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หลกัการและเหตุผล 
 

    พนักงานมหีนา้ทีห่ลักในการใหบ้รกิารโดยมุง่เนน้ความพงึพอใจของผูม้ารับบรกิารเป็นส าคัญ ผา่นการ
ใหบ้รกิารทีเ่ป็นพืน้ฐานของทางองคก์ร (Organization Standard Service) ภายใตแ้นวทาง PEA-CAT และสิง่
ทีจ่ะชว่ยเสรมิแรงแนวทางการใหบ้รกิารของบคุลากรมคีณุภาพมากยิง่ข ึน้น่ันคอื คณุภาพการใหบ้รกิาร 
(Service Quality) ทัง้นีก้ารใหบ้รกิารประกอบดว้ยหลายองคป์ระกอบ แตห่ลกัสตูร “การพัฒนาบคุลากรสูค่วาม
เป็นเลศิทางดา้นภาพลักษณ์องคก์ร” เนน้หวัใจหลักของการบรกิาร 3 สว่นคอื  
      1. เสรมิแนวความคดิสูก่ารสรา้งความประทับใจ  
      2. บคุลกิภาพของผูใ้หบ้รกิารทีเ่หมาะสม  
      3. มารยาทการใชอ้วัจนภาษาและวจันภาษาในการใหบ้รกิาร  
     โดยทัง้ 3 สว่นนีเ้ป็นสิง่ส าคัญในการยกระดับบคุลากรจากภายในเพือ่เสรมิสรา้งภาพลักษณ์องคก์รให ้
แข็งแกรง่ในทางการรับรูข้องผูม้ารับบรกิารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1. เพือ่มอบมลูคา่ทางจติใจและสรา้งความพงึพอใจแกผู่ม้าใชบ้รกิาร 

2. เพือ่เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่แีดอ่งคก์ร 

3. เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในการบรกิารของพนกังาน 

 

 

 

 

 

การพฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิทางดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

14 สงิหาคม 2561 
 

โรงแรมอไรซ ์สขุมุวทิ ซ. 26 
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รายละเอยีดของหลกัสตูร 

- ประเมนิบคุลกิภาพรายบคุคล (Personality Graph Analysis)TM 

- พัฒนาบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมในการทางานและการใชช้วีติ 

          - แนวคดิการสรา้งความพงึพอใจแดผู่ม้าใชบ้รกิาร (Customer Satisfaction Theory) 

- บันได 5 ขัน้สู ่Service Quality TM 

- พัฒนาการใชภ้าษากายในการบรกิาร (Checklist 16 Nonverbal Communication) 

- มารยาทการใชท้ว่งทา่ในการบรกิารทีค่วรและไมค่วรท า 

- เทคนคิการพดูใหน่้าประทับใจทัง้ 8 ประเภท 

          - การแตง่หนา้และท าผมเพือ่เสรมิภาพลักษณ์บคุลากร 

ฝึกปฏบิตั ิ

          - ภาษากายในการบรกิาร ไดแ้ก ่การทักทาย กายท าความเคารพ การใชล้ักษณะมอื การใชส้ายตา  
การแสดงสหีนา้ การยิม้ การแนะน า การเชญิ การน่ัง การยนื การเดนิ 

- ภาษาพดู ไดแ้ก ่ระดับเสยีง โทนเสยีง ความไพเราะ ความคลอ่งแคลว่ในการพดู 

          - กจิกรรม Team building 

ระยะเวลา :   หลักสตูร 1 วนั  (6  ชัว่โมง) 

เทคนคิการฝึกอบรม  

·   การเรยีนรูแ้บบผูม้ปีระสบการณ์เพือ่ท าใหส้ามารถน าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชใ้นการปฏบิัตงิานได ้

ทันท ีเพราะไดผ้า่นการคดิรว่มกันระหวา่งการฝึกอบรมแลว้ 

·    การฝึกอบรม มคีวามหลากหลายเพือ่ใหเ้กดิความสนุกสนานและเขา้ใจงา่ย 

-  การบรรยาย : เนือ้หาใกลต้ัวเพือ่ใหง้า่ยตอ่การเรยีนรู ้ 

-    Work Shop : เกดิการแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึง่กันและกัน 

-     การน าเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการน าเสนอ 

                   การตอบค าถาม : กระตุน้ใหผู้ฝึ้กอบรมไดค้ดิและแสดงความคดิเห็นอยา่งเต็มที ่
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วทิยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย ์นทษร  สขุสารอมรกลุ 
ประวตักิารศกึษา 
   - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ กลุม่วชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ 
   - ปรญิญาโท  คณะบรหิารธรุกจิ  กลุม่วชิาการตลาด  มหาวทิยาลัยเกรกิ 
   - ปรญิญาเอก  คณะบรหิารธรุกจิ กลุม่วชิาการตลาด มหาวทิยาลัยศรปีทมุ (ก าลังศกึษา) 
จบหลกัสตูร ศลิปะการแตง่หนา้วชิาชพี  สถานศกึษา Make Up Technique International School (MTI) 
ประสบการณ์การท างาน 
   - วทิยากร “การพัฒนาบคุลกิภาพของพนักงานขาย” มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรุ ีผูเ้ขา้
อบรม 100 คน  พ.ศ. 2558 
   - วทิยากร “ท าอยา่งไรใหไ้ดง้าน ในสถานการณ์แขง่ขนัสงู” มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูเ้ขา้
อบรม 250 คน พ.ศ. 2558 
   - วทิยากรดา้น “การพัฒนาบคุลกิภาพ และเทคนคิการแตง่หนา้” วทิยาลัยราชสดุา มหาวทิยาลัยมหดิล ผู ้
เขา้อบรม 50 คน  พ.ศ.2558 
   - วทิยากรดา้น “ การพัฒนาบคุลกิภาพ” มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูเ้ขา้อบรม 50 คน พ.ศ. 2558 
   - วทิยากรดา้น “การพัฒนาบคุลกิภาพ สูค่วามยั่งยนืขององคก์ร” บรษัิท KNC Training 
Center พ.ศ. 2558 
   - วทิยากรดา้น “การพัฒนาบคุลกิภาพ สูค่วามเป็นเลศิ” แดบ่คุลากรใน ALPINE GOLF RESORT 
CHIANMAI ผูเ้ขา้อบรม 80 คน พ.ศ. 2558 ฯลฯ 
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 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การพฒันาบคุลากรสูค่วามเป็นเลศิทางดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร 

 ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


