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ทักษะการเข้าสังคม และการท างานเพือ่ภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ 
 

วันอังคารท่ี 24   กนัยายน  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรมบูเลอวาร์ด  ซอยสุขุมวิท 5  ใกล้ BTS นานา   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนเปลง ** 

วิทยากร :  ดร.นทษร  สุขสารอมรกลุ 

วิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายในเครือ  Aroma Group 

หลักการและเหตุผล 
        ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยท่ีีก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ท าให้บุคคลติดต่อกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผ่านโลก
ออนไลน์ และส่ือต่าง ๆ  ท าให้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  ไม่ต้องมีขั้นตอน หรือรายละเอียดมากนัก  จนบางคร้ัง
การพบปะกัน  แบบเผชิญหน้าในสังคม  หรือการท างานร่วมกัน  อาจละเลยการตระหนักถึงการแสดงมารยาทท่ีดี  ต่อ
ผู้ อ่ืน  ซ่ึงนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างความประทับใจ  (Good Impression)  และอาจร้ายแรงถึงผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์  (Image)  ของบุคคลผู้นั้น 
 หลักการทักษะการเข้าสังคม  และการท างาน  เพ่ือภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ  ได้เลง็เห็นความส าคัญของ
มารยาทในการเข้าสังคม  ตั้งแต่ด่านแรก ในการพบกับผู้ อ่ืน  เช่น  การแนะน าตนเอง  การแนะน าผู้ อ่ืนโดยไม่ท าให้
ผู้ อ่ืนรู้สึกอึดอัดใจ  การย่ืนนามบัตร  ระดับการมอง  ระยะห่างในการสนทนา  การพูดคุย  การวางตนในท่ีท างาน  เป็น
ต้น  ไม่เพียงเท่านั้น เรายงัเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็นประตูน าไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนท่ีดี  ตลอดจนน ามาสู่
การสร้างเครือข่ายได้อย่างน่าประทับใจ 
 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม   เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบถึงวิธีการเข้าสังคมและมารยาทในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรม มีการเข้าสังคม และมารยาทในท่ีท างานท่ีดีขึน้ 
2. ผู้เข้าอบรม  มีภาพลกัษณ์ท่ีน่าประทับใจ 
3. ผู้เข้าอบรม  สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างเครือข่ายได้ 
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หัวข้อการฝึกอบรม 

ประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล  (Visual Personality Test) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

Part 1 Mindset 

- บุคลิกภาพภายในท้ัง 15 แบบในการเข้าสังคม  (15 Charming Characteristics) 

- ปรับแนวคิดสร้างพลังงานชีวิตเชิงบวก  “Positive Energy” 

Part 2 Etiquette 

- “Social Etiquette”  ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเข้าสังคม  ได้แก่  การแนะน าตนเอง การแนะน าผู้ อ่ืน  การย่ืนรับ
นามบัตร  ระดับการมอง  การเว้นระยะห่าง  การจับมือ 

- “Telephone Etiquette”  มารยาทการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและโทรศัพท์ส านักงาน 

- “Meeting Etiquette”  มารยาทในการเตรียมการประชุมและเป็นผู้ประชุมท่ีดี 

Part 3 “Professional Posture” 

- ฝึกปฏิบัติท่วงท่าท่ีควรและไม่ควรท า 

Part 4 “Impressive Conversation” 

- ฝึกปฏิบัติภาษาพูด  ได้แก่  มารยาทในการถามค าถาม  มารยาทในการแสดงความคิดเห็น  และมารยาทในการ
ทักทาย 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน  และปิดการอบรม 

รูปแบบการฝึกอบรม   บรรยาย  30%  ฝึกปฏิบัติ  50%  กิจกรรมกลุ่ม  20% 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่   คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย  089 773 7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 
hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บ
ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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