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Offers 100% Customer Satisfaction Training Service in the Human Side of Enterprise.
ความสาเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึน
้ ได ้ด ้วยการพัฒนาหลายๆปั จจัยประกอบขององค์กร ทรั พยากรบุคคล
เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู ้ ความสามารถ ความเข ้าใจ ความพร ้อมในการทางาน
ร่วมกัน สร ้างสรรค์ผลงานทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู ้สึกทีเ่ ป็ น
ส่วนหนึง่ ขององค์กร อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาองค์กรให ้ก ้าวหน ้ายิง่ ๆขึน
้
สถาบ ันฝึ กอบรม MOTIVA (Motivational Training Institute) – Motiva Ltd. ได ้ดาเนินกิจการด ้าน
บริการ และให ้คาปรึกษาด ้านการฝึ กอบรม เพื่อช่วยพั ฒ นาบุคลากรขององค์กรภาครั ฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ
ติด ต่ อ กั น มา ตั ้ง แต่ พุ ท ธศั ก ราช 2530
โดยจดทะเบีย นใน ชื่อ ห า้ ง หุ น
้ ส่ ว น จ ากั ด โมติว า – Motiva Ltd.
ทีอ
่ ยู่ 57 ซ.ริมคลองชักพระ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน ้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 โทรสาร 0-2881-3532
E-mail. info2@trainingbymotiva.com website : www.trainingbymotiva.com
สถาบัน ฝึ กอบรม MOTIVA จัด ทาแนวทางการสร ้างหลัก สูต รฝึ กอบรมเพื่อ การพั ฒ นาบุคลากร โดยแบ่ง เป็ น
9 กลุม
่ หลักสูตร เพือ
่ เป็ นแนวทางสาหรับพิจารณาเลือกและร่วมปรึกษา หรือขอข ้อมูลเพิม
่ เติม กับทีมงานของสถาบัน ฯ
เพือ
่ จัดและปรับหลักสูตร ให ้เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสาหรับองค์กรของท่าน

 กลุม
่ หลักสูตรการทางานอย่างทีม
่ สารและงานสานักงาน
 กลุม
่ หลักสูตรการสือ
 กลุม
่ หลักสูตรระบบคุณภาพ
 กลุม
่ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ-คุณภาพการทางาน
 กลุม
่ หลักสูตรการบริหารงาน / ภาวะผู ้นา / หัวหน ้างาน
 กลุม
่ หลักสูตรการบริหารทีมงานขาย / ผู ้นาทีมขาย
 กลุม
่ หลักสูตรการบริหารงานบุคคล
 กลุม
่ หลักสูตรการขาย – การตลาด
 กลุม
่ หลักสูตรพัฒนางานบริการ
เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดทีอ
่ งค์กรของท่านจะได ้รับจากวิธก
ี ารจัดฝึ กอบรมของสถาบัน MOTIVA - MTI
 ก่อนดาเนิน การจัดฝึ กอบรมทุกครั ง้ ทีมวิทยากร จะศึกษาลักษณะงาน , สถานการณ์ปัจจุบัน , นโยบาย
ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กร เพือ
่ นาไปสร ้างหลักสูตรให ้ เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน
 ท่านสามารถติดต่อเพือ
่ ปรึกษาหารือกับวิทยากรของสถาบัน ได ้ตลอดเวลา
้ ลงแล ้ว วิทยากรและทีมงานพร ้อมทีจ
 พิเศษสุด !!! หลัง จากการฝึ กอบรมเสร็ จสิน
่ ะเป็ นทีป
่ รึกษาให ้ท่าน
ตลอดไป … ฟรี
...... ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมหรือปรึกษากันเกีย
่ วกับแผนการฝึ กอบรมได ้ทันทีท ี่
info2@trainingbymotiva.com หรือโทรศัพท์คย
ุ กันก็ได ้ที่ Tel. 0-2882-7519 ,0-2882-7598
คุยโดยตรงกับ พรประภา (ทีป
่ รึกษาหลักสูตร)
หรือ อาจารย์เปรมฤดี และ อาจารย์ปิยาภรณ์ ( วิทยากร / ผู ้บริหารจัดทาหลักสูตร )
..... สถาบันยินดีปรับหลักสูตรให ้ตรงกับงานหรือความต ้องการเฉพาะของท่านได ้ค่ะ

