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หวัขอ้หลกัสตูรบรรยาย (SINGLE COURSE) 

Module 1 ดา้นการขาย การนําเสนอและการบรกิารลกูคา้ 
 

  เทคนิคการขายอยา่งมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

         (Sales and Professional Technique to Increase Sales) 
  การเจรจาต่อรองอยา่งมืออาชีพ 

 (Professional Negotiation Skills) 
  เจาะลึกนวตักรรมการตลาด 4.0 
  การบริหารการขาย (Sales Management) 
  การบริหารทีมงานขายเพ่ือกระต ุน้ยอดขายใหไ้ดต้ามเป้า 

  สดุยอดนกัขายเชิงรกุ (Super Proactive Sales) 
  เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรกุ 

  7 ขัน้ตอนการขายส ูค่วามสาํเร็จ 

  เทคนิคการขายทางโทรศพัทแ์บบมืออาชีพ (Tele-Selling) 

  6Q กบัการบริการท่ีประสบความสําเร็จอยา่งยัง่ยนื 

  การสรา้งพฤติกรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ (Service Mind) 

  Customer Service Excellence 

  การสรา้งมลูค่าเพ่ิมงานบริการดว้ยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  เทคนิคการสรา้งมาตรฐานการบริการแบบ Call Center                                        
  เทคนิคการจดัการบริการลกูคา้สมัพนัธร์ะดบัพ้ืนฐานถึงระดบัสงู 

  เทคนิคการสรา้งระบบการบริหารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) 
  ทําอยา่งไรใหด้ดีู ดมีูบคุลิกภาพทางธรุกิจ 

  เทคนิคการนําเสนองานอยา่งมีประสิทธิภาพ (The Presenter) 

  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) 

  การพฒันาทกัษะการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ (M.C.)  
  ทกัษะการพฒันาบคุลิกภาพทางการพดู 

 

 

 



  Module 2  ดา้นการบรหิาร ความคิด พฒันาตนเอง  

                และพฒันาภาวะผ ูนํ้า                           
 การบริหารงานเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

 การบริหารงานเชิงนโยบาย (Policy Management) 
 การบริหารเป้าหมาย และการวางแผนเชิงกลยทุธ ์

 กลยทุธก์ารบริหารพลวตัการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
 กลยทุธก์ารบริหารความขดัแยง้ (Conflict  Management) 
 7QCC & Why-Why Root Cause Analysis (5-Whys) 
 Problem Solving & Decision Making Skill in action 

 การบริหารจดัการสาํหรบัผ ูบ้ริหารยคุใหม ่(Modern Management) 

 Time Management for Effective Work 

 Super Manager for New Manager 
 การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหนา้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                      

 เทคนิคการบริหารคนใหเ้ป็นท่ียอมรบัเพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีคณุภาพ 

 หลกับริหาร 9 ประการกญุแจทองของหวัหนา้งาน  

 การพฒันาทกัษะภาวะผ ูนํ้าสําหรบัผ ูบ้ริหารแนวใหม ่(Leadership) 
 การสัง่งาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 

 เทคนิคการจงูใจ โนม้นา้วใจสําหรบัหวัหนา้งาน  

 Communication for High Powerful Performance 
 Coaching for High Leader Performance in action 
 การประเมินผลการปฏิบติังานแบบ Competency 
 มิติใหมข่องการประเมินผลการปฏิบติังานแบบ 360 องศา                        

 การทํางานเชิงรกุ (Proactive Working) 
 การสรา้งแรงจงูใจ และพลงัขบัเคล่ือนในการทํางาน                                                                                                        

 เทคนิคการจดัทําโครงการ และเขียนแผนงานในเชิงปฏิบติั 

 การจดัการความร ู ้(KM) เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รแห่งการเรียนร ู ้(LO) 
 จิตวิทยาการทํางานแบบมืออาชีพ                         

 การเขียน Action Plan โดยใชร้ะบบ KPI และ BSC 

 การจดัการความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) 

 5Q เพ่ือความสําเร็จของงาน 

 9 อปุนิสยัความสําเร็จเพ่ือคณุภาพชีวิต และการทํางาน(9th Habit) 
 เทคนิคการพฒันาตนเองเพ่ือกา้วส ูค่วามสําเร็จ 



 6 แนวคิดกบัพฤติกรรมการพฒันาความคิดอยา่งมีระบบ 

 การคิดเชิงสรา้งสรรค ์(Creative Thinking) 

 การสรา้งแนวความคิดในการทํางานเชิงบวก (Positive Thinking)  

 การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) 

 การคิดเชิงวิเคราะห ์(Analytical Thinking) 
 ทกัษะความคิดเชิงนวตักรรมท่ีเป็นเลิศ  

(Mindset and Skillset for Excellent Innovation)  

 การคิดวิเคราะหเ์ชิงตรรกะ(Analytical Skill for Logical Thinking) 
 การคิดมีสว่นรว่มและร ูส้ึกเป็นเจา้ของรว่มกนัในองคก์ร 

