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Course: 
Powerful Personality Training 
พฒันาบคุลิกภาพสู่ภาพลกัษณ์แห่งความเป็นมืออาชีพ   
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบนันี ้นกัธุรกิจและผู้บริหารองค์กรทกุระดบัมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพบปะผู้คนเพื่อการประกอบธุรกิจและการ

บริหารงานองค์กรของตน ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการดูแลตนเองในเร่ืองบุคลิกภาพ และการสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ใน
สถานการณ์ที่เป็นงานประจ าวนัและงานนอกสถานท่ี จึงเป็นหวัใจของความส าเร็จในงานอาชีพทัง้ในฐานะผู้ประกอบการ นายจ้าง 
ลกูจ้าง และคูค้่า หลกัสตูร Powerful Personality Training นีไ้ด้ถกูจดัท าขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการดงักลา่ว 
 

วัตถุประสงค์: 
การฝึกอบรมหลกัสตูร Powerful Personality Training มีวตัถปุระสงค์น าเสนอองค์ความรู้ที่เป็นพืน้ฐานการพฒันา

บคุลกิภาพ การเข้าสงัคมและการสือ่สารระดบัสากล ให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมได้ศกึษาอยา่งกว้างขวาง พร้อมกนันี ้จะมกีารเปิด
แนววิธีคิด เพื่อท่ีผู้ รับการอบรมจะสามารถไปปรับใช้ในพืน้ท่ีและสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในอนาคตได้ด้วยตนเอง 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 
เมื่อจบการอบรม ผู้ รับการอบรมจะสามารถพฒันาบคุลกิภาพของตนเองในทกุทาง ตัง้แตก่ารยืนนัง่ การแตง่ตวั การพดู การ

เข้าสงัคม การรับประทานอาหารในรูปแบบตา่งๆ การเดินทางด้วยเคร่ืองบิน และการเจรจาธุรกิจให้ประสบความส าเร็จมีความ
มัน่ใจในการแสดงออก เป็นการปรับคณุภาพชีวติในทกุทางแบบมอือาชีพ เพื่อก้าวไปสูค่วามส าเร็จชองชีวิต 
 

หัวข้อการบรรยาย: 

 ความเข้าใจเร่ืองบคุลกิภาพประเภทตา่งๆ การเข้ากลุม่ การแนะน าตนเองและผู้อื่น การสือ่สารข้ามวฒันธรรม การฟังและการ
ใช้ภาษาที่ทรงประสทิธิภาพ การแสดงออกทางธุรกิจออนไลน์และธุรกิจที่ต้องพบปะกนัด้วยตนเอง และมารยาทการใช้
โทรศพัท์ 
 ป่าแหง่บคุลกิภาพ   

 บคุลกิภาพ 4 แบบ  
 บคุลกิภาพเชิงธุรกิจ  
 ท าอยา่งไร....เวลาอยูใ่นสถานการณ์ล าบาก 

 การสือ่สารท่ีด ี
 หลกัส าคญัในการสือ่สารที่ด ี
 ความส าคญัของบคุลกิภาพในการสือ่สาร 
 การแนะน าตนเองและผู้อื่น  
 ภาษากาย ในสถานการณ์ตา่งๆ 
 การสือ่สารข้ามวฒันธรรม 
 ความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
 10 ข้อแนะน าส าหรับการสื่อสารข้ามวฒันธรรมตา่งๆ  
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 มารยาทการแตง่กายและการรับประทานอาหาร 
 การแตง่กายถกูต้องตามกาลเทศะ มารยาทและการแตง่กายเพื่อการเป็นเจ้าภาพและแขกรับเชิญ มารยาทบนโต๊ะ

อาหารแบบการแตง่กายแบบทางการ/กึ่งทางการ/ไมเ่ป็นทางการ  
 การเลอืกการแตง่กายส าหรับสถานการณ์และงานตา่ง ๆ 
 การรับประทานอาหารเชิงธุรกิจ A Business Meal  
 มารยาทท่ีควรระวงัในการรับประทานอาหาร  
 การเรียงล าดบัอาหารและแบบการจดัเซทเคร่ืองใช้บนโต๊ะ Standard Table Setting 
 การให้ทิปบริกร 

 การจดัท าและการใช้บตัรธุรกิจ การเดินทางตัง้แตก่ารจดักระเปา า การบินและการพกัแรม การเข้างานอีเว้นท์ตา่งๆ และ
แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ที่ไมค่าดฝันตา่งๆ  
 เสนห์่เมื่อท ากิจกรรมตา่งๆ  

 นามบตัรใช้อยา่งไร มารยาทการให้นามบตัร 
 มารยาทการจบัมือ 
 การจดักระเปา าเดินทางด้วยภารกิจทางธุรกิจ 
 การท าหน้าที่ Business Networking  
 มารยาทและการโต้ตอบอีเมล์เชิงธุรกิจ  

 

รูปแบบการอบรมสัมมนา: 

 บรรยายแสดงข้อมลูด้วย PowerPoint Clip VDO และเปิดโอกาสให้แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแสดงแบบจ าลอง 
 

เหมาะส าหรับ:  
 นกัธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จดัการ พนกังานทกุระดบัในองค์กร และผู้สนใจพฒันาบคุลกิภาพเพื่อความส าเร็จ 
 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
ประวัติการศึกษา  
 ดษุฎีบณัฑิตทางสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง พ.ศ. 2552 

 อกัษรศาสตร์มหาบณัฑิต (อม.) พ.ศ. 2525 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 อกัษรศาสตร์บณัฑิต (อบ.) พ.ศ. 2520 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ผลงาน 

 ประธานมลูนิธิดวงตะวนัสนัติภาพ เพื่อยวุสตรีภาคเหนือ 

 ที่ปรึกษา Jordan-Thai Meditation Center, Jordan   

 ผู้อ านวยการฝ่ายสิง่แวดล้อมและค้าคาร์บอน บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) กรรมการการสอบคดัเลอืกพนกังานต้อนรับ 
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้แทนเจรจาการบินเข้าสหภาพยโุรปและจดัท าปริมาณการปลดปลอ่ย CO2 และการจดัหาคาร์บอนเครดิต  
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 4  

 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุสภาผู้แทนราษฎร   

 คณะอนกุรรมาธิการสง่เสริมเครือขา่ยการศกึษาเพื่อสนัติภาพ วฒุสิภา  

 คณะกรรมการกีฬาโอลมิปิกเพื่อมวลชน  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 18 มกราคม 2564 เวลา  09.00 –  16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   

     คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมิน ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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