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๑. ชื่อโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นา ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร.๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๙ โทรสาร ๐ ๓๘๗๔ ๕๗๙๘ www.uniserv.buu.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการ นำงสำวนันท์นภัส ทองระอำ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๙ หรือ ๐๘๗ ๑๓๐ ๑๙๗๐
E-mail : nannaphat@buu.ac.th
๓. หลักการและเหตุผล
ในสังคมปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าถึงขีดสุด ทั้งด้าน สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมีการติดต่อสื่อสาร
และถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนมารยาททางสังคม ทาให้ธรรมเนียมสากล เข้ามามีบทบาท
ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น รวมถึงการที่เราจะประสบความสาเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน ก็มิได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือประสบการณ์ในการทางานเพียงอย่างเดียว หากแต่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย
และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตประสบความสาเร็จ คือการมีบุคลิกภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด เดิน ยืน
นั่ง ตลอดจนการแต่งกาย ผู้ที่สามารถสร้างบุคลิกที่ดี สง่างามให้กับตนเองได้ ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี และ
ความประทับใจต่อผู้พบเห็น ผูม้ าติดต่อประสานงาน รวมทั้งทาให้ผู้ที่มาติดต่อเกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกที่ดี
กับหน่วยงาน
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา มองเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด
จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดี สง่างาม และน่าเชื่อถือ
เพื่อก้าวสู่ความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่เป็นจุดด้อยและจุดเด่นของตนเองและสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น
๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะ ตลอดจนเทคนิคในการพูดต่อที่สาธารณะ เพื่อการ
โน้มน้าวใจผู้ฟังตลอดจนการวางตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม
๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลในการ
ติดต่อประสานงานระดับบริหารและระดับทั่วไป
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไปจานวน ๓๐ คน
๖. สถานที่ฝึกอบรม
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๒๗. ค่าลงทะเบียน
ท่านละ ๕,5๐๐ บาท (อัตรานี้รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุ ค่าอาหารฝึกปฏิบัติและ
ค่าเอกสารประกอบการอบรม) สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๘. ระยะเวลาจัดอบรม
รุ่นที่ ๒๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
รุ่นที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
รุ่นที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. 2560
๙. คณะวิทยากร
๘.๑ อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดจากมหาวิทยาลัยบูรพา
๘.๒ อาจารย์ภษร ศรีวิเศษ วิทยากร นักพูด นักพัฒนาบุคลากร ระดับประเทศ
๑๐. วิธีการฝึกอบรม
การบรรยาย/ ฝึกปฏิบัติ
๑๑. หัวข้อในการอบรม
๑๑.๑ พูดได้ดีต้องมีพื้นฐาน
๑๑.๒ การสร้างความเชื่อมั่น ลดอาการประหม่าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบผู้นา
๑๑.๓ การพูดในวาระและโอกาสต่างๆ และการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนพร้อมฝึกปฏิบัติ
๑๑.๔ ความสาคัญของบุคลิกภาพต่อการบริหารและการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
๑๑.๕ การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่ดีและเหมาะสมพร้อมฝึกปฏิบัติ
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมทั้งแก้ไขจุดด้อยที่มีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเอง
๑๒.๒ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อองค์กรนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒.๓ สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อประสานงานพร้อมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร
๑๓. ดัชนีวัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ มีผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๑๓.๒ มีผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม

-๓-

กาหนดการอบรมโครงการ
“การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นา” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่
อบรมที่ ๑

อบรมที่ ๒

อบรมที่ ๓

เวลา
หัวข้อ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม/พิธีเปิดกำรอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ควำมสำคัญของบุคลิกภำพต่อกำรบริหำร
และกำรวิเครำะห์ตนเองเพื่อเสริมสร้ำง
บุคลิกภำพกำรแต่งกำย
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรแต่งกำยในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำง
บุคลิกที่ดีและเหมำะสมพร้อมฝึกปฏิบัติ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พูดได้ดีต้องมีพื้นฐำน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กำรพูดและกำรปรำกฏตัวต่อสำธำรณชน
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ ลดอำกำรประหม่ำและ
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำแบบผู้นำ
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทัศนศึกษำกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นบริเวณชำยหำดบำงแสน – อ่ำงศิลำ
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กำรพูดในวำระและโอกำสต่ำง ๆ และ
กำรแสดงออกต่อหน้ำสำธำรณชน

วิทยากร
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
หรือผู้แทน
อำจำรย์ภษร ศรีวิเศษ
วิทยำกร นักพูด นักพัฒนำบุคลำกร
ระดับประเทศ
อำจำรย์อภิรักษ์ ชัยปัญหำ
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพูด
จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
เข้ำร่วมตำมอัธยำศัย

อำจำรย์อภิรักษ์ ชัยปัญหำ
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพูด
จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติกำรพูดในวำระและโอกำสต่ำง ๆ และ อำจำรย์อภิรักษ์ ชัยปัญหำ
กำรแสดงออกต่อหน้ำสำธำรณชน
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพูด
และผู้ช่วยจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. มอบวุฒิบัตรและพิธีปิดกำรอบรม
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
หรือผู้แทน

หมายเหตุ

๑. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
๒. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
รับประทำนอำหำรว่ำง - เครื่องดื่มเช้ำ เวลำ ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. บ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

