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 โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  Managing Relationship @ Work  

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

 วิทยากร :  ดร.วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

 

หลกัการและเหตุผล 

             คนส่วนมากมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเร่ืองที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเร่ืองง่าย ไม่ต้องคิดไม่ต้องวาง

แผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวลอะไรมากนัก แต่ ในความเป็นจริงแล้วน้ัน คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองการ

สื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียนทั้งนั้น ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสทิธผิลจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง  หลักสตูร

นี้ ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยให้การสื่อสารและภาพลักษณข์องบุคลากรเข้าใจการน าไปใช้ได้ง่ายและสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ

ให้กบัผู้อื่น  โดยมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเคร่ืองมือท าให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ น่าสนใจมากข้ึน   

รูปแบบที่ใช้ในการอบรมเป็นเชิงปฏบิัติการ ที่เน้นการฝึกปฏบิัติ พร้อมให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาจาก ดร.วสนัต์ ฤทธิ์มนตรี 

ซึ่งจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเช่ือมั่นในตัวเอง สามารถสื่อสารและปรุงแต่งบุคลิกภาพของตนโดยพิจารณาจากจุดเด่น

และจุดด้อย เพ่ือให้พร้อมน าไปใช้กับงาน สร้างความประทับใจต่อลูกค้า และเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทุก

สถานการณ ์ให้ก้าวทนัโลกที่พัฒนาอย่างรวดเรว็ 

 

วตัถุประสงค ์

 ศักยภาพของบุคลากรสร้างได้  

 การสื่อสารเชิงบวกที่ง่ายๆท าได้เพราะคิดบวก   

 การสื่อสารเพ่ือสร้างความสมัพันธท์ี่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน  

 ค้นหาจุดแขง็และต่อยอดความส าเรจ็ของบุคลากร 

 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและรับรู้ถึงค าว่า “ สื่อสารและบริการ” เกดิจิตส านึกที่ดีในงานบริการ 

 ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารหรือประสานงานกบัผู้อื่นหรือหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี  และมีประสทิธภิาพ 

 ส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ืองานบริการมีบุคลิกภาพที่ดี เกดิความมั่นใจมีทกัษะและทศันคติที่ดีต่อการปฏบิัติงาน 

 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏบิัติให้เหน็ถึงความส าคัญของการสื่อสาร 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อนัมีส่วนส าคัญย่ิงต่อความส าเรจ็ในงาน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกบัผู้บุคคล ที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็นลูกค้าภายในและภายนอก 

 

เนื้ อหาการอบรม  

1 การพฒันาทกัษะทางการพูดการใหบ้ริการและการสือ่สาร   

  (Speech and Communication Development) 

 การบริการนั้นส าคัญไฉน 

 หลักการสื่อสารการให้บริการอย่างมีประสทิธภิาพ 

 การสนทนา การใช้น า้เสยีงและภาษาท่าทาง 

 รู้ เทคนิคการเลือกใช้ถ้อยค าในการพูดจาให้โดนใจคน 

 เรียนรู้ เสน่ห์ของการพูดจาเพ่ือสร้างพันธมิตร 

  การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ด้านจิตใจ 

 สื่อสารทั้งทต้ีองมีประสทิธภิาพ 
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 การสร้างเสน่ห์และความประทบัใจ 

 การสร้างความเช่ือมั่นในตนเองจากการสื่อสาร 

 

2 การพฒันาบุคลิก ดา้นการแสดงออก ท่วงท่า และอิริยาบถ   

( Personality Development – Appearance and Visual Poise) 

 การสร้างและวิเคราะห์คุณลักษณะบุคลิกที่เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัวของบุคลากร 

 ปรับมาดและท่วงท่าอริิยาบถที่มั่นใจสง่า มั่นใจในตัวเอง  

 

ผูเ้ขา้อบรม 

 พนักงาน หัวหน้างาน ฝ่ายต้อนรับ  ฝ่ายขาย  เลขานุการ ผู้ที่ต้องปฏบิัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการติดต่อสื่อสาร   ผู้ที่

สนใจพัฒนาทกัษะของตนเอง 

 

รูปแบบของหลกัสูตร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) / การบรรยาย (Lecture) / กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / วิเคราะห์

บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลพร้อมข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนา  

 

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา 30 คน / รุ่น 

 

วิทยากร ดร. วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

กรรมการผู้จดัการ  บริษัท มีดี สกอล่าร์ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั 

การศึกษา   

 ครุศาสตร์บัณฑติ สถาบันราชภัฏจันทร์เกษม  สาขาบริหารการศึกษา 

 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์  

สาขาการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏบีัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน 

อดีต 

 ฝ่ายประชาสมัพันธ ์ห้างสรรพสนิค้าแฟร่ี พลาซ่า จ.ขอนแก่น 

 ฝ่ายโฆษณา ห้างสรรพสนิค้าแฟร่ี พลาซ่า จ. ขอนแก่น 

 MAKE-UP ARSTIST ให้กบัเคร่ืองส าอาง REVLON 

 เจ้าหน้าที่อบรมการแต่งหน้าให้กบัผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี พ. ศ.2532-2538 และให้แนวคิด, สสีนัการ

แต่งหน้าส าหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537 

 MAKE-UP ARTIST   ให้กบัฝ่ายการตลาด เคร่ืองส าอาง 4 Brand ได้แก่ เฟสก้า , ปิแอร์ การ์แดงส ์, โมเมนต้า 

