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Training Center Service 
  

โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  การพฒันาบุคลิกภาพ 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : อาจารยสุ์ธาสนิ ี เกรียงศกัดิพิชิต 
 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ที่ต้องติดต่อหรือให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ เพ่ือให้เกดิความประทบัใจแก่ลูกค้าและเพ่ือให้เกดิภาพลักษณท์ี่ดีต่อองค์กร ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกจิขององคก์ร

ประสบความสาํเรจ็มากย่ิงข้ึนต่อไป 

 

2. ผลทีค่าดหวงั 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดีย่ิงข้ึน มีความมั่นใจในตนเองมากข้ึนในการติดต่อทางธุรกจิและการเข้าสงัคมทั้งไทย

และเทศ รู้ ว่า สิ่งใดควรทาํ สิ่งใดไม่ควรทาํ ส่งผลให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกดิความประทบัใจ เกดิภาพลักษณท์ี่ดีต่อบุคลากร ต่อ

หน่วยงานที่บุคลากรน้ันสงักดั และต่อองคก์รโดยรวม 

 

3. เนื้ อหาในการฝึกอบรม 
 หลักสตูรน้ีจะกล่าวถึงบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกของผู้ที่มีหน้าที่ต้องติดต่อกบัผู้อื่น หรือให้บริการ รวมทั้ง

มารยาทและการวางตัวในธุรกจิและสงัคมทั้งไทยและเทศ ตัวอย่างเช่น การแต่งกาย การทกัทาย การทาํความเคารพ การ

แนะนาํตัว การแลกนามบัตร การสนทนา การลา การให้ /รับของขวัญ การรับรองนัดหมาย การเข้าร่วมประชุม การดื่มและการ

รับประทาน  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ที่ต้องตดิต่อกบับุคคลภายนอกทั้งไทยและเทศ 

 

5. วิธีการฝึกอบรม 
 บรรยาย สาธติ อภิปราย  กรณีศึกษา ฝึกปฏบิัติ และวิพากษ์ 
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Training Center Service 

6. กาํหนดการฝึกอบรมหลักสตูร “การพัฒนาบุคลิกภาพ”   
09.00 – 09.10 น. แนะนาํหลักสตูร/วิทยากร 

09.10 – 10.30 น. ความหมายและความสาํคัญของบุคลิกภาพ 

   การสร้างความประทบัใจด้วยบุคลิกภาพภายนอก 

-  การประสานสายตา 

-  การแสดงออกทางสหีน้า 

-  การแสดงออกด้วยมือและการทาํความเคารพแบบไทย/ตะวันตก 

-  ระยะและทศิทางในการยืน/การน่ัง 

-  หลักการแต่งกายที่เหมาะสมกบักาลเทศะ 

-  วิธกีารแต่งกายที่เสริมบุคลิกภาพ 

10.30 - 10.45 น. พัก ชา/กาแฟ 

10.45 - 12.00 น. การสร้างความประทบัใจด้วยคาํพูดและนํา้เสยีง 

-  การทกัทาย/การแนะนาํตัว/การแลกนามบัตร 

-  การสนทนากบัชาวไทยและชาวต่างชาติ 

-  การให้/รับของขวัญ 

-  การขอบคุณและการลา 

12.00 – 13.30 น. พัก อาหารกลางวันแบบตะวันตก  

(ถ้าองค์กรจะจัด ถ้าไม่จดั การสมัมนาในภาคบ่ายจะเร่ิมเวลา 13.00 น.) 

13.30 – 14.00 น. กรณศึีกษาเกี่ยวกบัมารยาทและการวางตัวในสถานการณต่์างๆ 

14.00 – 15.00 น. มารยาทในการรับประทานและการดื่ม 

15.00 – 15.15 น. พัก ชา/กาแฟ 

15.15 – 16.15 น. มารยาทในการนัดหมายและรับรอง 

   มารยาทในการประชุม 

16.15 – 16.00 น.  สรุป / ถาม-ตอบคาํถามเพ่ิมเติม 

 

6. ระยะเวลาฝึกอบรม  1 วัน  6 ช่ัวโมง 

 

7. วิทยากรผูน้าํสมัมนา    อาจารยสุ์ธาสิน ี เกรียงศกัดิพิชิต   
อาจารย์สธุาสนีิ  เกรียงศักดิพิชิต เป็นเป็นวิทยากรและผู้เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรมมา 

มากกว่า 25 ปี ในหัวข้อต่างดังต่อไปน้ี  

• ด้านการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและองักฤษ) 

• ด้านการบริการ 

• ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม) 

• ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกจิสากล 

• การนาํเสนอ การเป็นวิทยากร  ฯลฯ 
 

ตําแหน่งปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทัทรีโอ คอมมิวนเิคชัน่ส ์จํากดั  
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Training Center Service 

ประวติัการศึกษา   

• ปริญญาโท ด้านการศึกษาธุรกจิ มหาวิทยาลัยเซาเทร์ิน อิลลินอยส ์ สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี )เกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง (คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• นักเรียนแลกเปล่ียนตามโครงการเอเอฟเอส )รุ่นที่ 12 ( ไปศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• ณ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประสบการณใ์นการทํางาน 

• วิทยากร  สถาบันฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร์ เซอร์วิส  

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคช่ันส ์จาํกดั )ให้บริการในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการสื่อสาร

และการบริหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/ประชาสมัพันธ์ การเขียน และการแปลเอกสาร(  

• ที่ปรึกษาทางด้านการประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคช่ันส ์คอนซัลต้ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกดั )ให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ทางด้านการสื่อสาร/ประชาสมัพันธ ์ทั้งในและนอกองค์กร การเขียน และการแปลเอกสาร(  

• ผู้เช่ียวชาญทางด้านการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไอบีเอม็ ประเทศไทย จาํกดั 

• อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอเมริกนั ยูนิเวอร์ซิต้ีลีก เมืองโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่น 

• หัวหน้าแผนกประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• ล่ามฝร่ังเศส /อังกฤษ/ไทย  บริษัท อู่ทองไทย จาํกดั  

ประสบการณด์า้นการฝึกอบรม (25 ปี) 

• ด้านการสื่อสาร )พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและองักฤษ(  

• ด้านการบริการ 

• ด้านการบริหาร )บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม(  

• ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกจิสากล 

• การนาํเสนอ การเป็นวิทยากร  ฯลฯ 

 

ตําแหน่งทางสงัคม 

• นายกสโมสรโรตารีบางกะปิ ประจาํปี 2548/2549  

• กรรมการฝ่ายปฏคิม สโมสรโรตารีบางกะปิ ประจาํปี 2547/48  

• เลขานุการกติติมศักด์ิ สโมสรโรตารีบางกะปิ ประจาํปี 2545/46 และ 2546/47  

• อดีตอุปนายกฝ่ายในประเทศ และประธานฝ่ายการศึกษา สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย 

• สมาชิกองค์กร Social Venture Network 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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