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How to have Professional Image and Grate Personality 
วันที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 โรงแรม Grand Sukhumvit   ซอยสุขุมวิท 11  กรุงเทพฯ ใกล้ BTS  สถานีนานา  **สถานที่อาจมีการปลีย่นแปลง 

วิทยากร  อาจารย์วรินทร์ธร   ตรีชยาบุลาวัชร์ 

พเิศษสมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที!! 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 
 

หลักการและเหตุผล 

“You will not have a second chance to impress yourself”  คุณจะไม่มีโอกาสเป็นคร้ังท่ี 2 ท่ีจะสร้างความประทับใจ
แรกพบ  คนจะมองคุณในแรกพบแล้วจะประทับความทรงจ าเก่ียวกับตัวคุณ โดยใช้เวลาแค่ 3  วินาทีเท่าน้ัน   แล้วทัศนคติท่ี
เขามีเก่ียวกับตัวคุณจะไม่ถกูลบออกง่าย ๆ  จนกว่าจะได้ท าความรู้จักกันอีกสักพัก  หรือ คุณได้แสดงความประทับใจ  เป็น
จ านวนถึง 5 คร้ัง  ทัศนคติแรกจึงจะค่อย ๆ เลือนหายไป  การท่ีเราไม่โดดเด่น กไ็ม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถ น่าเสียดาย
หากเราไม่โดดเด่น  โอกาสต่าง ๆ  กม็กัจะหลดุมือไปอย่าง่ายดาย  เพียงเพราะแค่ท่ีผ่านมาเราอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องท าอย่างไร 

ไม่ว่าคุณจะเป็น พนักงานประจ า พนักงานต้อนรับ  พนักงานขาย  พนักงานบัญชี  ฟรีแลนซ์ ไม่ว่าคุณจะท างานใน
ต าแหน่งไหน คุณกต้็องขายตัวเอง  และจะดีกว่าไหม  หากคุณขายตัวเองด้วยภาพลกัษณ์ท่ีเป็นคุณ  และส าเร็จอย่างมืออาชีพ 

ทุกคนรู้ดีว่าภาพลกัษณ์ การวางตัวให้ดูดี ดูแพง  สร้างมลูค่าให้กับตัวเราอย่างเด่นชัดท่ีสุด  หากเรามีมลูค่าท่ีสูงขึน้  
คนจะเคารพเรามากขึน้  ค่าตัวเราจะแพงขึน้  Course จัดขึน้เพ่ือให้เข้าใจตัวเองว่ารูปร่างแบบไหนควรแต่งตัวแบบไหนใน
แบบท่ีเป็นเราท่ีดูดีท่ีสุด  อีกท้ังยังได้เรียนการวางตัว การเดิน ยืน น่ังอย่างไรให้ดูแพง  ดูดี  คนเกรงใจเรา  ติดต่อส่ือสารกับคน
แล้วส าเร็จขึน้  มัน่ใจขึน้จากภายใน คุณจะรักตัวเองมากขึน้ และเห็นภาพความส าเร็จของตัวเองอย่างชัดเจน 

ส่ิงที่คณุจะได้รับ 

 ท าตามกฎแรงดึงแล้วกย็ังไม่ได้ผล  ต้องใช้ส่ิงนีช่้วย 

 ประทับใจในคร้ังแรกอย่างมืออาชีพ 

 สร้างมลูค่าให้กับตัวเองด้วยภาพลกัษณ์ท่ีเป็นเรา 

 รูปร่างแบบไหนกแ็ต่งให้ดูดีได้ 

 เคร่ืองประดับแบบไหนท่ีเหมาะกับเรา 

 เทคนิคแต่งอย่างไรให้ดูแพง 
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 สีท่ีเหมาะ สีท่ีใช่ 

 กล้าแสดงออก มั่นใจโดยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนตัวเอง 

 มีท่าทางท่ีดูดี  สง่างามในทุกโอกาส 

 วางตัวได้อย่างเหมาะสม ในทุกโอกาส  แล้วโอกาสจะว่ิงเข้าหาคุณ 

 รู้จักตัวเองและผู้ อ่ืนส าเร็จทุกการส่ือสาร 

ส่ิงทีอ่งค์กรจะได้รับ 

 พนักงานจะมีภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพในแรกพบ 
 โอกาสของการส่ือสารของพนักงาน จะส าเร็จสูงขึน้อย่างเห็นได้ชัด 

 มลูค่าของพนักงานจะสูงขึน้ 

 โอกาสจะเข้ามาสู่พนักงานมากขึน้ 

 โอกาสจะเข้ามาสู่บริษัทมากขึน้ 

หัวข้อการสัมมนา 

First Impression 

 เข้าใจกฎภาพลกัษณ์  Mirror Effect 
 Johari Window กับการพฒันาบุคลิกให้ดีย่ิงขึน้ 
 S.W.A.T.  ตีภาพลกัษณ์ปังในแรกพบ 
 Nonverbal Communication  ส่ือสารแบบไม่ใช้ค าพูดทรงพลงักว่าใช้ค าพูด 
 ท าอย่างไรถึงจะประทับใจตัง้แต่แรกเห็นลึกถึงระดับจิต 

Dress for success 

 Personality Type  รู้จักรูปร่างของคุณ จุดเด่นท่ีควรเน้น 
 เคร่ืองประดับท่ีเหมาะสม  ในทุกสถานการณ์ 
 A must have item in your wardrobe  ส่ิงท่ีควรมีในตู้เส้ือผ้า 
 แต่งอย่างไรให้ดูแพง 

ส่ิงทีใ่ช่  เพิม่ออร่าในเปล่งประกาย 

 มารู้จักโทนท่ีจะท าให้คุณเป็นธรรมชาติและโดดเด่น 
 Mix & Match 
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The Power of good Postrue 

 Albert Mehrabian Theory  กับการส่ือสารให้ถึงระดับจิตใต้ส านึก  ภาษาท่ีสร้างความประทับใจระดับลึก 
 Business Etiquette  มารยาททางธุรกิจแบบสากล 
 ท่วงท่าท่ีสง่างามและมืออาชีพ 

Image and Personality Gold 

 เป้าหมายเฉพาะบุคคลด้านภาพลกัษณ์ 
 Action Plan เร่ิมต้นแต่งตัวอย่างไรให้ได้ผลลพัธ์ 

รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้ อ่ืน 

 DISC  และ Color Personality  การเข้าใจตัวเองเพ่ือผลลพัธ์ท่ีดีกว่า 

 

 

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 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

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

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   คุณธนนันท์     089-606-0444, 090-645-0992, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
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(ผู้ เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
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 ี   

ทีอ่ยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ทีจ่่าย 

ในนามบริษทั  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี 010 5555 113 021 
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