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หลักสู ตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็ นเลิศ (สาหรั บทุกแผนก ทุกตาแหน่ ง)
วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 ใกล้ BTS สถานีนานา กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

Promotion สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล
การสื่ อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่ งสาคัญที่ได้ ใช้ มากที่ สุดและใกล้ ตัวลูกค้ าเป็ นอย่ างมาก การทาธุรกิจ
ค้ าขายหรื อแม้ แต่ ผ้ ใู ห้ บริ การจึงไม่ ควรที่จะละเลยทักษะสาคัญเหล่ านี ้ ดั่งคากล่ าว "โอกาสส่ วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์
ของตัวเราเอง" ความหมายก็คือ หากองค์ กรไหนสามารถเข้ าใจหลักการพัฒนาตนเองที่ ดีย่อมหมายถึงการสร้ าง
โอกาสให้ กับตนเองเช่ นกัน หลายครั้ งเราคงเคยเห็นคนที่ ประสบความสาเร็ จมากมายเกิดขึน้ บนโลกและต่ างก็เล่ าถึง
ความสาเร็ จของตนเอง แต่ ความจริ งแล้ วเนือ้ หาที่สาคัญกลับถูกถ่ ายทอดเพียงแค่ 10% ในเรื่ องทั้งหมดที่ คนสาเร็ จเล่ า
มา นั้นคือ เขาได้ รับโอกาสจากตัวเขาเอง
ดังนั้นการที่ จะทาอะไรให้ ราบรื่ นหรื อแม้ กระทั่งสร้ างเสน่ ห์ให้ ผ้ ตู ิดต่ อเกิดความรั กใคร่ เอ็นดูจึงถือเป็ นอาวุธ
อย่ างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นองค์ กรใดที่สามารถฟูมฟั กทักษะต่ างๆ เหล่ านีไ้ ด้ กย็ ่ อมที่จะสร้ างโอกาสให้ กับ
องค์ กรตนเองได้ อย่ างมากมายจากการเปิ ดทางของตัวแทนในองค์ กรที่จะขับพลังแห่ งบุคลิกภาพและการสื่ อสารที่ทรง
เสน่ ห์เพื่อสร้ างความสาเร็ จที่ แท้ จริ ง
วัตถุประสงค์
1) ผู้เข้ าอบรมได้ พัฒนาความรู้ พืน้ ฐานในด้ านการแต่ งกาย มารยาท และแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ ถกู ต้ อง
2) ผู้เข้ าอบรมสามารถเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารเพื่องานบริ การที่ดีเลิศและการแสดง
บุคลิกภาพเพื่อความประทับใจ
3) ผู้เข้ าอบรมสามารถสื่ อสารได้ อย่ างดีเลิศกับลูกค้ าและบุคคลที่เกี่ยวข้ องในงานบริ การของตนเองได้
4) ผู้เข้ าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่ อสารและบุคลิกภาพที่ตรงใจกับผู้อื่น
5) ผู้เข้ าอบรมสามารถบริ หารอารมณ์ ของตนเองในขณะให้ บริ การได้ อย่ างมืออาชี พ
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6) เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการอบรมสามารถเข้ าใจถึงโอกาสที่มาจากการปรั บบุคลิกภาพให้ เกิดความประทับใจ
หัวข้ อการอบรมสัมมนา
- ความประทับใจต่ อบุคคลมีความสาคัญอย่ างไรในการทางาน
- กลไกความลับของความสาเร็ จของการสร้ างความประทับใจแรกพบ
- 4 ด้ านของการสร้ างความประทับใจที่เหนือชั้น
- กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้ านของตนเอง
ด้ านที่ 1 บุคลิกภาพสู่ มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ ทดี่ ีทใี่ ครก็ยอมรั บ
บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นที่ประทับใจ
หลักการที่เหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ
กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพให้ น่าประทับใจ
ด้ านที่ 2 สื่อสารพิชิตใจ ให้ ได้ ใจ ได้ งาน
หลักการสื่ อสารมุ่งผลสั มฤทธิ์ ในงาน
เทคนิคการสร้ างเสน่ ห์ด้วยวิธีพูดที่ดี
ข้ อควรระวังในการสื่ อสารที่ ทาให้ เกิดผลเสี ย
กิจกรรม การสื่ อสารเพือ่ สร้ างความเข้ าใจในงาน
ด้ านที่ 3 การคิดบวกผนวกการคิดดี
คิดเชิ งบวกสร้ างได้ ง่ายๆ แค่ 3 ขัน้ ตอน
เทคนิคการสร้ างความเข้ าใจในการคิดบวกที่ดีส่งผลต่ อภาพลักษณ์
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กิจกรรม การคิดบวกทรงพลังสร้ างความประทับใจ
ด้ านที่ 4 หลักการสร้ างใจแห่ งเสน่ ห์ทนี่ ่ าหลงใหล
จิตบริ การที่เป็ นหนึ่งเพื่อเปิ ดโอกาสของชี วิต
บริ บทของการผสมผสานการสร้ างภาพลักษณ์ มืออาชี พ
สรุปการอบรม
วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุ ขไพบูลย์ กลุ Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณ์ การสอนกว่า10 ปี ด้ านการ
ขาย, การตลาด, การบริ การ และ Team Building จากแบรนด์ ยกั ษ์ ใหญ่ ต่างๆ ที่มีการว่ าจ้ างอย่ างต่ อเนื่อง อาทิ โตโยต้ า นิส
สัน MBK ปริ ญสิ ริ ธนาคารกสิ กรไทย ที โอที ฯล วิทยากรและที่ปรึ กษาด้ านการขายและการตลาดให้ แก่ หน่ วยงานภาครั ฐและ
เอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่ างๆ และหนังสื อ E-book : กลยุทธ์ นักขายในปั จจุบัน (Sale 2)

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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