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         อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กลุ 
        
 
 
 
ประวตักิารศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี  Bachelor of Science Program (B.Sc.) 
ระดบัปริญญาโท  Master of Business Administration M.B.A. for Smart Managers  
 

 การอบรมและดูงาน  
ไดรั้บชนะเลิศการแข่งขนัระดบัประเทศ “โครงการดา้นการขาย”  

การอบรม “A human resources development program for ASEAN”  
การอบรม “โครงการส่งเสริมการส่งออกสู่ ASEAN” 
 การอบรม “Service beyond expectation” Mandarin Oriental Hotel  
 
ประสบการณ์ด้านการทาํงาน                                                                                       
 ประสบการณ์การสอนกวา่ 10 ปี  
         ด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหารจดัการ และ Team Building  
 วทิยากรและท่ีปรึกษาดา้นหลกัสูตรการขายและการตลาดใหแ้ก่หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน  
 ท่ีปรึกษาธุรกิจดา้นการผลิตและจดัจาหน่ายสินคา้ส่งออก  
 ผลงานการเขียนหนงัสือ: SALES 1 (ชีวตินกัขาย), SALES 2 (นกัออกแบบกลยทุธ์การ

ขาย)  
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ประวตัย่ิอ 

ในชีวิตเคยคิดเสมอวา่การขายเป็นแค่เร่ืองง่ายๆ ท่ีใครๆ ก็ทาํได ้จนกระทัง่ไดเ้ดินออกจาก
บา้น 

ไปขายดว้ยตวัเอง จึงไดรู้้ว่าการขายมีความน่าสนใจและสามารถสร้างเด็กคนหน่ึงให้กลายเป็น
นกัขายได ้จากเด็กนอ้ยอาย ุ16 ปี ท่ีตอ้งการแค่มือถือและกางเกง 1 ตวั ไดเ้ดินขายของเล่นตาม
บา้นจนสามารถขายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและเป็นหัวหนา้ทีมขายตั้งแต่อายยุงันอ้ยและกา้วเดิน
แบ่งปันในเส้นทางการดว้ยแนวคิดการขายท่ีตอบโจทยย์ุคสมยัท่ีกา้วเดิน ทาํให้การขายสินคา้
เปล่ียนเป็นการขายตวัคนและกา้วเดินสู่เส้นทางวิทยากรตั้งแต่อายยุงันอ้ย พร้อมทั้งการเรียนรู้ท่ี
ไม่หยดุน่ิงโดยนาํความรู้ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นชีวิตจริงมาประยกุตเ์ขา้กบัการทาํธุรกิจ โดยไม่ยดึติด
ทฤษฏีจนสามารถทาํธุรกิจเส้ือผา้ส่งออกประสบความสาํเร็จไดต้ั้งแต่อายยุงัไม่ยา่งเขา้ 24 และ
เดินเส้นทางการทาํธุรกิจและบรรยายมาโดยตลอดและไดรั้บความไวว้างใจจากหน่วยงานนอ้ย
ใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน  

อีกทั้งยงันาํความคิดท่ีทนัสมยัตอบโจทยท์นัเหตุการณ์ทางการขาย การตลาดและการ
บริการของธุรกิจในปัจจุบนัจนสามารถเรียกความสนใจไดไ้ม่ใช่นอ้ย เพราะการอบรมท่ีเนน้การ
นาํไปปฏิบติัไดจ้ริงนั้นในยคุปัจจุบนัถือวา่ยงัมีอยูน่อ้ยมาก จึงเป็นจุดกาํเนิดของอาจารยป์ระเสริฐ 
สุขไพบูลยก์ุล ท่ีมาส่งต่อความรู้สึกท่ีมีต่อการขายและแนวคิดท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดจ้ริงไม่ไดอ้ยู่
แต่ในความฝัน 

คาํกล่าวของอาจารยป์ระเสริฐคือ  ผมเลือกท่ีจะเดินขาย  เลือกท่ีจะบริการคน เลือกท่ีจะ
ทาํการตลาดใหก้บัธุรกิจ เพ่ือแนวคิดท่ีวา่ 

