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หลักสูตร  ภาพลักษณ์มืออาชีพ  (LOOK 4 Professional) 
 วนัท่ี 23 กนัยายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท   ซอยสุขุมวิท  6  ใกล้ BTS นานา   กทม.  ** สถานท่ีอาจมกีารเปลีย่นแปลง **   

 

พเิศษช าระภายในวันที่ 10 ก.ย. 62  
 ค่าสัมมนาลดเหลอืท่านละ 3,999 บาททนัที (ราคายงัไม่รวม vat 7%)  

 (ราคาปกติท่านละ  5,999 บาท) 

วิทยากร : A.Pornvarin Ungchaipanich 

 

หลักการและเหตผุล 

    

ภาพลักษณ์เป็นส่ิงท่ีส าคัญมากในการท าธุรกิจหรือการท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน ความประทับใจ
แรกหรือผู้คนท่ีพบเห็นคุณจะตัดสินใจว่าคุณเป็นมืออาชีพในงานนั้น ๆ หรือไม่ ใช้เวลาเพียง 7 วินาทีเท่านั้น ดังน้ัน
หลาย ๆ คนอาจไม่เคยมโีอกาสในหนท่ีสองเพราะคุณถกูตัดสินไปแล้วว่าคู่แข่งของคุณเป็นมืออาชีพมากกว่า  

 
คอร์สภาพลักษณ์มืออาชีพจึงถกูออกแบบมาเพ่ือให้เป็นทางลัดสู่ความส าเร็จในอาชีพของคุณ ภาพลักษณ์ท่ีดี

ท่ีเป็นมืออาชีพ จะท าให้คุณสามารถสร้างพันธมิตรและความส าเร็จในวงการธุรกิจได้เพ่ิมขึน้ นั่นหมายถึงความมัง่ค่ัง
ในอาชีพของคุณ คุณสามารถเป็นนักเจรจาต่อรองท่ีดีและสามารถโน้มน้าวผู้คนรอบข้างได้ด้วยภาษากายท่ีเป็นมิตร 
ด้วยเสน่ห์ของศาสตร์แห่งภาพลักษณ์ จะท าให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้คนรอบข้างมากขึน้และกฎแห่งแรงดึงดูดจะ
ท างานได้มปีระสิทธิภาพสูงสุด หากคุณกาลังมองหาความก้าวหน้าและความส าเร็จในอาชีพในยคุ 4G/5G โดยการ
ส่ือสารผ่านภาพลักษณ์ท่ีมเีอกลักษณ์ของคุณเองคอร์สนีคื้อค าตอบ  

คุณหรือพนักงานในองค์กรเคยมีปัญหาเหล่าน้ีบ้างไหม !?!?  
 แต่งตัวไปท างานกว่็าดีแล้ว!!! แต่ท าไมถกูเพ่ือนๆและเจ้านายมองด้วยหางตา ไม่กม็องบนบ่อย ๆ หมดความมัน่ใจ

ในตวัเองเลย !?!?!?  

 มนีัดกับคู่ค้า/ลูกค้ารายส าคัญจะแต่งตัวอย่างไรให้ดูแล้วประทับใจ แล้วปิดจ๊อบได้ !?!?!?  

 มนี าเสนองานโปรเจคยกัษ์ ท าตัวไม่ถกูแต่งตัวอย่างไรดี นั่งตรงไหนดี มือไม้เกินไปหมด ท าอย่างไรถึงจะมัน่ใจ 
!?!?!?  

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089


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 
 

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 

 อยากแต่งตัวให้ทันสมยัและดูดี ให้เหมาะกับงานท่ีท า แต่ท าไมแต่งแล้วดูเชยจัง !?!?!?  

 เส้ือผ้าซ้ือมาแพงแต่ท าไมใส่แล้วเหมือนตัว 199 แต่ท าไมเพ่ือนซ้ือตัว 199 ใส่แล้วเหมือนแบรนด์อ่ะ   

 มเีส้ือผ้าล้นตู้ แต่ใส่ได้แค่น๊ิดเดียว แล้วท่ีเหลือล่ะ 😮!?!?  

 ใส่ชุดสวย-ชุดหล่อแต่ท าไมดูหมอง !?!?  

 ท าสีผมมาใหม่ต้องสดใสออร่าแน่ ๆ แต่ท าไมลูกค้าทักว่าป่วยหรือเปล่า   
 
นี่เป็นเพียงส่วนน้อยนิดของค าถามเร่ืองภาพลักษณ์ ยงัมอีีก 108 ค าถามในยคุ 4G/5G ท่ีมีความเร็วติดจรวจและเรารู้ว่า
เวลาของคุณมค่ีามากถ้าค าถามเหล่านี ้อย่าให้ส่ิงเหล่านีก่้อกวนความเป็นมืออาชีพของคุณ ให้ท้ังหมดนีเ้ป็นหน้าท่ีของ
เรา แล้วพบกันในคอร์ส ภาพลักษณ์มืออาชีพนะคะ  
 
รายละเอียดการอบรม  
 ฤดูสีในอิมเมจท่ีเหมาะกับคุณ แล้วคุณอยู่ในฤดูสีไหน : Winter, Summer, Spring, Autumn  

 วิธีการสร้าง First Impression ผ่านการแต่งกายและฤดูสีของคุณ  

 รู้จักวิธีการใช้โทนสี Mood & Tone เพ่ือส่ือสารตัวตน  

 หาสไตล์ท่ีใช่ในแบบของตัวคุณ  

 เทคนิคการหารูปร่างปรับการแต่งกายให้เหมาะกับรูปร่างและอาชีพของคุณ  

 Dress Code ในทางธุรกิจ รู้จักวิธีสร้าง Personal Brand ผ่านการแต่งกาย  

 วิธีการใช้สีให้เหมาะกับอาชีพและสไตล์  

 วิธีการเลือก ทรงผม สีผม เครืองประดับในสไตส์แต่ละแบบ  

 วิธีการแต่งหน้าโทนสีท่ีเหมาะกับเราและชุดท่ีใส่  

 รู้จักลูกค้า/คู่ค้า 4 แบบ 5 สไตล์เพ่ือปิดจ๊อบ  

 ภาษากายท่ีส าคัญในการท าธุรกิจ  

 เทคนิคการเจรจาต่อรองโดยผ่านเส้ือผ้าและภาษากาย  

 เทคนิคการน าเสนองานเพ่ือให้ได้งานโดยใช้ศาสตร์ของภาพลักษณ์  
 

ระยะเวลาการอบรม  
 1 วนั ( ทฤษฎ ี40% ปฏิบัติ 60% )  
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คลาสน้ีเหมาะกบั  
 ผู้ ท่ีสนใจเร่ืองของภาพลักษณ์  

 พนักงานในองค์กร  

 เจ้าของกิจการธุรกิจ SME  

 ผู้ ท่ีสนใจงานการสร้างแบรนด์/ใช้ส่ือ Social  
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 5,999 419.93 179.97 6,238.96 

ช าระไม่เกนิ 10 ก.ย. 62 3,999 279.93 119.97 4,158.96 

ส ารองทีน่ั่ง  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)  
 

 
 
 
 
 

 

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 
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