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                            รายชือ่หลกัสตูรอบรมสัมมนาภายในองคกร  (รายชือ่หลกัสตูรอบรมสัมมนาภายในองคกร  (รายชือ่หลกัสตูรอบรมสัมมนาภายในองคกร  (รายชือ่หลกัสตูรอบรมสัมมนาภายในองคกร  (InInInIn----house Training)house Training)house Training)house Training)    
    

    
อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““การขาย การตลาดการขาย การตลาดการขาย การตลาดการขาย การตลาด””””    
    

1. กลยุทธการพัฒนาทีมบุคลากรทางการขายและบริหารทีมขาย 
2. กลยุทธการขายแบบซับซอนและลูกคารายใหญ 
3. กลยุทธปดการขาย ลูกคาแบบองคกร อยางมืออาชีพ  
4. การวางแผน และกาํหนดกลยุทธการตลาดสมัยใหม 
5. ทักษะการเจรจาตอรองและโนมนาวใจสําหรับนักขายมืออาชีพ 
6. ทักษะการขายสําหรับ Telesales/Telemarketing 

7. เทคนิคและเคร่ืองมือ เพ่ือควบคุมบรรยากาศทางการขาย สูชัยชนะ  
8. กลยุทธเจาะลกึการตลาด วิเคราะหการขายช้ันสูง สูชัยชนะ 
9. กลยุทธชนะขอโตแยง และคําปฏิเสธของลูกคา 
10. ปฏิบัติการ 7 ขั้นตอนการขายยุคใหม (เคล็ดวิชาสูความเปนเลิศดานการขาย) 
11. ปดการขาย ดวยกลยุทธการบริหารความตองการของลูกคา 
12. กลยุทธการขายอสังหาริมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ (2 วัน) 
13. กลยุทธการขายสินคา แบบ DRTV (Direct Response Television) 

14. จริยธรรมสําหรับพนักงานขายสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 
15. การตลาดที่แตกตางและนําสมัยเชิงรุก เพ่ือกาวสูความเปนที่ 1 และครองเบอร 1 
16. การส่ือสารทางการตลาดแบบโอบลอมเขาประชิดกลุมเปาหมาย 
17. การตลาดตางประเทศแบบชนะขาดลอย 
18. สรางทีมเวิรคการตลาดและการทําการตลาดอยางมืออาชีพ 
19. ทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักขาย  นักการตลาด ยคุใหม 
20. บุคลิกภาพ / ทักษะ ศิลปะ การส่ือสาร สําหรับนักขายมืออาชีพ 
21. เทคนิคนําเสนองานดวยภาษาอังกฤษ (ใหนาสนใจที่สุดภายใน 30 วินาท,ี Elevator 

Pitch) สําหรับนักขายยุคใหม  

22. การตลาดยุคใหม เชิดใสคูแขงสวยๆ ใครๆกอ็ยากแตกตาง 
23. การบริหารจัดการลกูคา(เจาปญหา) พลิกปญหาใหญใหเปนโอกาสทอง 
24. การสรางแรงจูงใจในการทํางาน สําหรับพนักงานขาย 
25. เทคนิคการขายและการติดตอส่ือสารกับลูกคาตางประเทศ 
26. เทคนิคการขายสมัยใหม (knockout อยูหมัด) อยางมืออาชีพ 
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27. Referral Marketing Strategy กลยุทธการตลาดแบบบอกตอ…ระดับมืออาชีพ 

28. กลยุทธการขายลกูคารายใหญและลูกคารายยอยทัว่ไป 

    
อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““การบรกิารการบรกิารการบรกิารการบรกิาร””””    
    

1. ศิลปะการส่ือสารและการใหบริการที่ประทับใจของ Call Center 

2. การใหบริการที่เปนเลิศ สูความประทับใจ  
3. การพัฒนาบุคลกิภาพ, มารยาท และการใหบริการทีเ่ปนเลิศ 

4. กลยุทธติดตามผลและการบริการหลังการขายอยางมืออาชีพ 
5. การแกไขและปองกันขอรองเรียนจากลกูคาอยางมืออาชีพ 
6. การบริการ “ลูกคาภายใน” ดวยหัวใจ สูความสําเร็จขององคกร 
7. การบริการสูความเปนเลิศ ดวยกลยุทธ CRM & CS 

8. การบริการที่มุงเนนลูกคาเปนสําคัญ (Customer Service Focused) 

9. Call Centerมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางกลยุทธแนวใหม ขุมพลังของธุรกิจ 

10. นักบริการมืออาชีพ 
11. เทคนิควิธีการรับมือและจดัการขอรองเรียนของลกูคา...ระดับมืออาชีพ 
12. เทคนิคการส่ือสารเพ่ือการบริการที่เปนเลิศ 