“หากเราสอนการขาย แต่เราไม่ได้ขายจริงคงแย่ 
หากเราสอนการตลาด แต่เราทาํการตลาดไม่ได้จริงยิง่แย่ 

หากเราสอนการบริการ แต่เราไม่สามารถบริการใครได้กย็ิง่แย่ 
ดงัน้ัน การอบรมทีด่จีริงต้องมีประสบการณ์จากคนทาํจริงมาบอกด้วยจงึจะดมีาก” 

และจะดแีค่ไหนหากคนๆ น้ันยนือยู่ต่อหน้าให้คุณได้ซักถามถงึแนวทางในอนาคต 
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ด้านทีม่ีความเช่ียวชาญ  
ด้านการขาย  ด้านการตลาด  ด้านการบริการ และด้านการบริหารจดัการ  

 
ด้านการขายและการตลาด 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั  

         โครงการจดัการฝึกอบรมในหลกัสูตรการขายและการตลาด รวมทั้งทกัษะการสอนงานใหก้บั พนกังาน

ขาย หวัหนา้พนกังานขาย และผูบ้ริหาร ในปี 2552-ปัจจุบนั  

หลกัสูตร “Training Sales Executive 101” (TSE 101)  

หลกัสูตร “Training Sales Executive 103” (TSE 103)  

หลกัสูตร “Training Sales Executive 202” (TSE 202)  

หลกัสูตร “Training Sales Executive 203” (TSE 203)  

หลกัสูตร “Train the Trainer” อบรมใหก้บัหวัหนา้ทีมขาย  

หลกัสูตร “Coaching and Leadership”  

หลกัสูตร “Toyota Customer Management”  

โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2012”  

โครงการ “Toyota Excellent Sales Service Award 2013”  
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บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั (Toyota Sure)  
        อบรมพนกังานขาย หวัหนา้พนกังานขาย Toyota Sure (Used Car) 2554-ปัจจุบนั  
หลกัสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 1” (TSCS1)  
หลกัสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 2” (TSCS2)  
หลกัสูตร “Toyota Sure Certified Salesman 3” (TSCS3)  
 หลกัสูตร “Toyota Sure Manager”   
หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีประเมินราคา 
Lexus Thailand 
 โครงการ Lexus Sales Walking Step Training  
 จดัสอบมาตรฐานกระบวนการขาย 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากดั 
โครงการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการบริการ รวมทั้งทกัษะการบริหารงานใหก้บัพนกังานบริการ หวัหนา้
พนกังานบริการ 
 หลกัสูตร “Nissan Service Innovation (Manager)” การบริการอยา่งเป็นมาตรฐาน 
 หลกัสูตร“Nissan Service Innovation” การบริการอยา่งเป็นมาตรฐาน 
โครงการจดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัการขาย รวมทั้งทกัษะการบริหารงานใหก้บั 
พนกังานขาย หวัหนา้พนกังานขาย  
 หลกัสูตร“Nissan Sales Innovation (Manager)” การอบรมการเป็นผูน้าํดา้นการขาย 
 หลกัสูตร“Nissan Sales Innovation” การอบรมมารตฐานการขาย 

