
 

 

 
วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม อามารีบลูเลอวารด์ สขุมุวิท ซอย 5 

   
การพฒันาบุคลกิภาพ และ มารยาททางสงัคม " Business Manner & Cross Culture " เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้น

ในการสรา้งภาพลกัษณ์ทีส่าํคญั คอื บุคลกิภาพ ใหก้บั บุคลากร ของแต่ละหน่วยงาน และ องคก์ร หรอื บุคคล

ทัว่ไป ทีส่นใจ ในเรือ่งน้ี  

 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเพื่องานบรกิารมบุีคลกิภาพทีด่ ี 

 ส่งเสรมิให ้บุคลากรเกดิความมัน่ใจและมทีกัษะทีด่ต่ีอการปฏบิตัหิน้าที ่

 สรา้งเสรมิใหเ้กดิความคดิเชงิบวกสาํหรบังานบรกิาร และบุคลากรเกดิจติสาํนึกทีด่ใีนงานบรกิาร 

  เพื่อให ้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมสมัมนาเรยีนรูแ้นวทางการพฒันาการสื่อสาร ใหม้ปีระสทิธภิาพ และลดปญัหา

อนัเน่ืองจากการสื่อสารทีผ่ดิพลาด  

 เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมสมัมนาเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน และเพิม่ความประทบัใจแก่คู่สนทนา ทัง้ที่

เป็นลกูคา้ภายในและภายนอกองคก์ร  

 บุคลากรเป็นทตูแห่งการบรกิารขององคก์ร เพื่อสรา้งการบรกิารทีด่ใีหเ้กดิภายในองคก์รต่อไป  

 

เน้ือหาการอบรมสมัมนา 

 ทศันคตขิองนกับรกิารทีด่ ีการสรา้งนิสยัของนกับรกิารมอือาชพี  

 การบรกิารคอือะไร  

 หลกัของการใหบ้รกิาร และ การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้  

 สาเหตุทีล่กูคา้ไมก่ลบัมาใชบ้รกิาร และ อทิธพิลของความพงึพอใจ  

 การสรา้งงานบรกิารใหเ้กดิความแตกต่าง (เหนือกว่ามาตรฐาน)  

 การกล่าวทกัทายลกูคา้ (น้ําเสยีง - ภาษากาย) (พรอ้ม ฝึกปฏบิตั ิWorkshop)  

 ภาษาของการบรกิาร อทิธพิลหลกัของการสื่อสาร (พรอ้ม ฝึกปฏบิตั ิWorkshop)  

 เคลด็ลบัการสื่อสาร เพื่อสรา้งความประทบัใจ (ยิม้แยม้แจม่ใส, เขา้หา-ทกัทาย, สอบถาม) (พรอ้ม ฝึกปฏบิตั ิ

Workshop) 

 การขจดัขอ้โตแ้ยง้ และ การตอบขอ้ซกัถามของลกูคา้ พฤตกิรรมการสื่อสารทีส่รา้งความไมพ่อใจ  

 การพฒันาบุคลกิภาพในงานบรกิาร และ เทคนิคการสรา้งเสรมิบุคลกิภาพในงานบรกิารอย่างมอือาชพี  

 บทสรปุของการพฒันาบุคลกิภาพ และ มารยาททางสงัคม 

 อุปนิสยัแห่งความสาํเรจ็ในงานบรกิารของนกับรกิารมอือาชพี  

 

หลกัสตูรน้ีเหมาะสมกบั  

ผูบ้รหิาร ผูอ้ํานวยการ ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูจ้ดัการฝา่ยขาย ฝา่ยการตลาดทีเ่กีย่วกบังานขาย เจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย 

เจา้ของกจิการ หรอืผูส้นใจทัว่ไป 

การพฒันาบุคลิกภาพ และ มารยาททางสงัคม 
สาํหรบังานขายและงานบริการ 

โดย อาจารยว์สนัต์  ฤทธ์ิมนตรี 
 

เชญิร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
 



 

  

ค่าลงทะเบียน  

รายการ กรณีหกัภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคคลธรรมดา 

คา่สมัมนา/ท่าน 4,500.00 4,500.00 

ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 315.00 315.00 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 135.00  

ยอดชาํระสุทธิ 4,680.00 4,815.00 
 

พิเศษ โปรโมชัน่สาํหรบัองคก์รท่ีสมคัรอบรมเป็นกลุม่ 

โปร 1  สมคัร 3 ท่าน 5%      โปร 2  สมคัร 4 ท่านขึน้ไป ลด 10% 
 

ราคาน้ี รวม ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวนั 1 มือ้ อาหารวา่ง ชา-กาแฟ 2 มือ้ 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย นิติบุคคล ออกในนาม บริษทั อาภาฉาย จาํกดั   (สาํนักงานใหญ่) 

เลขที ่52/174 ถ.กรุงเทพกรฑีา ซอย 15 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร  10250  

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร  0105557086659  ค่าอบรม  สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่ายจรงิ 

(พระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

วิทยากร  ดร.วสนัต ์ฤทธ์ิมนตรี  
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั มดี ีสกอล่าร ์เทรนน่ิง แอนด ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั  

