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บุคลิกภาพและการส่ือสารในงานบริการ 
(Personality and Communication for Service look) 

วันศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ Arize Hotel สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากลัยากลุ (Ph.D. Candidate) 

ช ำระค่ำสัมมนำก่อนวันสัมมนำ 10 วัน 

ลดเหลือเพียงท่ำนละ  3,500 บำทเท่ำนัน้  (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

       ในสังคมปัจจุบันนีท่ี้หลายคน เรียกว่าชีวิตติดจรวด (โลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรืออีก
หลายท่านเรียก โลกท่ีราบเรียบแต่ เตม็ไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และส าคัญท่ีสุดคือการ
ต่อสู้แข่งขันกันในเร่ืองของธุรกิจในรูปแบบแตกต่างกันและหลากหลาย คนท างานทกุคนท่ีต้องติดต่อส่ือสาร
ท าธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อกับลูกค้าแบบ Face To Face ไม่ว่าจะเป็น การ
ประชุมการ การเสนอขาย การทักทายท่ัวไป ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นส่ือสารและการน าเสนอต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี 
ทรงเสน่ห์ และโดดเด่น ถึงจะมีโอการทางธุรกิจท่ีเหนือช้ัน  การส่ือสารท่ีดีนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญ เพ่ือการ
พัฒนาตนเองให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี และยัง่ยืน มีความน่าเช่ือถือ พร้อมไปด้วยศักยภาพท่ีจะน าพาองค์กรสู่ความ
รุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ และก้าวไกลทันปัจจุบัน 

 หลักสูตรการอบรมนีจึ้งได้พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการส่ือสารอย่างมืออาชีพ 
(Personality and Communication for service look) รวมท้ังการเสริมสร้างการแต่งกายให้ดูดี เหมาะสม มาด
และท่วงท่าอิริยาบถท่ีสง่างามในการต้อนรับลกค้า และการท างาน ซ่ึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง ในการ
สร้างความประทับใจในคร้ังแรก และยงัเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรในการติดต่อกับลูกค้า หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ ในแต่ละคร้ัง (Personality Branding) แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น า ความน่าเช่ือถือ (Personality 
Leader)อีกท้ังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางองค์กรธุรกิจอีกด้วย 
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กลุ่มผู้เข้าอบรม 

• ธุรกิจบริการหรือองค์กร ท่ีต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพท่ีดีและ
เหมาะสมเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เป็นตัวแทน (Ambassador) ของบริษัท 

• บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเพ่ิมความมั่นใจ ปรับลคุของตนเอง เพ่ือดึงพลังและความส าเร็จในอนาคต 
• ผู้ท่ีรู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพ่ิมไฟในตัวเองอย่างเตม็หัวใจ 
• ทุกท่านท่ีต้องการปรับบุคลิกภาพใหม่ และเพ่ิมทักษะด้านการส่ือสารให้ดูดีแบบมืออาชีพท่ีดูน่าช่ืนชม 
• ผู้ท่ีเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบน าเสนองานลูกค้า 
• เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ 
• พนักงานขายแบบ Face To Face 
• ท่ีปรึกษาด้านการเงิน (แนะน า) 

 

Personality and Communication for Service look 

การมีบุคลิกภาพและภาพลักษ์ท่ีดี โดดเด่น ทรงเสน่ห์ สามารถสร้างงาน เพ่ิมเงิน 

คุ้มค่าท่ีสุดกับคลาสเดียวท่ีจะเป็นการปรับภาพลักษณ์แบบองค์รวมเพ่ือการติดต่อทางธุรกิจให้ส าเร็จ คุณจะ
เปลี่ยนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพท่ีเปิดรับแต่ความส าเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นท่ีรักของคนอ่ืน หลักสูตรนี ้
ตั้งใจเปิดสอนแบบ Small Group (กรณีองค์กรไม่เกิน 60 ท่าน) พิเศษ Exclusive แบบสุดๆ  เพ่ือให้ทุกคนท่ี
ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่างครบองค์ประกอบของภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพส าหรับการติดต่อส่ือสาร
รวมถึงรูปแบบการบริการทางธุรกิจ ผู้ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึน้ เพ่ือน าทางไปสู่
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพท่ีใช่ท่ีสุดในแบบฉบับของแต่ละคน นอกจากนีท่ี้จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้ว  
วิทยากรมีการเล่าและยกตัวอย่างถึงเร่ืองจริงจากและบุคคลส าคัญในสังคม เพ่ือให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจ

