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การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อการท างาน 

วันท่ี 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมแกรนด ์สุขุมวิท  ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล ้BTS  สถานีนานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   ดร.นทษร  สุขสารอมรกลุ 
ส่วนลดพเิศษ >>  สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

    ปัจจุบันการท างานล้วนต้องเผชิญกับสภาวการณ์มากมาย ท้ังการแข่งขนัภายนอกองค์กร และการด าเนินงาน
ภายในองค์กร ซ่ึงส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยเป็นแรงขบัเคล่ือนองค์กรให้พัฒนาและประสบความส าเร็จคือ บุคลากรในองค์กร 
นั่นกคื็อ พนักงาน โดยส่วนใหญ่จะให้พนักงานเน้นการพัฒนาผลงานเพ่ือความส าเร็จ แต่อีกส่ิงหน่ึงท่ีท าให้การ
ท างานราบร่ืน เป็นตัวเสริมแรงในกระบวนการท างาน คือการสร้างความประทับใจต่อบุคคลท่ีร่วมงานด้วย เช่น ลูกค้า 
เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้า ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสร้างความประทับใจ แต่ในความประทับใจของแต่ละคนล้วน
แตกต่างกัน เช่น ประทับใจในความเป็นผู้ เช่ียวชาญ ประทับใจในความเป็นมิตร ประทับใจในความน่าเช่ือถือ เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นบุคลิกท่ีล้วนน าไปสู่การสร้างความประทับใจด้วยกันท้ังส้ิน 

          แต่ปัญหาท่ีพบในพนักงานส่วนใหญ่คือ พนักงานไม่ทราบว่าต้องแสดงออกอย่างไร เพ่ือท่ีจะส่ือถึงบุคลิกภาพท่ี
ดีดังท่ีกล่าวมาข้างต้น การอบรมในคร้ังนีจึ้งเน้นความส าคัญของการแสดงออก ท้ังทางอวจันภาษา (ภาษากาย) วจั
นภาษา (ภาษาพูด) และกระบวนการคิด และฝึกแสดงออก เพ่ือพัฒนาไปสู่บุคลิกภาพท่ีน่าประทับใจและเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึน้ ท้ังนีเ้พ่ือความส าเร็จในการท างาน การสร้างคุณค่าในตัว
พนักงาน และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรเช่นกัน    

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 
   1. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพท้ังภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพ่ือน าไปสู่ภาพลักษณ์
ด้านความเช่ียวชาญ ความน่าเช่ือถือ และความเป็นมิตรในการท างาน 
   2. เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานให้เกิดความราบร่ืน และความประทับใจ 
   3. เพ่ือให้พนักงานและองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
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หัวข้อการฝึกอบรม 

   1. ประเมินบคุลิกภาพก่อนการฝึกอบรม 

   2. แนวคิดและทฤษฎีบคุลิกภาพในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

   3. วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข 

   4. สาธิตและฝึกปฏิบัติการพัฒนาบคุลิกภาพ 

   5. ประเมินบคุลิกภาพหลังการฝึกอบรม 

รูปแบบการฝึก  การบรรยาย / การฝึกปฏิบัติ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

   1. ผู้ เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการท่ีถกูต้องและน าไปพัฒนาบุคลิกภาพในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

   2. ผู้ เข้าอบรมสามารถตีความและประเมินบคุลิกภาพท่ีผู้ อ่ืนแสดงออกมาทางภาษากายและภาษาพูดได้ 

   3. ผู้ เข้าอบรมสามารถเป็นตัวแทนด้านภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรได้ 

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์ ดร.นทษร  สุขสารอมรกลุ 
ประวตัิการศึกษา 

              - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
      -  ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลยัเกริก 
             - ปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

จบหลกัสูตร ศิลปะการแต่งหน้าวิชาชีพ 
สถานศึกษา Make Up Technique International School (MTI) 

ประสบการณ์การท างาน 
- วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ เข้าอบรม 100 คน  พ.ศ. 2558 
- วิทยากร “ท าอย่างไรให้ได้งาน ในสถานการณ์แข่งขนัสูง” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้เข้าอบรม 250 คน พ.ศ.2558 
- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการแต่งหน้า” วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าอบรม 50 คน  พ.ศ. 2558 
- วิทยากรด้าน “ การพัฒนาบุคลิกภาพ” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผู้เข้าอบรม 50 คน พ.ศ. 2558 
- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความยัง่ยืนขององค์กร” บริษัท KNC Training Center พ.ศ. 2558 
- วิทยากรด้าน “การพัฒนาบุคลิกภาพ สู่ความเป็นเลิศ” แด่บุคลากรใน  ALPINE GOLF RESORT CHIANMAI ผู้เข้าอบรม 80 คน 

พ.ศ. 2558 ฯลฯ 
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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 จา่ยแค ่3 ท่าน  

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
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  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

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 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

