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อาจารยไพบลูย  ลวนวรวัฒน 

ดวยความโดดเดนทางดานวิชาการ  อาจารยไพบลูย  ลวนวรวัฒน ไดรับการยอมรบัจากหลายฝาย 
เชนผูรวมงาน ผูบังคบับัญชาและลูกคาวาเปนบคุคลที่มทีกัษะและความโดดเดนในการถายทอดความรูในเชิง
วิชาการไดเปนอยางดี  โดยทําใหผูเขาฟงเกิดความเขาใจในหลักการตางๆไดอยางงายดายและทีส่ําคัญคือ  
ผูฟงสามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชไดในการปฏบิัติงานไดอยางแทจริง  อาจารยไดพัฒนาหลักสูตร
ตางๆขึน้เพ่ือตองการใหผูเขาอบรมสัมมนาทกุทานสามารถนําความรูทางวิชาการและหลักการตางๆ  ไป
ประยุกตใชในการปฏิบติังาน  มากกวาที่จะเรียนรูแตเพียงภาคทฤษฎีเทานั้น  โดยเนือ้หาในหลกัสูตรตางๆ
อาจารยไดยกตัวอยางและกรณีศึกษาจากทั้งในประเทศ และตางประเทศเพ่ือประกอบการบรรยาย 

ดวยประสบการณทีเ่ต็มเปยมในเชิงธุรกิจอาจารยทํางานคลุกคลีอยูในแวดวงธุรกิจ การขายและ
การตลาดมานานกวา 17 ป อกีทั้งไดเคยเปนที่ปรึกษาทางการตลาดและทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ
หลากหลายธุรกิจเชน รานคาปลีกและรานสะดวกซื้อ ธุรกจิสิ่งทอ ปโตรเลยีม อาหาร และสถาบันการฝกอบรม 
อาจารยเปนผูที่มีความชํานาญในเร่ืองการวางแผนและการวิเคราะหงานขาย, การบริหารชองทางการจัด
จําหนายและตัวแทนการจําหนาย, การเจรจาตอรอง และการวางแผนการตลาด 

ระดับการศึกษา  

ปริญญาโททางดานการตลาด (MSIMC: Master of Science in Integrated Marketing Communications) Loyola 
University U.S.A 

ปริญญาตรีทางการตลาด ( Business Administration: Marketing) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ประสบการณทํางาน 

ปจจุบัน : ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายในหลักสูตร CRM การขาย การตลาด การใหการบริการ ศิลปะการ
โนม  

นาวใจและจูงใจ และการเจรจาตอรอง ทั้งธุรกิจคาปลีกแลธุรกิจภาคอตุสาหกรรมตางๆ 

: อาจารยพิเศษภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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: อาจารยพิเศษภาควิชาโฆษณาและการสงเสริมการตลาด 

โครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร (Executive MBA) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

: อาจารยพิเศษภาควิชาการบริหารงานขาย โครงการปริญญาโท (MBA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

: ผูแตงหนังสือ “คุณก็เปนสุดยอดนักขายได” 

อดีต : ทีป่รึกษาทางธุรกิจ 

: ผูจัดการเขต บริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

: ผูจัดการบัตรเครดิตเติมน้ํามนั บริษทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

: ผูดูแลการจัดสงผลิตภัณฑปโตรเลียมในประเทศสิงคโปร และฮองกง 

: ทีป่รึกษาทางดานงานขาย และการตลาดใหแก หลายองคกรธุรกิจ เชน รานคาปลีกสะดวกซ้ือ ปโตรเลียม รานอาหาร การ
ฝกอบรม และธุรกิจสิ่งทอ  

บริษัททีม่อบความไววางใจในการจัดอบรมสัมมนา 

บรษิทั ทรู คอปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) บรษิทั ล็อกเลย จํากัด (มหาชน) บรษิทั กิฟฟารนี สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 
บรษิทั มิซูมิชิ กนัยง วัฒนา จํากัด บรษทั พานาโซนิค (ประเทศไทย) 