สถานการณ์จริง ท้ังนีย้งัมีการท า Workshop เร่ืองบุคลิกภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพ" 
อย่างแท้จริง 

อบรมแล้วจะได้อะไร? 

✅ เข้าใจภาพลักษณ์รวมของบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม 

✅ เปลี่ยนมมุมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง 

✅ ยอดขายเพ่ิมหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง 
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✅ ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ ้า เพราะชอบในตัวคุณ 

✅ ธุรกิจเติบเติบโต เป็นท่ีรู้จัก ยอดขายเพ่ิมขึน้ 

✅ ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึน้ เพ่ือแนวทางการเปลี่ยนบุคลิกภาพท่ีดีในแบบท่ีคุณเป็น 
 
ตารางการฝึกอบรม 

เวลา หัวข้อการฝึกอบรมและกจิกรรม 
9.00-10.30 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

• กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย) 
• ความหมายของภาพลักษณ์ในทุกมิติ 
• First impression in 5 sec 
• Charming Personal Analysis  
• ความส าเร็จของมืออาชีพอยู่ ท่ี? 
• ความหมายของบุคลิกภาพท่ีดี 

10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 • ประเภทของบุคลิกภาพ 

• แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 
• การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน  
• การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
• Work shop <(คนหาผู้ทรงเสน่ห์) 

12.00-13.00                   พกัรับประทานอาหารเท่ียง 
13.00-14.30 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรม “เคลด็ไม่ลับในการแนะน าตัวดูดีในแบบของคุณ” 
• ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล 
• Smart Tips 
• จิตวิทยาในการผูกสัมพนัธ์กับผู้อื่นเพือ่สร้างความประทับใจ 
• การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าระดับบุคคลและองค์กร  

(CRM, CEM, CE ,ERM) 
• การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับตัวลูกค้า อย่างเหนือช้ัน (เชิงลึก) 
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14.30-14.45                   พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 • Listening & Speaking Technique 
• รู้เขา รู้เรา เข้าใจคน ในรูปแบบการประเมินบุคลิกภาพ คน 4 แบบ 
• ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนักธุรกิจมืออาชีพ 
• องค์ประกอบของความส าเร็จ 
• พัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพ่ือความส าเร็จ 
• เคลด็ลับขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตให้ประสบความส าเร็จ (Power in the Focus) 
• กิจกรรม Focus In The Target<Team Work> 

 

วิทยากร  อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK) 

ท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านภาพลักษณ์และกลไกการตลาดเพ่ือการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงาน
บริการ, การคุมทีมขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 16 ปี และเป็น Image Coach ท่ีปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ 
ปริญญาเอกด้านการจัดการโดยตรง 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 

1.5% 

รำคำสุทธิ 

รำคำปกติท่ำนละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช ำระก่อนวันอบร 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

รำยละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ทีน่ี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ำรองทีน่ั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที ่    

คณุธนนนัท ์    090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 

คณุอิศราภรณ์   089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,   

 
 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, 

Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 

 

กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลิกกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณีทีท่่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

2. กรณีทีท่่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมที่ส่งใบสมัครมำแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหำกท่ำนยังไม่

ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษัท ต้องขอเก็บค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันที    

 

ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรน ำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งในกำรให้บริกำร เพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กรของท่ำน 

 

ทีอ่ยู่ในกำรออกเอกสำรหัก ณ ทีจ่่ำย 

ในนำมบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ จ ำกัด  (ส ำนักงำนใหญ่) 

เลขที ่ 171/162  ซอยพุทธบชูำ  39 แยก 1-1 

แขวงบำงมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี  010 5555 113 021 

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

