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 โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  สรา้งภาพลกัษณน์กับริหารมืออาชีพยุคใหม่ PRO-EXECUTIVE PROGRAM 

 ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

 วิทยากร :  ดร.วสนัต ์ ฤทธ์ิมนตรี 

 

หลกัการและเหตุผล 

โปรแกรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมภาพลักษณ์ผู้น าให้โดดเด่น มีระดับส าหรับท่านผู้บริหารโดยเฉพาะ ส่วนหนึ่งของ

ความส าเร็จของผู้บริหารช้ันน ามากมาย พบว่าการก้าวขึ้ นสู่ต าแหน่งระดับสูงขององค์กร  จ าต้องมีบทบาทเป็นตัวแทน

ภาพลักษณ์ที่ดูดีขององค์กรด้วยในขณะเดียวกัน  PRO-EXECUTIVE Program ให้ค าแนะน าและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้

ท่านโดย Image Consultant ร่วมค้นหาจุดยืน แก่นแท้ในความเป็นผู้น าของท่านสู่การสร้างบุคลิกที่โดดเด่นในทุกด้าน ทั้ง

ภาพลักษณ์ภายนอก จิตวิทยาภายใน การสื่อสาร วิสัยทศัน์อย่างมั่นใจ และพัฒนาทกัษะการเข้าสงัคม เพ่ือความสมบูรณ์

พร้อมในทุกด้านของผู้น ายุคใหม่เช่นคุณ 

 

หวัขอ้การอบรม 

1. การสรา้งบุคลิกทีเ่ป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของผูน้ า  

    1.1 เคลด็ลับการแต่งกายให้สมบุคลิกมืออาชีพ 

    1.2  วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของบุคลิกที่เป็นตัวท่าน  

          - ส ารวจคุณลักษณะเฉพาะเพ่ือก าหนดจุดเด่นที่แตกต่างโดย ผู้เช่ียวชาญการสร้างภาพลักษณใ์ห้แก่ 

            ผู้บริหาร  

    1.3 เลือกสวมใส่เคร่ืองแต่งกายให้เหมาะกบับุคลิกและโอกาส  

          - วิเคราะห์บุคลิกและระดับสถานภาพเพ่ือสร้างสไตล์การแต่งกายโดยเฉพาะ 

          - เรียนรู้หลักการเลือกเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายให้เหมาะสมกบัรูปร่าง 

          - เรียนรู้หลักการเลือกชนิดของผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ  

          - เรียนรู้การเลือกใส่เคร่ืองประดับเพ่ือเสริมแต่งให้ดูดีที่สดุ  

          - เรียนรู้ เกี่ยวกบัเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายที่มีผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการปรากฏตัว ให้ดูมาดมั่นและ 

            ดึงดูดสายตา  

2. ทกัษะการพูดและการสื่อสารเพือ่การเจรจาทางธุรกิจ  

    2.1 เทคนิคการพูดและการใช้เสยีงเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการสื่อสาร 

    2.2 ฝึกการพูดและการใช้น า้เสยีงสร้างความประทบัใจ 

          - วิเคราะห์โทนเสยีงเพ่ือปรับให้มีพลังเหมาะกบัสถานภาพของผู้บริหาร  

          - ฝึกทกัษะการใช้เสยีงในสไตล์ที่เป็นคุณ : รู้จักตนเอง ใช้ให้เป็น เข้าใจผู้อื่น 

          - ฝึกวิธกีารปรับปรุงคุณภาพความชัดเจนของเสยีง จังหวะช้าเรว็  

             น า้เสยีง ให้เหมาะสมกบัสถานการณต่์างๆ ในการบริหารงาน  

     2.3 ฝึกทกัษะการถ่ายทอดความคิดเป็นค าพูดที่สะกดผู้ฟัง 

          - เรียนรู้หลักการใช้ค าพูดกบัความรู้สกึของผู้ฟัง  

          - รู้ เทคนิคการเลือกใช้ถ้อยค าในการพูดจาให้โดนใจคน 

          - เรียนรู้ เสน่ห์ของการพูดจาเพ่ือสร้างพันธมิตรทางธุรกจิ  

3. การฝึกทกัษะการเขา้สงัคมมืออาชีพ  

     3.1  มารยาทการเข้าสงัคมและการเจรจาธุรกจิเพ่ือสร้างความประทบัใจ  
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     3.2  เสริมสร้างบุคลิกภายในให้พร้อมต่อการเข้าสงัคม 

          - เรียนรู้การสร้างทศันคติที่ดี และการสร้างความมั่นใจให้กบัตัวเอง 

          - ฝึกการค้นหาแรงบนัดาลใจให้เป็นพลังขับเคลื่อนตัวเองสู่เป้าหมาย  

          - เรียนรู้การจัดการและควบคุมอารมณต์นเองอย่างฉลาด 

          - เรียนรู้การบริหารเสน่ห์เพ่ือสร้างความประทบัใจ 

     3.3  พัฒนาทกัษะการเข้าสงัคมมืออาชีพและการติดต่อทางธุรกจิ 

           -เรียนรู้มารยาทสากลในการติดต่อธุรกจิ  

           -ฝึกปฏบิัติการทกัทาย แนะน าตัว และการให้นามบัตร 

 

วิธีการสมัมนา    

 การอบรมเชิงปฏบิัติการ (Workshop)  การบรรยาย (Lecture)    กจิกรรมฝึกปฏบิตัิ (Practice) การวิเคราะห์

บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคล พร้อมข้อแนะน าเพ่ือการพัฒนา (Intermediate Feedback) 

 

ผูเ้ขา้อบรม 

ผู้น าองค์กร ผู้จัดการ  หัวหน้าฝ่าย หรือ ผู้สนใจทั่วไป 

 

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 .แพนคอสเมติกส์  

 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 (ผลิตภัณฑ์  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 ากดัเคร่ืองส 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(  
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 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 างานเป็นทมี 

 บุคลิกภาพที่ดีส าหรับนักขายมอือาชีพผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบุคลิกภาพ,ศิลปะการแต่งหน้า ,การดูแลและรักษา  

ผิวพรรณ 

 MAKE-UP ARTIST  อสิระ ท างานให้กบัรายการโทรทศัน์ และบริษัทโฆษณาต่างๆ 

 วิทยากรบรรยายเร่ืองงานบริการ บุคลิกภาพให้กบัองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 

 Image Maker 

 

สอบถามรายละเอียดเพิม่ท่ี  

นายพิสษิฐ์  จิณฤต 

Tel No. 02 736 0408  Mobile: 089 898 0400 

Fax No.02 736 0050 

E-mail: admin@trainingservice.co.th 
http://www.trainingservice.co.th 

mailto:admin@trainingservice.co.th
http://www.trainingservice.co.th/

