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Course outline

การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมศักยภาพสาหรับผู้บริหาร
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(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
Sale/Service/Management Consultant

“บุคลิกภาพที่สง่ างาม ย่ อมแฝงศักยภาพแห่ งความสาเร็จไว้เสมอ”
หลักการ/แนวความคิด
 บุคลิกภาพสาหรับ ผูบ้ ริ หา รในยุคไซเบอร์ หรื อยุคแห่งการเชื่อมต่อด้วยสื่ อเทคโนโลยี

ถือเป็ น

สิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ ด้วยภาพลักษณ์ที่ผคู ้ นรอบข้างและทุกระดับชั้นจะมองเห็น และสัมผัสต่อภาพลักษณ์
ที่ผบู ้ ริ หารนั้นมี ความประทับใจเมื่อแรกพบและในครั้งถัดไป ความสง่างามที่สามารถแสดงออกได้
จากภายในสู่ ภายนอก ช่วยส่ งผลถึงความรู ้สึกและความนึกคิดต่อผูพ้ บเห็น ทั้งยังมีผลในเรื่ องจิตวิทยา
กับผูค้ นรอบข้างในด้านบวก ยังประโยชน์มากมายที่มิอาจมองเห็นได้ตามมาต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
 บุคลิกภาพจึง เป็ นหนึ่งในสิ่ งที่ผบู ้ ริ หาร จาเป็ น ต้องมี ไว้เพื่อเสริ มศักยภาพต่องานด้านบริ หาร สร้าง
ความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์สง่างามของผูน้ าต่อก ารจดจา สร้าง

Passion

ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัษชา

เหล่านี้ คือบุคลิกภาพที่เน้น ให้สาหรับ ผูบ้ ริ หารโดยเฉพาะ เพราะผูบ้ ริ หารจะต้องมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในแต่ละสภาวการณ์ ในจุดที่ตนเองยืนอยู่ บุคลิกภาพที่เป็ นธรรมชาติ ดึงดูดให้เข้าหา อบอุ่น
เมื่อเข้าถึง แฝงความสง่างามไว้ภายใน ช่วยเสริ มศักยภาพในหลายๆด้านให้กบั ผูบ้ ริ หาร ที่ได้ฝึกปฏิบตั ิ
และเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ การมีบุคลิกภาพแห่งความสาเร็ จ
 ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน จะได้เรี ยนรู ้ทกั ษะและเทคนิคต่างๆใน ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของ
ตนเอง พร้อมเสริ มศักยภาพด้านงานบริ หารบุคลากรและองค์กรให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดที่ได้ต้ งั เป้ าไว้
“บุคลิกภาพที่สง่างาม ย่อมแฝงศักยภาพแห่งความสาเร็ จไว้เสมอ”
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วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพในรู ปของภาวะผูน้ า



เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้เทคนิคสาคัญทั้งหมดต่อการปรับพัฒนาบุคลิกภาพ



เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ร่วมกับงานบริ หารในทุกมิติ

เนือ้ หาหลักสู ตร
 ปั จจุบนั กับบุคลิกภาพของตนเอง
 ปลูกวิธีคิดสื่ อสารถึงบุคลิกภาพต่อภาวะผูน้ า
 เรี ยนรู ้การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริ มศักยภาพต่อภาวะผูน้ า
 บุคลิกภาพและการสอดประสานกับ EQ
 บุคลิกภาพและการสื่ อสาร
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายในทุกมิติ
 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกทุกมิติ
 การเลือกอาภรณ์ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพต่อภาวะผูน้ า
 การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพสู่ ศกั ยภาพที่เหนือกว่าต่อทุกสภาวการณ์
 เรี ยนรู ้การพัฒนาบุคลิกภาพต่อภาวะผูน้ าด้วยเทคนิคทางการตลาด
 สร้างโอกาสแห่งความสาเร็ จผ่านการสื่ อสารด้วยบุคลิกภาพ
 การบันทึกไมล์สโตนสาหรับการพัฒนาบุคลิกภาพในแต่ละระยะ
 การสร้าง Passion สู่ การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างยัง่ ยืน
 มารยาททางสังคม
 การแนะนาตัวเมื่อแรกพบ
 การตรวจสอบสถานการณ์ก่อนเข้าเรื่ องสนทนา
 การพูดคุยในเรื่ องทัว่ ไป
 การนาเสนองาน
 การวิเคราะห์บุคลิกภาพของลูกค้า
 การให้และรับสิ่ งของ
 การรับประทานอาหาร
 การพบปะโดยบังเอิญ / การพบโดยการนัดหมาย
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
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Workshop

แบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ

 ร่ วมกิจกรรมความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพในรู ปแบบต่างๆ
 แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น
 วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุ ง
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฏิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูบ้ ริ หาร



ผูจ้ ดั การ



หัวหน้างาน

