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“ บุคลิกภาพและการส่ือสารท่ีดีในงานบริการและการขาย” 
 (Personality and Communication Skills for Services Industry and Selling) 

วันอังคารท่ี 17  พฤษภาคม  2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ 

หรือเลือกอบรมเป็นแบบ Online  ผ่าน Program Zoom ได้   
 

รับส่วนลดพเิศษ  สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

วิทยากร    อาจารย์ธนภัทร  ธรรมากัลยากลุ 

✓ ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านภาพลักษณ์องค์กร บริษัทเอกชนและรัฐบาล 
✓ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ,การขาย และ พธิีกร, วิทยากร มากว่า 15 ปี 

✓ ได้รับรางวัล Asian Service Recognition Award 2011-2016 
✓ ได้รับรางวัลชนะเลิศการขายระดบัประเทศ  MDRT 2013-2016 

การศึกษา : ปริญญาตรี ด้าน ประชาสัมพนัธ์ 

✓ Business Development Program /Edith Cowan University Australia 
✓ ปริญญาโท ด้านการตลาด/ Stamford International University 

✓ ปริญญาเอก ด้านการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร/ NBU 

 
หลักการและเหตุผล 
   

ในสังคมปัจจุบนัน้ีท่ี โลกท่ีราบเรียบแต่ เตม็ไปดว้ยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพฒันา และส าคญัท่ีสุดคือ
การต่อสู้แข่งขนักนัในเร่ืองของธุรกิจในรูปแบบแตกต่างกนัและหลากหลาย คนท างานทุกคนท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารท าธุรกิจ
ในประเทศ หรือระดบัสากล คงหลีกไม่พน้การติดต่อกบัลูกคา้แบบ Face To Face ไม่วา่จะเป็น การบริการ ลูกคา้ การ
ประชุมการ การเสนอขาย หรือการทกัทายทัว่ไป ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นส่ือสารทั้งส้ิน และการน าเสนอท่ีดีตอ้งมีบุคลิกภาพ 
ทรงเสน่ห์ และโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ ถึงจะมีโอการทางธุรกิจท่ีเหนือชั้น  การส่ือสารท่ีดีนั้นเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
เพื่อการพฒันาตนเองใหมี้ภาพลกัษณ์ท่ีดี และยัง่ยนื มีความน่าเช่ือถือ พร้อมไปดว้ยศกัยภาพท่ีจะน าพาองคก์รสู่ความ
รุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ และกา้วไกลทนัปัจจุบนั 

หลกัสูตรการอบรมน้ีจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลิกภาพและการส่ือสารอยา่งมืออาชีพ (Personality and 
Communication Skills for services Industry and Selling .) รวมทั้งการเสริมสร้างการแต่งกายใหดู้ดี เหมาะสม มาดและ
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ท่วงท่าอิริยาบถท่ีสง่างามในการตอ้นรับลกคา้ และการท างานอยา่งมืออาชีพ ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ ในการ
สร้างความประทบัใจในคร้ังแรก และยงัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัองคก์รในการติดต่อกบัลูกคา้ หน่วยงาน หรือองคก์ร
ต่างๆ ในแต่ละคร้ัง (Personality Branding) แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ า ความน่าเช่ือถือ (Personality Leader)อีกทั้งเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางองคก์รธุรกิจอีกดว้ย 
 
คอร์สเหมาะกบัใคร? 
 

• ธุรกจิบริการหรือองค์กร ท่ีต้องการพฒันาบุคลากรของท่าน ให้มีภาพลกัษณ์และบุคลกิภาพท่ีดีและเหมาะสมเป็น
มืออาชีพ เพ่ือให้เป็นตัวแทน (Ambassador) ของบริษัท 

• บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเพิม่ความมั่นใจ ปรับลุคของตนเอง เพ่ือดึงพลงัและความส าเร็จในอนาคต 

• ผู้ท่ีรู้สึกหมดพลงั ส้ินหวัง ต้องการกลบัมารักและศรัทธา เพิม่ไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ 

• ทุกท่านท่ีต้องการปรับบุคลกิภาพใหม่ และเพิม่ทักษะด้านการส่ือสารให้ดูดีแบบมืออาชีพท่ีดูน่าช่ืนชม 

• ผู้ท่ีเตรียมตัว เตรียมพบน าเสนองานลูกค้า ในด้านงานขาย 

• เจ้าของธุรกจิทุกแขนงอาชีพ 

• พนักงานขายแบบ Face To Face 
 

 
 