จํากัด 
บรษิทั สยามมิชลิน จํากัด 

บรษิทั เวอรจินเรดิโอ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

บรษิทั ฮอนดา ลิสสิ่ง จํากัด บรษิทั ฮัชชิสัน ซีเอที ไวรเลส 
มัลติมีเดีย จํากัด 

บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) AIS 

บรษิทั โทเทิ่ล แอ็ดเซ็ส คอมมุนเิคชั่น 
จํากัด (มหาชน) : DTAC 

บรษิทั โมโตโลลา (ประเทศไทย) จํากัด 

บรษิทั ไทยประกันภัย จํากัด บรษิทั เอเชียประกันภัย จํากัด บรษิทั สัมพนัธประกันภัย จํากัด 
บรษิทั ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน) บรษิทั ไทยรบัประกนัภัยตอ จํากัด 

(มหาชน) 
บรษิทั โคเนไทยลิฟท จํากัด (มหาชน) 

บรษิทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด บรษิทั บางกอกกลาส จํากัด บรษิทั บุญรอดบริเวอรี่ จํากัด 
บรษิทั เลนโซวิล จํากัด บรษิทั ทาทาสตีล จํากัด บรษิทั หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด 
บรษิทั สมาชิกสงเสริม จํากัด บรษิทั เอ็ม ว ีพี โฟ สตาร จํากัด Z Kuroda Electric Co., Ltd. 
บรษิทั ทรูวิชั่น จํากัด  บรษิทั เฮฟาเร (ประเทศไทย) จํากัด GFA Thailand Co., Ltd. 
กรมชลประทาน บรษิทั น้ําตาลมิตรผล จํากัด บรษิทั เพโทรกรนี จํากัด 
บรษิทั มรกต จํากัด บรษิทั ฮอนดา บางเขน จํากัด Air Liquid Co., Ltd. 
ธนาคาร กสิกรไทย  บรษิทั หลุยส ตี. เลียวโนเวนส 

(ประเทศไทย) จํากัด 
บรษิทั พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด 
(มหาชน) 



 

Professional Training Solution 086-8929330 หนา 3 
 

nForce Security System Ap Co., Ltd. Behn Mayer Co., Ltd. พัฒนกล จํากัด (มหาชน) 
บรษิทั เอ็น.ซี.เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) บรษิทั ด-ีแลนด กรุป จํากัด บรษิทั สยามซีแพคบล็อค จํากัด 

: CPAC 
บรษิทั เอส ดี เอส เคอร จํากัด 

SDS KERR CO., Ltd.  

บรษิทั ฟอรด เซลล แอนด เซอรวิส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

บรษิทั ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บรษิทั ไทยฮา จํากัด (มหาชน) บรษิทั สีกัปตัน จํากัด บรษิทั เอสโซ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

EagleBurgmann (Thailand) Co., Ltd. บรษิทั ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) : 
TPI Polene 

บรษิทั โตชิบา ไทยแลนด จํากัด 

บรษิทั โคเนไทยลิฟท จํากัด (มหาชน) บรษิทั คาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

บรษิทัไทยยิบซั่ม จํากัด 

บรษิทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) บรษิทั กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

บรษิทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

บรษิทั ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด บรษิทั โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 

บรษิทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

บรษิทั เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จํากัด บรษิทั อาร เอส ชัตเตอร จํากัด บรษิทั อุดมพานิช จํากัด 
โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เชน ทีป่รึกษาโครงการ Mini BMA รุน 66, โครงการ R-Chewa Service 
Provider, โครงการพัฒนาแผนธุรกิจของนักศึกษาอาชีวะ 
   

ผูชํานาญการดาน 

: การขาย และ การการเจรจาตอรอง 

: การบริหารงานขายใหถึงเปาหมาย 

: การวิเคราะหและการวางแผนการขาย 

: การประยุกตใชเคร่ืองมือทางการตลาด 

: การสงเสริมการขาย  

: การบริหารชองทางการจัดจําหนาย 

: การดูแลตัวแทนจําหนาย  

: การวางแผนทางดานการตลาด 
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