 
บริษัท เอ.พ.ีฮอนด้า จํากดั 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 1   
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 2   
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 3 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 4 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 5 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 6 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 7 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 8 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 9 
 หลกัสูตร เทคนิคการเพ่ิมยอดขายอะไหล่อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นท่ี 10 
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บริษัท ทโีอท ีจํากดั มหาชน (TOT) 
       โครงการจดัการฝึกอบรมสาํหรับพนกังานขายและสนบัสนุนการขาย  
หลกัสูตร “พนกังานขาย/สนบัสนุน FTTx, Wi-Net, IPTV”  
หลกัสูตร “7 Effective Selling Skills”  
หลกัสูตร “การส่ือสารและการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนอยา่งมืออาชีพ”  
หลกัสูตร “พฒันาการบริการใหเ้หนือระดบั”  
 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั มหาชน (SCG) 
หลกัสูตร “กลยทุธ์คู่คิดท่ีปรึกษาการขาย” เพื่อสร้างคู่คิดท่ีสามารถจะทาใหธุ้รกิจเกิดการเดินหนา้และ
มองเห็นอนาคตท่ีดีร่วมกนั  
หลกัสูตร “กลยทุธ์คู่คิดท่ีปรึกษาการขาย” รุ่นท่ี 1 จงัหวดัขอนแก่น  
หลกัสูตร “กลยทุธ์คู่คิดท่ีปรึกษาการขาย” รุ่นท่ี 2 จงัหวดันครปฐม  
หลกัสูตร “กลยทุธ์คู่คิดท่ีปรึกษาการขาย” รุ่นท่ี 3 กรุงเทพฯ  
หลกัสูตร “กลยทุธ์คู่คิดท่ีปรึกษาการขาย” รุ่นท่ี 4 กรุงเทพฯ  
หลกัสูตร “กลยทุธ์คู่คิดท่ีปรึกษาการขาย” รุ่นท่ี 5 ภาคใต ้
 หลกัสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพหวัหนา้งานกบัการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ” 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
 หลกัสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศพัทก์บัการเจรจาต่อรอง” รุ่นท่ี 1  
 หลกัสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศพัทก์บัการเจรจาต่อรอง” รุ่นท่ี 2  
 หลกัสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศพัทก์บัการเจรจาต่อรอง” รุ่นท่ี 3  
 หลกัสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศพัทก์บัการเจรจาต่อรอง” รุ่นท่ี 4  
 หลกัสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศพัทก์บัการเจรจาต่อรอง” รุ่นท่ี 5  
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บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอร่ิง จํากดั ผลติภัณฑ์ดร.สมชาย  
หลกัสูตร “การขายเพ่ือการขจดัขอ้ขอ้งใจและการสร้างแรงบนัดาลใจ” รุ่นท่ี 1 เพชรบุรี  
หลกัสูตร “การขายเพ่ือการขจดัขอ้ขอ้งใจและการสร้างแรงบนัดาลใจ” รุ่นท่ี 2 โคราช  
หลกัสูตร “การขายเพ่ือการขจดัขอ้ขอ้งใจและการสร้างแรงบนัดาลใจ” รุ่นท่ี 3 ประจวบฯ  
หลกัสูตร “การขายเพ่ือการขจดัขอ้ขอ้งใจและการสร้างแรงบนัดาลใจ” รุ่นท่ี 4 เชียงใหม่  
 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั มหาชน (CPF) 
หลกัสูตร “การบริหารลูกคา้รายสาํคญัใหป้ระสบความสาํเร็จ (Key Account Management)”  
  
บริษัท ดีเคเอสเฮท (ประเทศไทย) จํากดั (DKSH) 
หลกัสูตร “สูตรลบัการขายหนา้ร้านทรงประสิทธิภาพ”  

- นกัขายหนา้ร้านเชิงกลยทุธ์  
- ขายตวัคุณ สร้างคุณใหเ้ป็นแบรนด ์ 
- ปลุกพลงันกัขาย สร้างความสาเร็จและมัน่คง  

 

บริษัท ไพรมัส จํากดั  
หลกัสูตร “เทคนิคการขายทางโทรศพัทอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ”  

- เทคนิคการลาํดบัติดต่อลูกคา้ทางโทรศพัท ์ 
- เทคนิคการส่ือสารพิชิตใจในแบบลูกคา้คนท่ีสอง  
- เทคนิคการเปิดใจลูกคา้…ใหป้ระทบัใจ ไร้ขอ้กงัวล  

 

บริษัท กล่ีา สปอร์ท จํากดั 
 หลกัสูตร 7 ขั้นตอนสร้างความสาํเร็จในการขาย (7 Steps to Sales Success)  

- สร้างความเขา้ใจในกระบวนการขายมาตรฐาน 7 ขั้นตอน  
- ผูรั้บการอบรมสามารถเรียนรู้เทคนิคสาํคญัในแต่ละขั้นตอนไดอ้ยา่งถ่องแท ้และ