สถาบันฝึ กอบรม MOTIVA ยึดหลักการเรียนการสอนด ้วยวิธี PROFIT & PLEARNING Method
โดยการนาทีมฝึ กอบรมจากวิทยากรทีช
่ านาญในสาขาต่างๆ
ั
การจ ัดสมมนาของทางสถาบ
ันฯ มีทงั้ In-house program ตามความต้องการของแต่ละองค์กร
และ Public program
*** สถาบันยินดีให ้บริการจัดฝึ กอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่ วยงานของท่าน [In-house Program] ทัง้ กลุ่มใหญ่ และ
กลุม
่ เล็ก หากท่านมีกลุม
่ บุคลากรทีจ
่ ะฝึ กอบรมเพียง1-5 ท่าน เราก็ยน
ิ ดีบริการจัดฝึ กอบรมกลุม
่ เล็กเฉพาะให ้ได ้ค่ะ
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รายการหล ักสูตรฝึ กอบรม In-house Program
1 กลุม
่ หล ักสูตรการทางานอย่างทีม







การใช ้ชีวต
ิ และทางานอย่างอย่างสาเร็จและมีความสุข
ปลุกพลังความคิด ปลุกพลังเพือ
่ การทางาน “สร ้างแรงจูงใจในการทางาน”
จิตสานึกและทัศนคติทด
ี่ ใี นการทางาน : Being The Best Team
ทาอย่างไรให ้มีความสุขและสนุกกับการทางาน (สมดุลชีวต
ิ – ครึง่ วัน)
สร ้างพลังในการทางาน –งานได ้ผลคนเป็ นสุข
ทาอย่างไรให ้ชีวต
ิ การทางานมีความสุข มั่นคง ก ้าวหน ้าและรักองค์กร







การสร่างความผูกพันผูกใจพนักงาน “Employee Engagement”
The Mission of Success ยุทธการแห่งความสาเร็จ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ั พันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพเพือ
มนุษย์สม
่ ความสาเร็จในการทางานเป็ นทีม
ั พันธ์ในการทางาน
มนุษย์สม











่ วามเป็ นเลิศ
การพัฒนาทีมสูค
การทางานร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
Mission of success for service team
ั ทัศน์ร่วมเพือ
BUILDING SHARED VISION การสร ้างวิสย
่ สร ้างทีมงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
การทางานอย่างทีม และการประสานงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
“Working happiness and better…. “Team working”
ผสานพลังเพือ
่ การทางานอย่างทีมทีแ
่ ท ้จริง : The Power of Team
การทางานเป็ นทีมและภาวะผู ้นา
เสริมสร ้างประสิทธิภาพการทางาน และ การทางานเป็ นทีม

จากหลักสูตรทัง้ หมดข ้างต ้น สามารถปรับเนื้อหาให ้สอดคล ้องกับความต ้องการเฉพาะของท่านได ้
เพียงแต่ท่านกรุณา  ในหลักสูตรทีท
่ ่านต ้องการรายละเอียด และ Fax กลับมาที่ 0-2881-3532
หรือ e-mail : info@trainingbymotiva.com

ผู ้ติดต่อ ……………………………………………………… ฝ่ าย / แผนก / ตาแหน่ง ………………………..
บริษัท ………………………………………………. โทรศัพท์ ….…….………………. โทรสาร ……………..
E-mail .......................................................................................................................
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ื่ สารและงานสาน ักงาน
2 กลุม
่ หล ักสูตรการสอ












