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

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

หลักสูตร  พฒันาการส่ือสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (ส าหรับทุกแผนก ทุกต าแหน่ง) 
 

วนัท่ี 4 มีนาคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS สถานีนานา  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง  

วิทยากร   อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

Promotion  สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 
 หลักการและเหตุผล 

 การส่ือสารและบุคลิกภาพ คือ สองส่ิงส าคัญท่ีได้ใช้มากท่ีสุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การท าธุรกิจ
ค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรท่ีจะละเลยทักษะส าคัญเหล่านี ้ดั่งค ากล่าว "โอกาสส่วนใหญ่มาจากภาพลักษณ์
ของตัวเราเอง"  ความหมายกคื็อ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองท่ีดีย่อมหมายถึงการสร้าง
โอกาสให้กับตนเองเช่นกัน หลายคร้ังเราคงเคยเห็นคนท่ีประสบความส าเร็จมากมายเกิดขึน้บนโลกและต่างกเ็ล่าถึง
ความส าเร็จของตนเอง แต่ความจริงแล้วเนือ้หาท่ีส าคัญกลับถกูถ่ายทอดเพียงแค่ 10% ในเร่ืองท้ังหมดท่ีคนส าเร็จเล่า
มา นั้นคือ เขาได้รับโอกาสจากตัวเขาเอง  
          ดังนั้นการท่ีจะท าอะไรให้ราบร่ืนหรือแม้กระท่ังสร้างเสน่ห์ให้ผู้ติดต่อเกิดความรักใคร่เอ็นดูจึงถือเป็นอาวธุ
อย่างหน่ึงเลยกว่็าได้ เพราะฉะนั้นองค์กรใดท่ีสามารถฟูมฟักทักษะต่างๆ เหล่านีไ้ด้กย่็อมท่ีจะสร้างโอกาสให้กับ
องค์กรตนเองได้อย่างมากมายจากการเปิดทางของตัวแทนในองค์กรท่ีจะขบัพลังแห่งบุคลิกภาพและการส่ือสารท่ีทรง
เสน่ห์เพ่ือสร้างความส าเร็จท่ีแท้จริง  

วัตถุประสงค์ 

    1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พืน้ฐานในด้านการแต่งกาย มารยาท และแนวทางในการพัฒนาตนเองท่ีถกูต้อง  

    2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการส่ือสารเพ่ืองานบริการท่ีดีเลิศและการแสดง
บุคลิกภาพเพ่ือความประทับใจ 

    3) ผู้เข้าอบรมสามารถส่ือสารได้อย่างดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในงานบริการของตนเองได้  

    4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการส่ือสารและบุคลิกภาพท่ีตรงใจกับผู้ อ่ืน 

    5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ  
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    6) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงโอกาสท่ีมาจากการปรับบุคลิกภาพให้เกิดความประทับใจ  
 

หัวข้อการอบรมสัมมนา 

    - ความประทับใจต่อบุคคลมีความส าคัญอย่างไรในการท างาน 

    - กลไกความลับของความส าเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 

    - 4 ด้านของการสร้างความประทับใจท่ีเหนือช้ัน 

    - กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง 

ด้านที ่1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ทีด่ีทีใ่ครกย็อมรับ 

บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นท่ีประทับใจ 

หลักการท่ีเหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ  

กจิกรรม พฒันาบุคลิกภาพให้น่าประทบัใจ 
 

 ด้านที ่2 ส่ือสารพชิิตใจ ให้ได้ใจ ได้งาน 

หลักการส่ือสารมุ่งผลสัมฤทธ์ิในงาน 

เทคนิคการสร้างเสน่ห์ด้วยวิธีพูดท่ีดี 

ข้อควรระวงัในการส่ือสารท่ีท าให้เกิดผลเสีย 

กจิกรรม การส่ือสารเพือ่สร้างความเข้าใจในงาน  
 

 ด้านที ่3 การคิดบวกผนวกการคิดดี 

คิดเชิงบวกสร้างได้ง่ายๆ แค่ 3 ขัน้ตอน 

เทคนิคการสร้างความเข้าใจในการคิดบวกท่ีดีส่งผลต่อภาพลักษณ์ 
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กจิกรรม การคิดบวกทรงพลังสร้างความประทบัใจ 
 

 ด้านที ่4 หลักการสร้างใจแห่งเสน่ห์ทีน่่าหลงใหล 

จิตบริการท่ีเป็นหน่ึงเพ่ือเปิดโอกาสของชีวิต  

บริบทของการผสมผสานการสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ  

            สรุปการอบรม 

วิทยากร  อาจารย์ประเสริฐ  สุขไพบูลย์กลุ Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี ด้านการ
ขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยกัษ์ใหญ่ต่างๆ ท่ีมีการว่าจ้างอย่างต่อเน่ือง อาทิ โตโยต้า นิส
สัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯล วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ E-book : กลยทุธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2) 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ    เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
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(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 