วทิยากร, เจา้ของผลติภณัฑเ์ครือ่งสาํอาํง, ผูเ้ชีย่วชาญใหค้าํปรกึษาดา้นการขาย 

การตลาด การสรา้งแบรนดแ์ละทีป่รกึษาดา้นภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Brand)/บุคคล (Personal Brand ) 
การศึกษา 
 ปรญิญาเอก ปรชัญาดุษฏบีณัฑติ สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์สาขาการบรหิารจดัการภาครฐัและ

ภาคเอกชน 

 ปรญิญาตร ีครุศาสตรบ์ณัฑติ สถาบนัราชภฏัจนัทรเ์กษม สาขาบรหิารการศกึษา 

ปัจจบุนัปัจจบุนั 

• MAKE-UP ARTIST  อสิระ ทาํงานใหก้บัรายการโทรทศัน์ และบรษิทัโฆษณา ต่างๆ 

• วทิยากรเกีย่วกบั Men’s Grooming  สถาบนัพฒันาบุคลกิภาพจอหน์โรเบริต์ เพาเวอรส์ 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้เทคนิคการขาย,การบรกิารดว้ยใจ,การพฒันาคน,บุคลกิภาพทีด่สีาํหรบั 
       นกัขายใหก้บัพนกังานบรกิารในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group ( Pizza Hut,Auntie anne’s ,   
      Mister Donut, KFC , Baskin Robbins และ Steak Hunter) บรษิทัในกลุ่มเซน็ทรลั 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “การบรกิารดว้ยใจ,การพฒันาบคุลกิภาพทีด่สีาํหรบันกัขาย”ใหก้บั 
       พนกังานแนะนําความงามและแนะนําผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบรษิทัในกลุ่ม NEO Group จาํกดั 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “งานบรกิารและการพฒันาบุคลกิภาพทีด่สีาํหรบันกัขาย” ใหก้บัสหเอเชยี Group จาํกดั 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “ เทคนิคการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้และบุคลกิภาพทีด่สีาํหรบันกัขาย”ใหก้บัพนกังาน
บรกิารในกลุ่มเซน็ทรลัพฒันา บรษิทั AEON ธนาคารกรุงเทพ 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “ เทคนิคการบรกิารใหโ้ดนใจลกูคา้และบุคลกิภาพ” ใหก้บัพนกังานบรกิารบรษิทั AEON 
ธนาคารกรุงเทพ  บรษิทั อาคเนย ์ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “ Call Center Service”  ใหก้บั ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (หมาชน) 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “การพฒันาบุคลกิภาพทีด่สีาํหรบันกัขาย” ใหก้บั 
       พนกังานแนะนําสนิคา้บรษิทัในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD 

• วทิยากรบรรยายเกีย่วกบัหวัขอ้ “การแต่งหน้าและการพฒันาบุคลกิภาพทีด่สีาํหรบันกัขาย”ใหก้บั 
พนกังานบรษิทัมหพนัธไ์ฟเบอรซ์เีมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

 

      



 

 

บรษิทั________________________________________________________________________ 

ทีอ่ยูอ่อกใบกํากบัภาษ_ี___________________________________________________________ 

___________________________________________เลขประจาํตวัผูผู้เ้สยีภาษ_ี______________ 

ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________เบอรโ์ทรศพัท ์_____________ต่อ_____ 

เบอรม์อืถอื_____________Fax: _____________ E-mail: _______________________________  

 

เขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูร____________________________________________วนัที_่_____________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: ___________________________________แผนก/ฝา่ย: _____________________ 

เบอรม์อืถอื:_____________________  E-mail: ___________________________________  

 

 

วิธีชาํระค่าลงทะเบียนอรมสมัมนา 

    [   ] ชาํระดว้ยเงนิสด    [   ] เชค็สัง่จ่าย บรษิทั อาภาฉาย จาํกดั 

    [   ] โอนเงนิเขา้บญัช ีบรษิทั อาภาฉาย จาํกดั ธนาคาร ไทยพาณิชย ์บญัชอีอมทรพัย ์เลขทีบ่ญัช ี177-2-48344-1 

          กรณีโอนเงนิ กรณุาแฟกซห์ลกัฐานการโอนมาที ่เบอรแ์ฟกซ ์02 7360050 หรอืโทร 02-736-0408 เพือ่ยนืยนั 

หมายเหตุ 

         1. กรณุานําหนงัสอืรบัรองการหกั ณ ทีจ่่ายมายนืในวนัสมัมนา 

         2. เจา้หน้าทีจ่ะตดิต่อกลบัเพือ่ยนืยนัและผลการลงทะเบยีนเขา้รว่มการอบรมหลงัจากไดร้บัเอกสารแลว้ 

         3. หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มการอบรมกรณุาแจง้ล่วงหน้ากอ่นวนังาน  7 วนัทาํการ หากไมแ่จง้ 

            ทา่นตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายเป็นจาํนวนเงนิ 50 % ของอตัราคา่ลงทะเบยีน 

สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส  ดาํเนินการโดย บริษทั อาภาฉาย  จาํกดั 

เลขที ่52/174  ถ.กรุงเทพกรฑีา15 แขวง / เขตสะพานสงู กรงุเทพมหนคร 10250 

เลขทะเบยีนพานิชย ์0105557086659  Tel No. 0 2736 0408, 0 273 1035 Fax. 02-736 0050 

**โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจนเพือ่ความสะดวกในการตดิต่อประสานงานของทา่น และผูเ้ขา้รว่มสมัมนา) 

 


	/  /
	// /
	ปัจจุบันปัจจุบัน
	/      /