่ สารแบบกล ้าแสดงออก
Assertive communication การสือ
่ สารกับบุคคลหลายแบบ
Communication with different style การสือ
่
Communication with high impact สือสารอย่างไรให ้ได ้ผลดีมป
ี ระสิทธิภาพสูง
่ สารในองค์กรเพือ
การสือ
่ ความสาเร็จและความสุขในการทางาน
่ สารและสือ
่ ความอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสือ
่
เทคนิคการสือสารข ้ามสายงาน เพือ
่ ประสิทธิภาพในการทางานทีด
่ ี
่ สารการประสานทีด
การสือ
่ ี ได ้งาน..ได ้ใจคน
่ สารเพือ
การสือ
่ ลดความขัดแย ้งและสร ้างความเข ้าใจและร่วมมือ
่
การสือสารและการตัดสินใจเพือ
่ แก ้ปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
่ สารและการสร ้างการมีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
การสือ
่ สารอย่างมีประสิทธิผล เพือ
การสือ
่ ความสาเร็ จในการประสานงาน









่ วามสาเร็จในงานธุรการ
ก ้าวสูค
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
่ ารเป็ นเลขานุ การมืออาชีพ
เคล็ดลับสูก
การเป็ นผู ้ช่วยผู ้บริหารทีด
่ ี
เสริมสร ้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการยุคใหม่
เทคนิคการเขียนเอกสารภายในองค์กร
การปฏิบัตงิ านสานักงานอย่างมีประสิทธิภาพ







โทรศัพท์อย่างไร ให ้ได ้ใจและได ้งาน
่ สารในทีป
เทคนิคการประชุมและการสือ
่ ระชุมทีไ่ ด ้ผล
บุคลิกภาพดี สร ้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
เทคนิคการนาเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการนาเสนอและบุคลิกภาพทีด
่ ี เพือ
่ ภาพลักษณ์ทด
ี่ ข
ี องตนเองและองค์กร

จากหลักสูตรทัง้ หมดข ้างต ้น สามารถปรับเนื้อหาให ้สอดคล ้องกับความต ้องการเฉพาะของท่านได ้
เพียงแต่ท่านกรุณา  ในหลักสูตรทีท
่ ่านต ้องการรายละเอียด และ Fax กลับมาที่ 0-2881-3532
หรือ e-mail : info@trainingbymotiva.com
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ิ ค้า
3 กลุม
่ หล ักสูตรระบบคุณภาพ , Logistic , คล ังสน














จิตสานึกเรือ
่ งคุณภาพ
พัฒนาวิธก
ี ารทางานอย่างต่อเนื่องด ้วยหลัก KAIZEN
สร ้างและสานกิจกรรม 5ส ให ้สาเร็จอย่างต่อเนื่อง
การนาระบบคุณภาพ 5 ส. มาประยุกต์ใช ้ในการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรมกลุม
่ คุณภาพและเครือ
่ งมือคุณภาพ 7 ชนิด QC circle & 7QC tools
เครือ
่ งมือการพัฒนาคุณภาพ 7 New QC Tools
การดาเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร
การควบคุมคุณภาพ ( QC ) เพือ
่ ให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริหารคุณภาพทั่วองค์กร – TQM
Horenso and Visual control
WHY – WHY Analysis
รู ้ทัน TPM
่ วามยั่งยืนขององค์กรด ้วย ISO 9001 : 2015
การมุ่งสูค










จิตสานึกลดการใช ้ทรัพยากร ลดต ้นทุน-ความสูญเปล่าในการทางาน
เทคนิคลดความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการทางาน
การสร ้างจิตสานึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
ความสูญเสีย 7 ประการ และเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
ปลดล็อคปั ญหา ปรับปรุงงานต่อเนื่อง Work Improvement
การลดต ้นทุนการผลิตเพือ
่ การเติบโตอย่างยั่งยืน
การลดต ้นทุนในการผลิตแบบ lean
การประยุกต์ใช ้สถิตเิ พือ
่ การปรับปรุงคุณภาพ








การเลือกใช ้เครือ
่ งมือ-วิธก
ี ารเพิม
่ ผลผลิตทีเ่ หมาะสมกับการทางาน
การเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตด ้วยการบารุงรักษาเชิงป้ องกัน
การบริหารการผลิตและกิจกรรมส่งเสริมการผลิต
Just in Time เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิต
IE เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพือ
่ การเพิม
่ ผลิตภาพ
ZERO Defect