นาํไปใชต่้อยอดไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ  
  

Levono  
 หลกัสูตร “Sales Skills for PC สูตรลบันกัขายหนา้ร้านทรงประสิทธิภาพ”  
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Med Care D-Chain Co., Ltd. 
 หลกัสูตร “การขายหนา้ร้านอยา่งมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 1 
 หลกัสูตร “การขายหนา้ร้านอยา่งมีประสิทธิภาพ” รุ่นท่ี 2 

 

Better World Green Co.ltd  
หลกัสูตร ”Personality for Presentation Skills” เพื่อการส่งเสริมทกัษะการนาํเสนอ  
 

บริษัท ซากรุะโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จํากดั 
 หลกัสูตร “หวัใจการตลาดเบ้ืองตน้”  
 

บริษัท วเิชียรไดนามิคอนิดัสตรี จํากดั  
หลกัสูตร “เทคนิคการสร้างความสมัพนัธ์เชิงการขายกบัลูกคา้ดว้ย CEM, CRM”  
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จํากดั (SPC Group)  
หลกัสูตร กา้วสู่การเป็นพนกังานขายชั้นเลิศ  (Sales Person Start Up)  
 

บริษัท โซตัส อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
 หลกัสูตร การวิเคราะห์และการบริหารยอดขายเพ่ือใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
 
มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
หลกัสูตร “การพฒันาศกัยภาพดา้นการประกอบอาชีพ” เพื่อพฒันาใหอ้อกสู่ตลาดAEC  
  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  
หลกัสูตร “การนาํสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาดอยา่งภาคภูมิ”  
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ด้านการบริการ 

บริษัท เอม็ บี เค จํากดั (มหาชน)  
       โครงการท่ีปรึกษาดา้นการสร้างการบริการท่ีเป็นเลิศ  
ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ / จดัทาํคู่มือมาตรฐานการบริการ  
จดัการฝึกอบรมและส่ือสารภายในองคก์รเพ่ือรณรงคใ์หเ้กิดการบริการท่ีดี  
ดาํเนินการสาํรวจการบริการดว้ยวิธีการ Mystery Shopper  
 
       โครงการพฒันาทกัษะสาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์  
หลกัสูตร “การพฒันาทกัษะสาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 1”  
หลกัสูตร “การพฒันาทกัษะสาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 2”  
หลกัสูตร “การพฒันาทกัษะสาํหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 3”  
 
        โครงการอบรมการขายและบริการของร้านคา้ (ฝ่ายการตลาด)  
หลกัสูตร “การพฒันาทกัษะความพร้อมดา้นการขายและการบริการอยา่งมืออาชีพ”  
หลกัสูตร “จิตบริการเตม็ร้อย”  
 

บริษัท พาราไดซ์ ปาร์ค ช๊อปป้ิง เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)  
          โครงการท่ีปรึกษาดา้นการสร้างการบริการท่ีเป็นเลิศ  
 ศึกษาความตอ้งการของผูรั้บบริการ  
 ดาํเนินการสาํรวจการบริการดว้ยวิธีการ Mystery Shopper  
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ธนาคารกสิกรไทย  
         โครงการจดัการฝึกอบรมฝ่ายบริหารผลิตภณัฑธุ์รกิจต่างประเทศ  
หลกัสูตร “มาตรฐานการปฏิบติัการสู่ Intelligent Processing”  
หลกัสูตร “Kbank IN Service Way”  
หลกัสูตร “Service Management Workshop”  
        โครงการจดัการฝึกอบรมสาํหรับเจา้หนา้ท่ีบริการและการขาย  
หลกัสูตร “สร้างความประทบัใจ ดว้ยการบริการขั้นเทพ”  

ธนาคารกรุงไทย  
หลกัสูตร “ทกัษะการขายแบบท่ีปรึกษาเชิงปฏิบติั”  

ด้านการบริหาร 

KATOEN NATIE GROUP COMPANY  
         โครงการอบรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ภายในองคก์รสาํหรับผูบ้ริหารใหเ้กิดการประสานงานท่ีดีและ
รักองคก์ร 2556-ปัจจุบนั  
หลกัสูตร Group Dynamic (Team Building)  
หลกัสูตร Group Dynamic (Communication)  
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หลกัสูตรการอบรมต่างๆ 
 

