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Course:

Powerful Personality for Executive
พัฒนาบุคลิ กภาพของผูบ้ ริ หารสู่ภาพลักษณ์แห่งความเป็ นมื ออาชี พ
Course ID:
Duration:
Instructor:

BN160007
1 day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
“บุคลิกภาพดีมีชยั ไปกว่าครึ่ง” หาได้ เป็ นคํากล่าวที่เกินจริ งไม่ การมีบคุ ลิกภาพที่ดีเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางาน นี่คือ
สุดยอดหลักสูตรการฝึ กอบรมบุคลิกภาพที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม เพื่อส่งเสริ มบุคลิกภาพของของท่านทั ้งทางด้ าน
ศิลปการแต่งกาย การพัฒ นาวุฒิ ภ าวะ บุคลิกภาพทางอารมณ์ การสื่อสารเพื่ อความสําเร็ จทางธุรกิ จ และ การสร้ างเสริ ม
จิตวิทยาในการประสานงานและมอบหมายงาน รวมถึงการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ เกิดขึ ้นภายในหน่วยงานของท่าน
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 พัฒนาและเสริ มสร้ างบุคลิกภาพเพื่อเป็ นภาพพจน์ที่ดีให้ กบั ตัวเองและองค์กร และเป็ นภาพพจน์ที่ดีในสายตาของ
ผู้ร่วมงาน รวมทั ้งบุคคลภายนอก
 เพิ่มความมัน่ ใจในตัวเอง ทําให้ มีความพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงาน สามารถเผชิญต่ออุปสรรคในที่ทํางาน รวมทังจั
้ ดการ
ดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบได้ เป็ นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ เป็ นที่ประทับใจต่อผู้คนรอบข้ าง
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีบคุ ลิกภาพที่ดีพร้ อม ทังทางกาย
้
ทางอารมณ์ ทางสังคม และสติปัญญา
หัวข้ อการบรรยาย:
ความรู้ความเข้ าใจความหมายของบุคลิกภาพ
 บุคลิกภาพทางกาย
 บุคลิกภาพทางอารมณ์
 บุคลิกภาพทางสังคม
 บุคลิกภาพทางสติปัญญา
 ภาพลักษณ์ที่ดี
ศิลปการแต่งกาย
 การเลือกเสื ้อผ้ า
 การดูแลรักษาผิว
 การใช้ เครื่ องประดับ
 เคล็ดลับการแต่งกายที่ดี
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การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์
 แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์
 การเสริ มสร้ างความฉลาดทางอารมณ์
ภาษาท่าทางเพื่อความสําเร็ จทางธุรกิจ
 ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ ภาษาท่าทาง
เหมาะสําหรั บ:
 เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หาร ผู้จดั การ และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจด้ านการพัฒนาบุคลิกภาพ

Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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