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การสร ้างบุค ลิกภาพที่ ดี เป ็นสิ่ งส�าคัญ ซึ่ ง

บคุลกิภาพทีด่มีนัฝึกกนัได้ค่ะ ในทุกช่วงเวลาทีเ่รา

ออกไปข้างนอก ไม่ว่าจะตอนนั่งท�างาน การเดิน 

การยืน แม้กระทั่งการพูดคุย รวมถึงภาษากาย

ต่างๆ ล้วนแต่เป็นสื่อถึงบุคลิกภาพด้วยกันทั้งนั้น 

หากเรามบีคุลกิภาพทีดี่ กจ็ะสร้างความประทบัใจ

ให้ผู้พบเห็นได้แน่นอน

1. การแต่งกาย

การแต่งกายถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญมาก ควรเลือก

ใส่เสือ้ผ้าทีเ่หมาะสมกบัรปูร่างและบคุลกิ ลกัษณะ

ของตัวเอง โดยดูความเหมาะสมของบุคคลและ

สถานที่ที่คุณจะเข้าไปพบด้วย

2. การสื่อสารการแสดงออก

การแสดงออกด้วยกิริยา ท่าทางที่เหมาะที่ควร 

How to การสร้างบุคลิกภาพ  

ที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

ภาษากาย ทุกอย่างสามารถฝึกได้

3. การเดิน นั่ง และยืน

การพฒันาตนเองด้วยท่าเดนิ นัง่ และยนืทีด่ดู ีเป็น

สิง่ทีไ่ม่สามารถหลกีเล่ียงได้ เพราะการแสดง ออก

เหล่านีจ้ะบ่งบอกถึงบคุลิกภาพทีม่คีวามมัน่ใจและ

เช่ือมัน่ในตวัเองของคณุ นอกจากจะส่งผลต่อภาพ

ลักษณ์ของตัวคุณเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพ

ของคณุด้วย เพราะจะไม่เป็นโรคต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับกระดูก เช่น ปวดหลัง ปวดข้อต่อ ฯลฯ อย่าง

แน่นอน

4. ความมั่นใจในตัวเอง

ความมั่นใจในตัวเอง มั่นเข้าไว้ค่ะ ไม่ว่าจะแสดง

หรือกระท�าการใด มันจะเป็นตัวเสริมพลังสร้างสิ่ง

ดีๆ บุคลิกภาพที่ดีเกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยความมั่นใจ

 ที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งส�าคัญในการสร้าง

บุคลิกภาพของท่านให้ดูดี และยังช่วยเสริมสร้าง

ความมั่นใจด้านบวกให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย

นอกจากจะสร้างบคุลกิภาพทีด่แีล้ว 

ยังสร้างความประทับให้กับคนที่

เราคุยด้วยได้ดีเชียวแหละ ไม่ว่า

จะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ 

กิริยาท่าทางต่างๆ รวมถึง      

ที่มา: https://thepassion.in.th/how-to-build-good-personality/, https://40plus.

posttoday.com/lifestyle/24706/, https://www.baanjomyut.com/library/person-

ality/14.html
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จดโน้ตแบบนี้สมองชอบจัง, โคนิชิ โทชิยูกิ แปล ทินภาส พาหะนิชย์

 “แค่เปลี่ยนวิธีจดโน้ต ชีวิตก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น” คุณเองก็เปลี่ยนวิธีจดโน้ตได้อย่าง

แน่นอน จะพาคุณไปพบกับเทคนิคจดโน้ตที่เป็นมิตรกับสมอง ที่เกี่ยวข้องกับหลักส�าคัญ 5 ข้อ 

การเรียบเรียงประเด็นส�าคัญ การก�าหนดเป้าหมาย การพิจารณาวิธีแก้ไขปัญหา การค้นหาไอ

เดยี และการให้ค�าแนะน�า เพ่ือช่วยให้คณุเรยีบเรยีงความคิดได้ด ีสรปุได้เข้าใจง่าย ถ่ายทอดอย่าง

ลื่นไหล และสร้างสรรค์ไอเดียได้พุ่งกระฉูด!