ระดับเบือ้งต้น 
สําหรับพนักงานขาย 

เทคนิคต่างๆ  
สําหรับทุกระดับ 

ขายและบริการลูกคา้อยา่งไรใหโ้ดนใจ 
เทคนิคการเจรจาต่อรอง ปิดการขายและโนม้นา้วใจทรง
ประสิทธิภาพ 

เขา้ใจลกูคา้ เขา้ใจตลาด เพ่ือสร้างโอกาสในการขาย เทคนิคการขายปรับแนวคิดให(้สลบัขั้ว) 

การบริหารลกูคา้รายสาํคญัใหป้ระสบความสาํเร็จ เทคนิคการขายสินคา้ราคาแพง 

การจดัการปัญหาดา้นการขาย เทคนิคการขยายฐานลูกคา้ใหม่ 

7 Effective Selling Skills เทคนิคการขายพิชิตความสาํเร็จ 

ทกัษะการออกบูทขายอยา่งสร้างสรรค ์ จิตวทิยาและศิลป์การโนม้นา้วใจลกูคา้ 

พฒันามุมมองการขายและบริการ' สู่การเป็นสุดยอด "นกั
ขาย" 

เทคนิคการรักษาฐานลูกคา้ใหซ้ื้อสินคา้และบริการ
ต่อไป เพ่ือความสาํเร็จในงานขายของคุณ 

กลยทุธ์การหาและบริหารลกูคา้ใหม่ สู่การเป็นนกัขายชั้น
เลิศ 

 

หลกัสูตรการตลาด 

“การตลาด” เคร่ืองมือท่ีไม่ควรมองขา้มของนกัขายยคุใหม่ 

การตลาดเชิงกลยทุธ์ 

การเป็นนกัการตลาดมืออาชีพ 

กลยทุธ์การขายและการตลาด เพ่ือการสร้างฐานลกูคา้อยา่งย ัง่ยนื 

กลยทุธ์ทางการตลาดสมยัใหม่ 

การส่ือสารการตลาดอาวธุของนกัขายยคุใหม่ Marketing Communication 

กลยทุธ์คิดต่างเพ่ือเปิดตลาดไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยด์ว้ย Strategy Model Canvas 
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หลกัสูตรการอบรมต่างๆ 

 

หลกัสูตรการบริการ 
พฒันาทัว่ไป  

(SOFT SKILLS &  
Team Building) 

หลกัสูตรการบริหารและ 
การจัดการ 

การบริการจากใจท่ีเป็นเลิศ 
การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานดว้ย
ความคิดเชิงบวกเพื่อความสุขในชีวิต 

สุดยอดนกับริหารการเปล่ียนแปลง 

กลยทุธ์การบริการใหเ้ขา้ถึงหวัใจ
ลกูคา้ 

จิตวทิยาและศิลป์การโนม้นา้วใจ การส่ือสารอยา่งสัมฤทธ์ิผล 

การจดัการขอ้ร้องเรียนลกูคา้อยา่งมือ
อาชีพ 

การพฒันาบุคลิกภาพอยา่งมืออาชีพ 
การสร้างศรัทธาท่ีมากกวา่คาํวา่
เจา้นาย – ลกูนอ้ง 

จิตวทิยาการใหบ้ริการของหวัหนา้งาน 
การนาํเสนออยา่งมืออาชีพเพ่ือสร้าง
โอกาสในอนาคต 

Good Manager ผูจ้ดัการในฝันนาํทีม
สู่ความสาํเร็จ 

การบริหารระบบลกูคา้สัมพนัธ์ CRM 
Positive Thinking ชีวติน้ีตอ้งคิดบวก 
(บริหารความคิดเพ่ือครอบครัวและท่ี
ทาํงาน) 

พฒันาผูบ้ริหารดว้ย (POSDCORB)  

