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หัวขอบรรยาย 

 หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแกปญหาและตัดสินใจ การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน ภาวะผูนํา

การจูงใจ การบริหารความขัดแยง การบริหารเวลา การประเมินผลงาน การพัฒนาทีมงาน เทคนิคการนําเสนอ  Train the trainer 
 หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทํา Competency  ในงานบุคคล การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)   

การสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Survey) การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ (Career Planning)       

การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI & BSC) 

 หมวดการขาย การตลาดและบริการ : เทคนิคการขาย การขายทางโทรศัพท การเจรจาตอรอง การขายอยางท่ีปรึกษา        
การวางแผนการขาย การบริหารงานขาย การวางแผนการตลาด การวิเคราะหตลาด (SWOT) การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)     
การสื่อสารทางการตลาด (IMC) เทคนิคการบริการและตอนรับ (Service Excellence) การสรางจิตสํานึกบริการ (Service Mind) 

การสํารวจความพึงพอใจลูกคา (Customer Satisfaction Survey) การจัดการขอรองเรียนลูกคา (Complaint Management) 

 
ประวัติการเปนวิทยากรรับเชิญจากภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ (โดยสังเขป) 

 ธุรกิจธนาคาร : ธนาคารแหงประเทศไทย อาคารสงเคราะห กสิกรไทย กรุงไทย ทหารไทย ไทยธนาคาร ศรีนคร มหานคร  

 ธุรกิจคาปลีก : กลุมบริษัท (ซี.พี.เซเวน อีเลฟเวน, ซี.พี.เอฟ.) เซ็นทรัลกรุป ทอปส ซูเปอรมารเก็ต สยามแม็คโคร 

 ธุรกิจคอมพิวเตอรและสารสนเทศ :บริษัท Loxley จํากัด บริษัท CS loxinfo จํากัด บริษัท SIS Technology จํากัด                 
บริษัท Datamatch จํากัด บริษัท World Technology จํากัด, CDG&G-Able 

 ธุรกิจการสื่อสาร : บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัท UBC CableTV จํากัด บริษัท DTAC จํากัด บริษัท UCOM จํากัด 

 ธุรกิจขายตรง : บริษัท Amway จํากัด บริษัท Suprederm International จํากัด บริษัท Queen Living Products จํากัด 

 ธุรกิจประกันภัย : AIA ไทยประกันชีวิต AXA Insurance ไทยวิวัฒนประกันภัย ฟนันซาประกันชีวิต ศรีอยุธยาประกันภัย  

 อลิอันซ ซี.พี ประกันภัย , มิตรแทประกันภัย                                             

 ธุรกิจยานยนต : บริษัท อีซูซุ นครหลวง จํากัด บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส  

 ธุรกิจเชาซื้อ : GE Money TOYOTA Leasing Mazda Leasing, ICBC Leasing,  

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย : บริษัท ธนารมณ บานและท่ีดิน จํากัด บริษัท PATCO LAND จํากัด บริษัท อยุธยา ปารค จํากัด 

 ธุรกิจสุขภาพและฟตเนส : Fitness First บริษัท Apron จํากัด (ธุรกิจสนามกีฬาและฟตเนส)                

 ธุรกิจการคาท่ัวไป : บริษัท เครือซิเมนตไทย จํากัด บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยาม มิชลิน กรุป จํากัด บริษัท 

NCR Rubber จํากัด บริษัท Universe Beauty จํากัด (เครื่องสําอาง Tellme) บริษัท M Water จํากัด (น้ําด่ืมตรา Sprinkle)      
     บริษัท Mykie จํากัด (แปรงสีฟน AIM, Victory) NokAir, Panasonic , Boonrawd , URC, Nichiworld, SiamWinery, 

น้ําประปาไทย, URC Thailand, BigSea Logistics, การประปานครหลวง , IDS Logistics, Li & Fung 

 องคกรของรัฐ : การไฟฟานครหลวง องคการคาคุรุสภา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี,การประปา
นครหลวง , การไฟฟาฝายผลิต  

 สถาบันการศึกษา - เกษตรศาสตร ศรีนครินทรวิโรฒ หอการคาไทย ศรีปทุม เกษมบัณฑิต ราชภัฎจันทรเกษม 
 สถาบันฝกอบรม : สถาบันเพิม่ผลผลิตแหงชาติ,TMA (Thailand Management Associated), Training Universe (Thailand) 

Double Digits, Charter Management Group, SBDC : Strategic Business Development  Center, HR Performance 
Development, Image Consultant & Services, Third Wave Education, CSP : Conference & Seminar Professional,                

Advance HR, KKM : K Knowledge Management, PQM (Personal Quality Management) เปนตน    