การมีบุคลิกภาพและภาพลกัษณ์ท่ีดี โดดเด่น ทรงเสน่ห์ สามารถสร้างงาน เพิ่มเงินคุม้ค่าท่ีสุดกบัคลาสเดียวท่ีจะ
เป็นการปรับภาพลกัษณ์แบบองคร์วมเพื่อการติดต่อทางธุรกิจใหส้ าเร็จ คุณจะเปล่ียนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพท่ีเปิดรับ
แต่ความส าเร็จเขา้มาในชีวิต และเป็นท่ีรักของคนอ่ืน หลกัสูตรน้ีตั้งใจเปิดสอนแบบ Small Group (กรณีองคก์รไม่เกิน 60 
ท่าน) พิเศษ Exclusive แบบสุดๆ  เพื่อใหทุ้กคนท่ีตั้งใจมาเรียนไดป้ระโยชน์อยา่งครบองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ และ
บุคลิกภาพส าหรับการติดต่อส่ือสารรวมถึงรูปแบบการบริการทางธุรกิจ ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้ห็นเป้าหมายของตวัเองอยา่ง
ชดัเจนขึ้น เพื่อน าทางไปสู่การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพท่ีใช่ท่ีสุดในแบบฉบบัของแต่ละคน นอกจากน้ีท่ีจะไดเ้รียนรู้
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เทคนิคต่างๆ แลว้  วิทยากรมีการเล่าและยกตวัอยา่งถึงเร่ืองจริงจากและบุคคลส าคญัในสังคม เพื่อใหเ้กิดขอ้เปรียบเทียบ
และเขา้ใจสถานการณ์จริง ทั้งน้ียงัมีการท า Workshop เร่ืองบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพ" อยา่ง
แทจ้ริง 

 อบรมแล้วจะได้อะไร? 

 

✅เขา้ใจภาพลกัษร์วมของบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม 
✅เปล่ียนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตวัเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง 
✅ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนกังานขาย ดว้ยเอกลกัษณ์ เสน่ห์เฉพาะตวัในรูปแบบของคุณเอง 
✅ลูกคา้ จงรักภกัดีต่อสินคา้ และบริษทัของคุณ บอกต่อ ใชซ้ ้า เพราะชอบในตวัคุณ 
✅ธุรกิจเติบเติบโต เป็นท่ีรู้จกั ยอดขายเพิ่มขึ้น 
✅ผูเ้ขา้อบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชดัเจนขึ้น เพื่อแนวทางการเปล่ียนบุคลิกภาพท่ีดีในแบบท่ีคุณเป็น 
 
 

ตารางก าหนดการฝึกอบรม 
 

เวลา หัวข้อการฝึกอบรมและกจิกรรม 
9.00-10.30 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

• กิจกรรม Mind Set for Goal (กรอบความคิดพิชิตเป้าหมาย) 
• ความหมายของภาพลกัษณ์ในทุกมิติ 
• First impression in 7 sec 
• Charming Personal Analysis  
• ความส าเร็จของมืออาชีพอยูท่ี่? 
• ความหมายของบุคลิกภาพที่ดี 

 
10.30-10.45 พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 • ประเภทของบุคลิกภาพ 

• แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพ 
• การฝึกพฒันาบุคลิกภาพภายใน  
• การพฒันาบุคลิกภาพภายนอก 
• Work shop ( ผูท้รงเสน่ห์) 

 
12.00-13.00                   พกัรับประทานอาหารเที่ยง 
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13.00-14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรม “เคลด็ไม่ลบัในการแนะน าตวัดูดีในแบบของคุณ” 

• ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล 

• การส่ือสารท่ีทรงประสิทธิภาพเพื่อการน าเสนอขาย 

• จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความประทับใจ 

• การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ระดบับุคคลและองคก์ร  

(CRM, CEM, CE ,ERM) 

• การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัลูกคา้ อยา่งเหนือชั้น (เชิงลึก) 
 

14.30-14.45                   พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00 • กระบวนการเปิดใจสู่ปิดการขายงา่ยนิดเดียว 
• รู้เขา รู้เรา เขา้ใจคน ในรูปแบบการประเมินบคุลิกภาพ คน 4 แบบ เพื่อการขาย 
• ท่วงท่า อิริยาบถ และการแสดงออกแบบนกัขายมืออาชีพ 
• องคป์ระกอบของความส าเร็จในการขาย 
• เคลด็ลบัขั้นสุดยอดในการสร้างชีวิตใหป้ระสบความส าเร็จ (Power in the Focus) 
• กิจกรรม Focus In The Target<Team Work> 

 

การันตีความสนุก และประสิทธิผลหลงัการอบรม 
 

ด้วยรูปแบบการอบรมแบบใหม่ใน 4 มติิ  ( ฟัง,พูด,ท า,น าเสนอ) 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย์ 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     
คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter   www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , 
jiw473@gmail.com   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหกั ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บรษิัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)    เลขที่ผู้เสียภาษ ี0105555113021 
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 ต้องขอเก็บค่า
ธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
tel:089%20773%207091%20,089
http://www.hrdzenter.com/
mailto:jiw473@gmail.com
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzentertraining@gmail.com

