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Online Training เปิดรับสมคัร 

หลกัสตูร พฒันาการสือ่สารและบคุลกิภาพทีเ่ป็นเลศิ 

วันที ่17 มถินุายน  2564  

เวลา 13.00-16.00 น. 

 

หลักการและเหตผุล 

การสือ่สารและบคุลกิภาพ คอื สองสิง่ส าคญัทีไ่ดใ้ชม้ากทีส่ดุและใกลต้วัลกูคา้เป็นอยา่งมาก การท าธรุกจิคา้ขายหรอืแมแ้ต่

ผูใ้หบ้รกิารจงึไมค่วรทีจ่ะละเลยทักษะส าคญัเหลา่นี ้ดั่งค ากลา่ว “โอกาสสว่นใหญม่าจาก ภาพลักษณ์ของตวัเราเอง” 

ความหมายกค็อื หากองคก์รไหนสามารถเขา้ใจหลักการพัฒนาตนเองทีด่ยีอ่มหมายถงึการสรา้งโอกาสใหก้บัตนเองเชน่กนั 

หลายครัง้เราคงเคยเห็นคนทีป่ระสบความส าเร็จมากมายเกดิขึน้บนโลกและตา่งก็เลา่ถงึความส าเร็จของตนเอง แตค่วามจรงิ

แลว้เนือ้หาทีส่ าคัญกลบัถกูถา่ยทอดเพยีงแค ่10% ในเรือ่งทัง้หมดทีค่นส าเร็จเลา่มา นัน้คอื เขาไดรั้บโอกาสจากตัวเขาเอง 

ดังนัน้การทีจ่ะท าอะไรใหร้าบรืน่หรอืแมก้ระทั่งสรา้งสเน่หใ์หผู้ต้ดิตอ่เกดิความรักใครเ่อ็นดจูงึถอืเป็นอาวธุอยา่งหนึง่เลยกว็า่

ได ้เพราะฉะนัน้องคก์รใดทีส่ามารถฟมูฟักทกัษะตา่งๆ เหลา่นีไ้ดก้็ยอ่มทีจ่ะสรา้งโอกาสใหก้บัองคก์รตนเองไดอ้ยา่ง

มากมายจากการเปิดทางของตัวแทนในองคก์รทีจ่ะขบัพลังแหง่บคุลกิภาพและการสือ่สารทีท่รงสเน่หเ์พือ่สรา้งความส าเร็จ

ทีแ่ทจ้รงิ 

สิง่ทีจ่ะไดรั้บ 

1) ผูเ้ขา้อบรมไดพั้ฒนาความรูพ้ืน้ฐานในดา้นการแตง่กาย มารยาท และแนวทางในการพัฒนาตนเองทีถ่กูตอ้ง 

2) ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคญัของการสือ่สารเพือ่งานบรกิารทีด่เีลศิและการแสดงบคุลกิภาพ

เพือ่ความประทบัใจ 

3) ผูเ้ขา้อบรมสามารถสือ่สารไดอ้ยา่งดเีลศิกบัลกูคา้และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งในงานบรกิารของตนเองได ้

4) ผูเ้ขา้อบรมสามารถพัฒนาทักษะการสือ่สารและบคุลกิภาพทีต่รงใจกบัผูอ้ ืน่ 

5) ผูเ้ขา้อบรมสามารถบรหิารอารมณ์ของตนเองในขณะใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมอือาชพี 

6) เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจถงึโอกาสทีม่าจากการปรับบคุลกิภาพใหเ้กดิความประทับใจ 

หัวขอ้เนือ้หา 

 ความประทับใจตอ่บคุคลมคีวามส าคัญอยา่งไรในการท างาน 

 กลไกความลับของความส าเร็จของการสรา้งความประทับใจแรกพบ 

 4 ดา้นของการสรา้งความประทับใจทีเ่หนอืชัน้ 

 กจิกรรม วเิคราะห ์4 ดา้นของตนเอง 

ดา้นที ่1 บคุลกิภาพสูม่าตรฐานสากลของภาพลักษณ์ทีด่ทีีใ่ครก็ยอมรับ 
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 บคุลกิภาพภายนอกสูก่ารมองเห็นทีป่ระทับใจ 

 หลักการทีเ่หมาะสมสูก่ารความประทับใจแรกพบ 

 กจิกรรม พัฒนาบคุลกิภาพใหน่้าประทับใจ 

ดา้นที ่2 สือ่สารพชิติใจ ใหไ้ดใ้จ ไดง้าน 

 หลักการสือ่สารมุง่ผลสมัฤทธใ์นงาน 

 เทคนคิการสรา้งเสน่หด์ว้ยวธิพีดูทีด่ ี

 ขอ้ควรระวงัในการสือ่สารทีท่ าใหเ้กดิผลเสยี 

    กจิกรรม การสือ่สารเพือ่สรา้งความเขา้ใจในงาน 

ดา้นที ่3 การคดิบวกผนวกการคดิด ี

 คดิเชงิบวกสรา้งไดง้า่ยๆ แค ่3 ขัน้ตอน 

 เทคนคิการสรา้งความเขา้ใจในการคดิบวกทีด่สีง่ผลตอ่ภาพลักษณ์ 

 กจิกรรม การคดิบวกทรงพลังสรง้ความประทับใจ 

ดา้นที ่4 หลักการสรา้งใจแหง่สเน่หท์ีน่่าหลงใหล 

 จติบรกิารทีเ่ป็นหนึง่เพือ่เปิดโอกาสขอชวีติ 

 บรบิทของการผสมผสานการสรา้งภาพลักษณ์มอือาชพี 

 สรปุการอบรม 

อาจารยป์ระเสรฐิ สขุไพบลูยก์ลุ 

วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการขายและการตลาดใหแ้กห่น่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ความเชีย่วชาญ ดา้นการขาย ดา้นการตลาด การบรกิาร การันตรดีว้ยประสบการณ์การสอนและทีป่รกึษาองคก์ร

ดา้นการขายและการบรกิารมากกวา่ 15 ปี จากแบรนดย์ักษ์ใหญต่า่งๆ ทีม่กีารวา่จา้งอยา่งตอ่เนือ่ง มากกวา่ 100 

บรษัิท, ผลงานการเขยีนหนังสอื: SALES 2  (กลยทุธนั์กขายในปัจจบุัน) 

อตัราคา่อบรม ทา่นละ 999 บาท (ไมร่วม VAT) 

สมคัรลงทะเบยีน 4 ทา่น ขึน้ไปทา่นละ 900 บาท 

 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่ 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
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1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

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

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร พฒันาการสือ่สารและบคุลกิภาพทีเ่ป็นเลศิ 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