    
อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““การสือ่สาร บคุลกิภาพ และมนษุยสมัพนัธการสือ่สาร บคุลกิภาพ และมนษุยสมัพนัธการสือ่สาร บคุลกิภาพ และมนษุยสมัพนัธการสือ่สาร บคุลกิภาพ และมนษุยสมัพนัธ””””    
    

1. เทคนิค ศิลปะ และมารยาทการใชโทรศัพทใหประทับใจ 
2. พัฒนาบุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณและความสําเร็จสูวัยทํางานรุนใหม (2 วนั) 
3. บุคลิกภาพ / เสริมภาพลักษณคนทํางานใหดูดไีดใน 1 วัน 
4. มนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพในการทํางานสูความสําเร็จ 
5. มนุษยสัมพันธและการสรางสัมพันธในการทํางาน 
6. ทักษะและเทคนิคการส่ือสารและการประสานงานทีมี่ประสิทธิภาพ 
7. ศิลปะการพูด การส่ือสาร เพ่ือการโนมนาวใจใหสัมฤทธ์ิผล 
8. มนุษยสัมพันธและการส่ือสารในการทํางานสูความสําเร็จ 
9. เทคนิคพรีเซนตงานใหเปนเลิศ...สําเร็จประทับใจ 
10. เทคนิคการส่ือสาร การประสานงานและการทํางานเปนทีม อยางมีประสิทธิภาพ 
11. เทคนิคการติดตอประสานงานและการรายงานผลทีมี่ประสิทธิภาพ 
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อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““การบรหิารจดัการการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการการบรหิารจดัการ----กลยทุธธรุกจิกลยทุธธรุกจิกลยทุธธรุกจิกลยทุธธรุกจิ””””    
    

1. การเจรจาตอรองและการโนมนาว เพ่ือบริหารโครงการอยางมืออาชีพ 
2. กลยุทธการเจรจาตอรองที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานจัดซ้ือสมัยใหม 
3. การสรางองคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรูในองคกร 
4. การบริหารเวลาและวางแผนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ดวยเทคนิคการคดิอยางเปน

ระบบ (Systems Thinking) 

5. Competency: การจัดทาํและนํามาใชไดจริงในองคกร 

6. การสํารวจความผูกพันของพนักงานตอองคกร (Employee Engagement) เทคนิคการ

นําผลสํารวจไปใชและกลยุทธการสรางความผกูพันตอองคกร 
7. เทคนิคการแกปญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ 
8. เทคนิคการใช Social Media เพ่ือ Social Networking สําหรับงาน HR เพ่ิมศักยภาพสู

มืออาชีพ 
9. เทคนิคการใช Mind Map สําหรับการบริหารงานแบบมืออาชีพ 

10. ทักษะการใชเคร่ืองมือฝกการคิด (Tools for thinking) สําหรับบริหารจัดการงานแบบมือ

อาชีพ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

    
อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““พฒันาทกัษะหวัหนางาน / ผูจดัการพฒันาทกัษะหวัหนางาน / ผูจดัการพฒันาทกัษะหวัหนางาน / ผูจดัการพฒันาทกัษะหวัหนางาน / ผูจดัการ””””    
    

1. การเพ่ิมศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหนางาน 
2. มนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพหัวหนางานรุนใหม 
3. ภาวะผูนําสําหรับหัวหนางานและผูจัดการมืออาชีพ 
4. เทคนิคและทักษะการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) 

5. เทคนิคการสอนงาน การแนะนํางาน ประเมินผลการเรียนรู 
6. เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางมีประสิทธิภาพ 
7. ภาวะผูนําและศิลปะการบงัคับบัญชาสําหรับหัวหนางาน 
8. การบริหารงานบุคคลสําหรับหัวหนางาน (HR for Non-HR) 

9. มนุษยสัมพันธและการส่ือสารสําหรับหัวหนางานยุคใหม 
10. เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 
11. ทักษะการเปนโคช และพ่ีเลี้ยง สําหรับหัวหนางานและผูจัดการ เพ่ิมศักยภาพสูมืออาชีพ 
12. พัฒนาภาวะผูนํา และผูนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับหัวหนางานมืออาชีพ 
13. หัวหนางานในสายการผลติที่มีประสิทธิภาพ  ที่เจานายอยากได องคกรตองการ 
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14. เทคนิคการมอบหมายงานและการควบคุมติดตามงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร 

    
ออออบรม ดาน บรม ดาน บรม ดาน บรม ดาน ““““พฒันาทรพัยากรมนษุย  / ทาํงานเปนทมีพฒันาทรพัยากรมนษุย  / ทาํงานเปนทมีพฒันาทรพัยากรมนษุย  / ทาํงานเปนทมีพฒันาทรพัยากรมนษุย  / ทาํงานเปนทมี””””    
    