โลจิสติกส์กบ
ั การจัดการสินค ้าคงคลัง
แนวทางการปฏิบัตงิ านในการตรวจนั บสินค ้า และ การ Cycle Count
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค ้า
ยุทธวิธแ
ี นวทางปฏิบัตงิ านในคลังสินค ้าและตรวจนับสินค ้าประจาปี
การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอน
ั ตรายอย่างถูกวิธี
การบริหารการจัดส่งสินค ้าและลดค่าใช ้จ่ายในการจัดส่ง
การเพิม
่ ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน Messenger
การตรวจรับ-จ่ายสินค ้าและวัสดุภัณฑ์ให ้ถูกต ้องมีประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค ้าและวัตถุอน
ั ตรายอย่างถูกวิธแ
ี ละปลอดภัย
การวางแผนการปฏิบัตงิ านในระบบ logistic
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ั
4 กลุม
่ หล ักสูตรการพ ัฒนาศกยภาพ-คุ
ณภาพการทางาน (1)








คิดสร ้างสรรค์ นวัตกรรม เพิม
่ พลังการแข่งขันให ้องค์กร Creative – Innovation for competitiveness
คิดเชิงบวก คิดสร ้างสรรค์ เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการทางาน
Positive Thinking & Personal Development in work life Environment
Positive Thinking to Creative Thinking...เพิม
่ พลังคิด พลิกพลังธุรกิจ
ทาอย่างไรให ้มีความสุขและสนุกกับการทางาน
่ ย
ั ชนะในชีวต
ก ้าวสูช
ิ และธุรกิจอย่างยั่งยืนด ้วย “พลังคิดริเริม
่ สร ้างสรรค์”
คิดอย่างไรให ้ใจเป็ นสุข

 Logical Thinking
 การคิดเชิงกลยุทธ์ : Strategic Thinking
 การคิดเป็ นระบบเพือ
่ การตัดสินใจและแก ้ปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ






EQ เพือ
่ การพัฒนาตนเองของคนทางาน
EQ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สาหรับผู ้บริหาร
พัฒนา AQ - เพิม
่ พลังบวก เพือ
่ เอาชนะอุปสรรคในชีวต
ิ และงาน
เพิม
่ ศักยภาพการพัฒนาตนเองด ้วยหลัก 10Q
่ สารอย่างสร ้างสรรค์
การเสริมสร ้างประสิทธิภาพ และ ความสาเร็จในการทางานด ้วยEQ – AQ และการสือ
















จิตสานึกและความรับผิดชอบในการทางาน
การพัฒนาตนเองเพือ
่ ความเป็ นเลิศ
การตัง้ เป้ าหมายและวางแผนงาน Goal setting
สร ้างแรงบันดาลใจ เสริมพลังบวก เพือ
่ ความสาเร็จ
พัฒนาและสร ้างความสุขความสาเร็จในการทางาน
การสร ้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางาน เพือ
่ ความสาเร็จสูงสุดขององค์กร
การสร ้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในตนเอง
Self Development กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพือ
่ ความสาเร็จในงาน
การตระหนักในหน ้าทีแ
่ ละการสร ้างแรงจูงใจเพือ
่ เป้ าหมาย
อึด ฮึด สู ้ ... ฟื้ นตัวเองให ้มีพลัง-เพิม
่ ความสุขและความสาเร็จ
้ความคิ
การพัฒนาการทางานโดยใช
ดสร ้างสรรค์
จิตสานึกในการปฏิบัตงิ านด ้วยใจและใส่ใจการปฏิบัตงิ านจากตัวคุณ
การพัฒนาตนเองเพือ
่ ประสิทธิภาพการทางานสูงสุด
พัฒนาตัวเอง เพิม
่ พลังการแข่งขันระยะยาว








