ขอเชิญเขารวมอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพือ่ การทำงาน

ปจจุบันการทํางานลวนตองเผชิญกับสภาวการณมากมาย ทั้ง การแขงขันภายนอกองคกร
และการดําเนินงานภายในองคกร ซึ่ง สิ่ง สําคัญที่จะชวยเปนแรงขับเคลื่อนองคกรใหพัฒนาและ
ประสบความสําเร็จคือ บุคคลากรในองคกร นั่นก็คือ พนักงาน โดยสวนใหญจะใหพนักงานเน นการ
พั ฒ นาผลงานเพื่อ ความสํ า เร็จ แต อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ทํา ให ก ารทํางานราบรื่น เป น ตั ว เสริ ม แรงใน
กระบวนการทํางาน คือการสรางความประทับใจ ตอบุคคลที่รวมงานดวย เชน ลูกคา เพื่อนรวมงาน
หัวหนา ดวยการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสรางความประทับใจ แตในความประทับใจของแตละคนลวน
แตกตางกัน เชนประทับใจในความเปนผูเชี่ยวชาญ ประทับใจในความเปนมิตร ประทับใจในความ
นาเชื่อถือ เปนตน ซึ่งเปนบุคลิกที่ลวนนําไปสูการสรางความประทับใจดวยกันทั้งสิ้น
แตปญหาที่พบในพนักงานสวนใหญคือ พนักงานไมทราบวาตองแสดงออกอยางไร เพื่อที่จะ
สื่อถึงบุคลิกภาพที่ดีดังที่กลาวมาขางตน การอบรมในครั้งนี้จึงเนนความสําคัญของการแสดงออก
ทั้งทางอวัจภาษา (ภาษากาย) วัจนภาษา (ภาษาพูด) และกระบวนการคิด และฝกแสดงออก เพื่อ
พัฒนาไปสูบุคลิกภาพที่นาประทับใจและเพิ่มความสามารถในการสรางความสัมพันธระหวางบุ คคล
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จในการทํางาน การสรางคุณคาในตัวพนักงาน และการสรางภาพลักษณที่ดี
ขององคกรเชนกัน
วัตถุประสงคการฝกอบรม
1.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง ภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย,ภาษาพู ด)
เพื่อนําไปสูภาพลักษณดาน ความเชี่ยวชาญ ความนาเชื่อถือ และความเปนมิตร ในการทํางาน
2.เพื่อพัฒนาทักษะการสรางความสัม พันธระหวางบุคคลในการทํางานใหเกิดความราบรื่น
และความประทับใจ
3.เพื่อใหพนักงานและองคกรมีภาพลักษณที่ดี
หัวขอการฝกอบรม
1. ประเมินบุคลิกภาพกอนการฝกอบรม
2. แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
3. วิเคราะหปญหาพรอมแนวทางแกไข
4. สาธิตและฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ

5. ประเมินบุคลิกภาพหลังการฝกอบรม
รูปแบบการฝก การบรรยาย / การฝกปฏิบัติ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูเขาอบรมไดทราบถึง วิธีการที่ถูกตองและนําไปพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางานร วมกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี
2.ผูเขาอบรมสามารถตีความและประเมินบุคลิกภาพที่ผูอื่นแสดงออกมาทางภาษากายและ
ภาษาพูดได
3.ผูเขาอบรมสามารถเปนตัวแทนดานภาพลักษณที่ดีขององคกรได

วิทยากรในการฝกอบรม : อาจารย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ กลุมวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ กลุมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกริ ก
- ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ กลุมวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จบหลักสูตร ศิลปะการแตงหนาวิชาชีพ
สถานศึกษา Make Up Technique International School (MTI)
ประสบการณการทํางาน
-วิทยากร “การพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย” มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี ผูเขาอบรม 100
คน พ.ศ. 2558
-วิทยากร “ทําอยางไรใหไดงาน ในสถานการณแขงขันสูง” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูเขาอบรม
250 คน พ.ศ. 2558
-วิทยากรดาน “การพัฒนาบุคลิกภาพ และเทคนิคการแตงหนา” วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลผู
เขาอบรม 50 คน พ.ศ. 2558
-วิทยากรดาน “ การพัฒนาบุคลิกภาพ” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผูเขาอบรม 50 คน พ.ศ. 2558
-วิ ท ยากรด า น “การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ สู ความยั่งยื นขององค กร” บริ ษั ท KNC Training Center พ.ศ.
2558
-วิ ท ยากรด า น “การพั ฒ นาบุ คลิ กภาพ สู ความเป นเลิ ศ” แด บุคลากรใน ALPINE GOLF RESORT
CHIANMAI ผูเขาอบรม 80 คน พ.ศ. 2558

กําหนดการ วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562
09.00-16.00 น.
เวลา
สถานที่

หมายเหตุ
…………………………….

โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ.26

บุคคลทั่วไป
สมาชิก, โอนเงินกอน 5 ต.ค.2562

สมัคร 3 คนขึ้นไป ทานละ 3,200
สมัคร 5 คนขึ้นไป ทานละ 2,900

3,900 + 273 = 4,173
3,500 + 245 = 3,745
3,200 + 224 = 3,424
2,900 + 203 = 3,103

- คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200%
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ําชา-กาแฟ
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หลักสูตร
กําหนดการ

………/………/………

การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การทำงาน
วันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ.26

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จาย

บุคคลทั่วไป

 3,900 + 273 = 4,173

 4,173 – 117 = 4,056

สมาชิก, โอนเงินกอน 5 ต.ค. 62

 3,500 + 245 = 3,745

 3,745 - 105 = 3,640

 สมัคร 3 คนขึ้นไป ทานละ 3,200
(3,200 + 224 = 3,424)

 3,424 - 96 = 3,328

 สมัคร 5 คนขึ้นไป ทานละ 2,900
(2,900 + 203 = 3,103)

 3,103 - 87 = 3,016

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
2. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
3. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
4. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ.................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…

 ทีอ่ ยู่เพื่อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)
(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชื่อ...................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.....................................................
 สํานักงานใหญ่  สาขา...........เลขที่..................หมู่................อาคาร/หมู่บ้าน.......................................ชั้น.......................
ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................แขวง/ตําบล................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................................โทรสาร..................................................
ผู้ประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : .....................................................................
 ตองการหักภาษี ณ ที่จายหรือไม  ตองการ
 ไมตองการ
กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บริ ษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0135556000220
โอนเงินเขาบัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซียรรังสิต
เลขที่บัญชี 364-236239-5
ว
เจอร
พารค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟ
กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