การขายและการบริการลกูคา้อยา่งไร
ใหโ้ดน 

การใหค้าํแนะนาํและการใหก้าํลงัใจ 
Leadership NO BOSS มีแต่ผูน้าํไม่มี
หวัหนา้ 

บริการอยา่งเหนือกวา่ดว้ย Service 
Mind 

การพฒันาความคิดในเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือการต่อยอดสู่เป้าหมายการทาํงาน 

กลยทุธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร 2 
ชั้น 

CRM & CEM กลยทุธ์ลกูคา้สัมพนัธ์
อนัเลิศ 

เทคนิคการบริหารอารมณ์และแกไ้ข
ปัญหาอยา่งชาญฉลาด 

การจดัการความขดัแยง้ในองคก์ร 

การบริการเชิงรุกเพ่ือความเป็นเลิศ การพฒันาภาวะผูน้าํ Leadership 
จิตวทิยาการบริหารและการจูงใจ
ทีมงาน Psychology for Management 
& Motivating Techniques 

เทคนิคการบริการขั้นเทพ การพฒันาศกัยภาพในตนเอง 
เทคนิคการมอบหมายงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การสร้าง Service Story ในงานบริการ 
การวางแผนการทาํงานใหมี้
ประสิทธิภาพ 

เทคนิคการตั้งเป้าหมายสาํหรับผูน้าํ 

การจดัการอารมณ์และความเขา้ใจการ
บริการ 

การสร้างแรงจูงใจและจิตสาํนึกในการ
ทาํงาน 

การบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิผล 

การส่ือสารและการจดัการขอ้
ร้องเรียน Call Center 

การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การนาํเสนออยา่งมืออาชีพสาํหรับ
ผูน้าํ 
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หลกัสูตรการบริการ 

พฒันาทัว่ไป  
(SOFT SKILLS &  

Team Building) 

หลกัสูตรการบริหารและการ
จัดการ 

การแสดงและควบคุมท่าทางในการ
ใหบ้ริการ Service Action 

เทคนิคการบริหารจดัการความเครียด 
เพ่ือความสุขในการทาํงาน 

6 ทกัษะดา้นการบริหารสาํหรับสุด
ยอดผูจ้ดัการ 

ครอบครองใจลกูคา้ดว้ยการบริการท่ี
ตรงใจ Beyond Customer Expectation 

การบริหารจดัการตนเองและเวลาให้
เกิดคุณค่า 

การใหค้าํแนะนาํและการใหก้าํลงัใจ 

สุดยอดการบริการดว้ยใจต่อยอดการ
แสดงออกต่อลูกคา้ 

Teamwork Excellence การทาํงานเป็น
ทีมแบบเชิงรุกเพ่ือพฒันาองคก์ร 

ทกัษะการเป็นผูน้าํ Leadership Skills 

Service Management บริหารการ
บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทะลายกาํแพงเพ่ิมพลงัความสาํเร็จ 
(กิจกรรม 80%) 

การจดัทาํแนวทางวธีิปฏิบติัท่ีเป็น
มาตรฐาน SOP 

สร้างกลยทุธ์การบริการเพ่ือกระตุน้
ยอดขาย 

ผนึกกาํลงัพิชิตเป้าหมาย (กิจกรรม 
80%) 

ภาวะผูน้าํเก่ียวกบัหวัหนา้งาน 
Supervisory Skills 

Service for advantage พฒันาการ
บริการใหเ้หนือระดบั 

การประสานงานเพ่ือความเป็นหน่ึง 
(กิจกรรม 80%) 

เตรียมพร้อมก่อนกา้วสู่ผูน้าํมืออาชีพ  

 
Group Dynamics Teamwork (กิจกรรม 
80%) 

เทคนิคการใหค้าํปรึกษาพนกังาน  

 
Team Building 

เทคนิคการสอนงาน (On the Job 
Training) 

 
การเป็นวทิยากรฝึกอบรม TRAIN THE 
TRAINER 

ทศันคติเชิงบวกสาํหรับหว้หนา้งาน 

 
การเป็นวทิยากรฝึกอบรม  
(2 วนั) 

เทคนิคการสั่งงานและติดตามงาน   

  การเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร 

  

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงาน 

  กลยทุธการครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

  

หลกัสูตร Good Manager (team 
work) 
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