BOOK
Big Data Analytics เส้นทาง
สู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขององค์กร
โดย วราภรณ์ พรหมวอิินทร์

ปูพื้นฐานให ้ เข ้าใจตั้งแต ่จุด
ก�าเนิดของข้อมูลไปจนถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูลแบบเรียลไทม์และสตรีม 
กระบวนการกว่าจะได้ข้อมูลที่
พร้อมส�าหรับการวิเคราะห์ และ
น�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการ
ใช้ Big Data เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า
ของสินค้าหรือเพ่ิมการขายและ
การผลิต ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนิสิต 
นักศึกษา และเจ้าของธุรกิจทุก
ประเภท ควรท�าความรูจ้กั เข้าใจ
แนวโน้ม และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้

Big Data Series 1 : In-
t roduct ion to a B ig 
Data Project ปฐมบท
ใ น ก า ร ท� า โ ป ร เ จ ค บิ๊
กดาต ้า

โดย ดร. อสมา กุลวานิช-
ไชยนันท์

ท�าความรู้จักกับโลกยุคดิจิตอล 
ยุคที่ทุกองค์กรต้องรีบปรับตัว
ด้วยการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ Big Data เป็นวัตถุดิบ
เพื่อน�าไปสร้างเป็น Artificial In-
telligence ซึ่งก�าลังเข้ามาเป็น
เครื่องมือให้เราท�างานเร็ว และ
แม่นย�าขึ้น และถ้าองค์กรไหนที่
ยังไม่ปรับตัว ก็อาจจะโดนคู่แข่ง
แซงหน้าแบบไม่เห็นฝุ่นไปเลย
ก็ได้

เศรษฐศาสตร ์มหภาค
เชิ งพลวั ต  ( DYNAM I C 
MACROECONOMICS)

โดย นิพิฐ วงศ์ปัญญา

ระบบความแตกต่างเชิงเส้น 
แนวคิดในการแก้แบบจ�าลอง
การคาดการณ์แบบมีเหตุผล
เชิงซ้อน ทฤษฎีและประเด็น
การค�านวณ จุดเหมาะสมเชิง
พลวัต การท�าโปรแกรมเชิง
พลวั ต ในแง ่ การบริ โภคที่
เหมาะสม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เหมะสม การออม
ที่เหมาะสม และในส่วนของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ไทย ในแง่ทฤษฎีการเติบโต 
การสร้างแบบจ�าลอง การแก้
แบบจ�าลอง และวัฎจักรธุรกิจ
แท้จริงของไทย



BOOK
DA tA  SC I ENCE 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล

โดย รศ.ดร. ละออ บุญ-
เกษม

วิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นสห
วิทยาการที่สร้างขึ้นบนพื้น
ฐานของ สถิติ คณิตศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ การ
จัดการ และศาสตร์อื่นๆ ที่
เ กี ่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น  ผ่ า น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อดึงความรู้ และข้อมูลเชิง
ลึกจากข้อมูลที่มี โครงสร้าง
และไม่มีโครงสร้างออกมาเป็น 
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล แนวคิดใกล้
เคียงกับการท�าเหมือง ข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่

เศรษฐศาสตร ์ :  ความรู ้

ฉบับพกพา

โดย  Partha Dasgupta

แปล ฉัตร ค�าแสง

ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน และ
เชือ่มโยงมติทิางเศรษฐศาสตร์ เข้า
กบัศาสตร์อืน่ๆ น�าเสนอศาสตร์และ
ศลิป์ของ เศรษฐศาสตร์ เพือ่เข้าใจ
ชวีติของผู้คนและสังคมเศรษฐกจิ
ผ ่านสถาบันหลักของระบบ
เศรษฐกิจอย่าง ตลาด รัฐ และ
ชมุชน เศรษฐศาสตร์ ทีม่ขีอบเขต
กว้างไกลกว่าศาสตร์แห่งการ
จดัสรรทรพัยากร ทีม่จี�ากดัให้เกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ ด้วยเครือ่งมอื
ทีม่ากกว่าอปุสงค์ อปุทาน และ
กลไกตลาด

Grammar กวน Teen

โดย Lucy Diamonds

เราจะมาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ
แกรมมาร์ ทีน่่าเบือ่และต้องมานัง่
ท่องจ�า ลองมาเรยีนแกรมมาร์
แนวกวนๆ มวีธิกีารจ�าแบบง่ายๆ 
อ่านแล้วสนุกด้วยส�านวนและ
ลลีาการเขยีนแบบเฉพาะของนกั
เขยีน ทีจ่ะท�าให้คณุสนุกไปกับ
มกุตลกท่ีสอดแทรกเอาไว้ โดย
ในเล่มน้ีจะเริ่มต้นด้วยเร่ืองพื้น
ฐานแต่กย็งัใช้ผิดกันอย่างกว้าง
ขวาง อย่างเรือ่งค�านาม ค�าน�า
หน้านาม ค�าสรรพนาม และค�า
กรยิา ฯลฯ
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