็นการพัฒนาที่เปล่าประโยชน์โดยสิ้นเชิง  

          การพัฒนาบุคลิกภาพที่ถูกต้องนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรกคือควรจะต้องรู้จักตัวตนที่แท้จริงทั้งภายในและ

ภายนอกเป็นอย่างดี  รู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อม คนรอบข้าง สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เรามี

ปฏิสัมพันธ์ด้วย แล้วจึงเลือกที่จะสร้างบุคลิกภาพจากทรัพยากรที่มีอยู่ ในตัวเราเองให้แสดงออกมาอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพที่สุด อันจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยคงไว้ซึ่งความเป็นตัวตนที่แท้จริง และ

แสดงออกซึ่งความจริงใจ สามารถดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าหาได้โดยง่าย  ดังนั้นในหลักสูตร “การพัฒนา
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บุคลิกภาพเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง” นี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น และได้นำศาสตร์ด้านการ

แสดงมาให้ผู้เข้าร่วมสามารถสวมบทบาทในบุคลิกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ให้เป็นคนใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปสู่

ความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้าได้อย่างมั่นคง  

 

 

2. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร  

1) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองพร้อมทั้งเข้าใจที่มาของ

บุคลิกภาพเหล่านั้น 

2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมค้นพบจุดเด่นของตัวเองและเกิดความมั่นใจ ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์

บุคลิกภาพที่ดีของตัวเองต่อไป 

3) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองการสวมบทบาทจาก Character ที่แตกต่างและสามารถนำไปใช้ตาม

สถานการณ์ที่แตกต่างในชีวิตจริง 

4) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากทัศนคติจากภายในที่นำสู่การแสดงออกภายนอก

และเป็นคนใหม่อย่างมั่นใจ 

 

3. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  
 

1) ความสัมพันธ์ของจิตใจที่มีผลต่อการแสดงออกของร่างกาย 

2) ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารผ่านร่างกาย 

3) Character ที่แตกต่างและการสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง 

4) การสร้างพลังงานให้กับบุคลิกภาพของตนเอง 

5) การสวมบทบาทที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่อย่างเป็นธรรมชาติ 

6) การปรากฏตัวและการผูกมิตรในที่สาธารณะ 
 

4. จำนวนผู้เข้าอบรม  

30  คน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

1) ผู้ที่สนใจทั่วไปที่อยากพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง 
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2) นักขาย, นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ทำงานกับผู้คนหมู่มาก 

3) เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และหัวหน้างานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

4) พนักงานบริษัท 

5) คร ูอาจารย์ วิทยากร นักพูด และนักศึกษาท่ีสนใจ 

6) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 

6. วิธีการฝึกอบรม   
 

การบรรยาย การฝึกปฏิบัติจริง การนำเสนอจริง ข้อเสนอแนะจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
 

 

 

7. ระยะเวลาการฝึกอบรม     

1  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน เวลาอบรมที่ 
www.training.nida.ac.th 

8. สถานที่ฝึกอบรม 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

9. วิทยากร 

  อาจารย์ณัฐพร  นิรังสรรค์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง การพูด และการนำเสนอ นักพูด, พิธีกร, DJ  
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสาร และศิลปะการแสดง 
 

10. ค่าธรรมเนียม 

ท่านละ 3,500.-บาท  

(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 
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11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้ อมระบุ รายละเอี ยดในการออกใบ เสร็ จรับ เงิน ) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

 

12. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

13. การติดต่อสอบถาม 

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:Trainingnida@gmail.com
mailto:Trainingnida@gmail.com
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 กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา  

 โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง”    

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1. ความสัมพันธ์ของจิตใจที่มีผลต่อการแสดงออกของร่างกาย 

2. ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารผ่านร่างกาย 

3. Character ที่แตกต่างและการสร้างการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง 

13.00 – 16.00 น. 

4. การสร้างพลังงานให้กับบุคลิกภาพของตนเอง 

5. การสวมบทบาทที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่อย่างเป็นธรรมชาติ 

6. การปรากฏตัวและการผูกมิตรในที่สาธารณะ 

 
   หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
   14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
   12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 

 