1. ผูชวยผูบริหาร/เลขานุการรุนใหม มือขวาเบอรหน่ึงที่เจานายอยากได ลกูคาพอใจ 
2. “Super Admin” พนักงานธุรการมือโปร ทีอ่งคกรอยากได เจานายพอใจ 

3. เทคนิคเปนวิทยากรภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ (Train The Trainer) 

4. การสรางแนวคิดในการทาํงานเชิงบวก / เพ่ิมศักยภาพการทํางาน  (เปนพนักงานที่

องคกรอยากได เจานายพอใจ) 
5. พลังแหงการคิดบวกและความสามารถดานอารมณสูความสําเร็จ 
6. สรางจิตสํานึกรักองคกร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม สูความสําเร็จ 
7. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (Walk rally & Team building) 

8. เทคนิคการทํางานเปนทีมและการสรางสัมพันธภาพภายในองคกร/ทีม 
9. พลังแหงการคิดใหรอบดานอยางเปนระบบสูทีมที่เปนเลิศ 
10. ความคิดเชิงบวก กุญแจสูความสําเร็จ 
11. พลังแหงการทํางานเปนทีมสูความสําเร็จ 
12. เทคนิคการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 
13. เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค ( Creative Thinking) 

14. The Best Supporter ผูสนับสนุนองคกรที่ดีเลิศ 

15. สรางจิตสํานึกรักองคกร / แนวคิดทํางานเชิงบวกสูความสําเร็จ 
16. เทคนิคการเปนผูนํานันทนาการในองคกรและการใชกิจกรรม / เกมส ประกอบการ

ฝกอบรม ใหสัมฤทธ์ิผล 
17. จริยธรรมในการทาํงาน สูความสําเร็จที่ยั่งยืน 

 
อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิทกัษะภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิทกัษะภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิทกัษะภาษาองักฤษเพือ่ธรุกจิ””””    
    

1. ส่ือสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ…ระดับมืออาชีพ 
2. ทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักขาย นักการตลาด ยคุใหม 
3. เทคนิคนําเสนองานดวยภาษาอังกฤษ (ใหนาสนใจที่สุดภายใน 30 วินาท,ี Elevator 

Pitch) สําหรับนักขายยุคใหม  

4. การส่ือสารอีเมลภาษาอังกฤษในงานบริการลูกคาใหประทับใจ 
5. ส่ือสารภาษาอังกฤษธุรกจิทางโทรศัพท…ระดับมืออาชีพ 
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        อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน อบรม ดาน ““““การปรบัปรงุขบวนการผลติการปรบัปรงุขบวนการผลติการปรบัปรงุขบวนการผลติการปรบัปรงุขบวนการผลติ””””    
    

1. การทํากิจกรรมกลุม QCC อยางมีประสิทธิภาพ : Effectiveness QCC by small group 

activity 

2. การปรับปรุงอยางตอเน่ือง ดวย Kaizen : Continue improvement by Kaizen activity 

3. วิเคราะหสาเหตุของปญหาและดําเนินกิจกรรมแกไขและปองกัน 
4. Poka Yoke & Visual control : การเพ่ิมผลผลิตดวยการปองกันความผิดพลาด (Zero-

Defect by PokaYoke) 

5. การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพ่ือลดตนทุนการผลิต : 7 Wastes for cost 

reduction 

6. การลดตนทุนการผลิตดวย QC 7 Tools : QC 7 Tools for cost reduction 

7. Visual control เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ : Effectiveness Visual Control for 

Productivity Improvement 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิต : Efficiency and Productivity Improvement 

 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
    

1. สําหรับหลักสตูรขางตน ทางบริษัทฯ สามารถสงใบเสนอราคา รายละเอียดหลักสตูรพรอมประวัติ
วิทยากรได ภายใน 1 - 2 วนัทําการ (ทุกหลักสูตรสามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมไดตามความ
ตองการของลูกคา)  

2. กรณีออกแบบหลักสูตรอบรมใหมตามความตองการของลูกคา(ที่ไมมีตามรายช่ือหลักสูตร
ขางตน) ระยะเวลาในการนาํเสนอ ขึ้นอยูกับความยากงายของงาน 

3. สําหรับทานลูกคาทีต่องการ ดู หรือ สั่งพิมพ รายละเอียดหลักสูตร (Course Outline) เพื่อการ

นําไปพิจารณาเลือกหลักสตูรอบรมในเบื้องตนกอน สามารถเขาไป ด ูหรือ สั่งพิมพ ไดที่ 
http://www.uptosuccess.net/goodcoursegoodtraining     โดยสามารถคลิกที่รายช่ือ

หลักสูตรที่ตองการ เพือ่ ด ูหรือ สั่งพิมพ ไดตามสะดวกนะคะ 