และ เดอ มาเบรนด์ ของ บ.แพนคอสเมติกส ์

 MAKE-UP ARTIST ให้กบัเคร่ืองส าอางเอสเต้ ลอเดอร์ 

 ฝ่ายแฟช่ัน (สไตลิสต์) นิตยสารเปรียว 

 วิทยากรพิเศษเกี่ยวกบัเร่ืองการดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสสีนัให้กบับุคลิกของสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ 
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 จอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)       

 TRAINING OPERATIONS (ฝึกอบรมพิเศษ) ผลิตภัณฑ ์NICOLE COSMETICS สนิค้าบริษัทในกลุ่ม เซน็ทรัล

มาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 ผู้ช านาญการฝึกอบรม (TRAINNIN SPECIALIST)สงักดัแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

 บริษัทเซน็ทรัลเทรดดิ้ ง จ ากดั บริษัทในกลุ่มเซน็ทรัลมาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 ผู้ช านาญการอาวุโส (SENIOR  SPECIALIST) สงักดัแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัทเซน็ทรัล

เทรดดิ้ ง จ ากดั บริษัทในกลุ่มเซน็ทรัลมาร์เกต็ติ้ งกรุ๊ป 

 

ประสบการณก์ารท างาน/การบรรยาย 

ปัจจุบนั 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบั Men’s Grooming  สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส 

 วิทยากรบรรยายให้กบั สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซน็เตอร์ เซอร์วิส  

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อเทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดีส าหรับ 

 นักขายให้กบัพนักงานบริการในกลุ่ม CENTRAL Restaurants Group ( Pizza Hut, Auntie anne’s,  Mister 

Donut, KFC , Baskin Robbins และ Steak Hunter) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกคลิกใจคน”ให้กบันักศึกษาสาขาธุรกจิและอาชีวศึกษา ภาควิชานโยบาย   

 การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การบริการด้วยใจ, การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานแนะน า 

 ความงามและแนะน าผลิตภัณฑเ์สริมอาหารบริษัทในกลุ่ม NEO Group จ ากดั 

 วิทยากรให้ค าแนะน าเร่ืองบุคลิกภาพและการแต่งกายในรายการของบริษัทยูนิ ลีเวอร์ไทยโฮล์ดิ้ ง จ ากดั  

 หัวข้อ“พลิกหมองเป็นขาวพลิกหาสาวโอโม่” 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “งานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบั 

 พนักงานแนะน าความงามบริษัทในกลุ่ม สหเอเชีย Group จ ากดั(เคร่ืองส าอาง ZA) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การโน้มน้าวและการจูงใจ”ให้กบัพนักงานภาคพ้ืนดิน สายการบิน นกแอร์ 

  วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ก้าวสู่ผู้บริหาร”ให้กบัเจ้าหน้าที่การท่าเรืองแห่งประเทศไทย 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ เทคนิคการบริการให้โดนใจลูกค้าและบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”  และ หัวข้อ 

“ CALL CENTER มืออาชีพ” ให้กบัพนักงานบริการในกลุ่มเซน็ทรัลพัฒนา 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานแนะน าสนิค้าบริษัทใน

กลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONALCO.,LTD 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกภาพที่ดีเพ่ือเยาวชน”ให้กบั ศูนย์เยาวชนวัดโสมนัส 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ด”ี ให้กบัเจ้าหน้าที่ของเยาวชนที่ศูนย์

เยาวชนเวรุฬาชิน 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “บุคลิกภาพดูดี ไม่ต้องเดี๋ยว”ให้กบัลูกค้าของบริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD 

INTERNATIONALCO.,LTD 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขาย”ให้กบัพนักงานบริษัท 

มหพันธไ์ฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 



สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

www.trainingservice.co.th 

 

 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “เทคนิคการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ” ให้กบักลุ่มผู้บริหารกรมส่งเสริมการ

ส่งออก กระทรวงพาณชิย์ 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “การสร้างภาพลักษณท์ี่ดีของบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัผู้จัดการสาขาและ

เจ้าหน้าที่บัวหลวงเอก็ซ์คลูซีฟ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “สร้างภาพลักษณท์ี่ดีส าหรับบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ call center ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ เทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการพูดในที่ประชุม” ให้กบัลูกค้าและผู้สนใจของสมาคม

หอการค้าไทย (TCC) 

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเสริมบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณส์ าหรับนักบริการมืออาชีพ”ให้กบั ทมีบริหารพนักงาน

บริษัทไทยพาณชิย์นิวยอร์คไลฟ์ประกนัชีวิต  (SIAM COMMERCIAL NEW YORK LIFE INSURANCE) 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อ “ภาพลักษณท์ี่ดีของบุคลากรเพ่ืองานบริการ” ให้กบัเจ้าหน้าที่และพนักงานของ 

โรงแรมแพนแปซิฟิค กรุงเทพฯ 

 วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัหัวข้อเทคนิคการขาย , การบริการด้วยใจ , การพัฒนาคน , การท างาน เป็นทมี  

 บุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขายมอือาชีพผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ,ศิลปะการแต่งหน้า,การดูแลและรักษา  

ผิวพรรณ 

  MAKE-UP ARTIST  อสิระ ท างานให้กบัรายการโทรทศัน์ และบริษัทโฆษณา ต่างๆ 

 วิทยากรบรรยายเร่ืองงานบริการ บุคลิกภาพให้กบัองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

 Image Maker 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่ท่ี  

นายพิสษิฐ์  จิณฤต 

โทร .0-2736-0408  มือถือ 089 8980400 

Fax.0 -736-0050  

E-mail: admin@trainingservice.co.th 

http://www.trainingservice.co.th 
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http://www.trainingservice.co.th/