(Ownership Mindset) 

 การคิดแบบนอกกรอบในเชิงสรา้งสรรค ์(Out of Box Thinking) 
 สมดลุงานดี ชีวิตดี เป่ียมความสขุ  

(Work – Life Balance) 
 ประชมุแบบมืออาชีพ  เขาทํากนัอยา่งไร 

 ส ูค่วามสําเร็จของเลขานกุาร และพนกังานธรุการมืออาชีพ 

 เทคนิคการบริหารงานสาํนกังาน และธรุการแนวใหม ่

 ลายเซน ลายเสน้ชีวิต (The Signature) 
 

Module 3  ดา้นการจดัการและพฒันาทรพัยากรบคุคล  

                   (HRM & HRD) 
 กลยทุธก์ารจดัการและพฒันาทรพัยากรบคุคลในเชิงรกุ  

(HRM & HRD)        
 HR for Non-HR Manager 
 HR for New HR 

 ป้ัน HR พนัธ ุแ์กรง่ใหอ้งคก์ร (The Strong HR Ver. 1.0) 

 การบริหารจดัการดว้ยระบบ – CBM 

(Competency Based Management) 

 จบัมือป้ัน Competency – Based Model จากความฝันส ู่

ความสําเร็จ 

 เทคนิคการคดัเลือกและสมัภาษณง์านใหต้รงตาม Competency 
 การบริหารอตัรากําลงัคนใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  
(Manpower Planning Management) 



 เทคนิคการคดัสรรบคุลากรดว้ยศาสตรก์ารวิเคราะหล์ายเซ็น 

(Signature Analysis) 
 เทคนิคการวิเคราะหง์าน เพ่ือกําหนดหนา้ท่ีงาน  

(Job Analysis to Job Description) 

 การบริหารระบบผลการดําเนินงาน (Performance Management) 

 กลยทุธก์ารจดัการ KPIs ท่ีเป็นแนวทางระบบ BSC 

 สตูรสําเร็จการพฒันาสายอาชีพ เพ่ือการกา้วกระโดดทางธรุกิจ 

(Career Development)  

 เทคนิคการบริหารคนเกง่และคนดี (Talent Management)                  
 กลวิธีการจดัแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Planning) 
 เทคนิคการจดัผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

(Career Path Planning ) 
 กลยทุธก์ารจดัทําแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรรายบคุคล                 

    (Individual Training & Development Planning)                         
 Training Road Map – Competency Based 

 HR Report for Effective Management 

  

Module 4  ดา้นการพฒันาองคก์ร พฒันาคณุภาพ 

                และทีมงาน 
 กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลง และพฒันาองคก์รในเชิงรกุ 

(Organization Development) 

 การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีในองคก์ร (Relationship Management) 
 การสรา้งและบริหารวฒันธรรมองคก์ร  
(Corporate Culture Management) 
 เทคนิคการลดค่าใชจ่้ายภายในองคก์รเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลง 

(Cost Down) 
 การสรา้งแรงจงูใจ และจิตสํานึกในการพฒันางานและรกัองคก์ร 

 การบริหารโครงการเชิงกลยทุธ ์(Project Management Strategy) 
 การวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ  
(Project Feasibility Analysis)  

 การออกแบบโมเดลธรุกิจเชิงกลยทุธโ์ดยใชเ้ครื่องมือ BMC 

 5ส กบัการเพ่ิมผลผลิต (Productivity by 5s) 



 ลดตน้ทนุ เพ่ิมคณุภาพ ประสิทธิภาพการทํางานดว้ยระบบ LEAN 

 การสื่อสารและการจดัการภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
 การบริหาร และพฒันาศกัยภาพการทํางานเป็นทีม  

    (Teamwork Management & Development) 

    

Module 5 ดา้นการพฒันาธรุกิจขายตรง และธรุกิจเครอืขา่ย 
 

 เทคนิคการสปอนเซอร ์และชวนคนแบบมืออาชีพ 

 เทคนิคการจดัประชมุกล ุม่แบบมืออาชีพ 

 คิดสําเร็จ เบ็ดเสร็จแบบผ ูนํ้าในองคก์ร (Leadership Thinking) 
 การบริหาร ติดตาม และดแูลทีมงานในองคก์ร 

 เทคนิคการทาบทาม การเชิญ และการนดัหมาย 

 การบริหารทศันคติส ูค่วามเป็นเลิศ 

 ความฝัน การวางแผนและการตัง้เป้าหมายในการทํางาน 

 การพฒันาการทํางานเป็นทีมส ูค่วามเป็นเลิศ 

 ทกัษะการจงูใจเพ่ือสรา้งแรงบนัดาลใจของผ ูม้ ุง่หวงั 

 การสื่อสารเพ่ือความสําเร็จทางธรุกิจ 

 จิตวิทยาการขายและการจดัการขอ้โตแ้ยง้ในการขาย 

 กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของธรุกิจขายตรง 

 การจดัการและพฒันาศนูยต์วัแทนธรุกิจ   
                                                                                                                                     