เทคนิคการทางานร่วมกันกับทุก GEN
คุณภาพคน คุณภาพงาน ส่งเสริมภาพลักษณ์
การแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจเพือ
่ การทางานทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
กลยุทธ์การรับมือกับสารพัดปั ญหา “เรือ
่ งคน”
แนวทางการแก ้ไข "สารพันปั ญหาภายในองค์กร"
เทคนิคการปรับปรุงการทางานเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
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ั
4 กลุม
่ หล ักสูตรการพ ัฒนาศกยภาพ-คุ
ณภาพการทางาน (2)
 การทางานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพือ
่ บรรลุเป้ าหมาย
 Highly Effective People : Work Hard Work Smart : Smart People Smart Work
.... พัฒนาศักยภาพของคนทางาน เพือ
่ ทางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 การทางานเชิงรุกบรรลุเป้ าหมาย
 เทคนิคการทางานอย่างมืออาชีพ
 ความเป็ นมืออาชีพ เพือ
่ ความสาเร็จไร ้ขีดจากัด
 ความเป็ นมืออาชีพทีป
่ ระสบความสาเร็จอย่างมีธรรม
 คุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
 คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ
 คุณธรรม จริยธรรม คิดสร ้างสรรค์ เพือ
่ ประสิทธิภาพการทางานสูงสุด
 การพัฒนาตนเอง เพือ
่ ประสิทธิภาพการทางานสูงสุด
 การเพิม
่ ประสิทธิภาพการทางานในองค์กรธุรกิจ
 วัฒนธรรมองค์กรทีส
่ ร ้างสรรค์เพือ
่ การพัฒนางานอย่างยั่งยืน
 บริหารชีวต
ิ แบบคนรู ้จริง –Life Management –The 360o bird-eye-view
 Learning Organization
 โครงการฝึ กอบรม เพือ
่ พัฒนาบุคลิกภาพทีด
่ ี และส่งเสริมความสัมพันธ์ทด
ี่ ต
ี อ
่ กัน..“ใครๆก็จะชอบฉั น...คอยดูนะ!”
 HPO Power to work –พลังองค์กรสมรรถนะสูง
 ภาวะผู ้ตามทีด
่ ี
 บุคลิกภาพทีด
่ ี สร ้างความประทับใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
 บุคลิกภาพและการปรากฏกายทีด
่ ี
 การใช ้เทคโนโลยี ICT เพือ
่ พัฒนาการทางาน
 นวัตกรรมในการพัฒนาคน
 ดิจต
ิ อลกับการเพิม
่ ประสิทธิภาพ





การบริหารเวลา การวางแผน และการจัดลาดับความสาคัญของงาน
การเขียนแผนและบริหารโครงการ
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพือ
่ ความสาเร็จ
พนักงานผู ้มีหัวใจเป็ นเจ ้าของธุรกิจ “ปลุกจิตสานึกด ้วยความรู ้สึกของการเป็ นเจ ้าของร่วม”
– Sense of belonging as ownership

 การบริหารลูกหนี้และทวงหนี้ทไี่ ด ้ผล
 การคัดเลือกและบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ
 Change management
่ ง
 การบริหารความเสีย
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5 กลุม
่ หล ักสูตรการบริหารงาน / ภาวะผูน
้ า / ห ัวหน้างาน (1)









การสร ้างจิตสานึกการเป็ นหัวหน ้าในการทางานมุ่งสูเ่ ป้ าหมายองค์กร
หัวหน ้ายุคใหม่ “หัวใจบวก” ทีล
่ ก
ู น ้องยอมรับ
ทักษะและศิลปะการเป็ นหัวหน ้างานทีด
่ ี
เสริมพลังผู ้นา – เพิม
่ ทักษะหัวหน ้างาน
อย่างนี้ส ิ หัวหน ้า ผู ้นามืออาชีพ
การทางานของนักบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
่ วามสาเร็จ
การพัฒนาผู ้บริหารและหัวหน ้าสูค
การบริหารจัดการทีด
่ อ
ี ย่างมีกลยุทธ์











่ วามสาเร็จด ้วยกัน
พัฒนางาน พัฒนาคน มุ่งสูค
ภาวะผู ้นาและการเป็ นโค ้ชทีด
่ ี
เทคนิคการสอนและแนะนาเพือ
่ พัฒนาคนให ้ได ้ผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
เทคนิคการสอนและการเป็ นพีเ่ ลีย
้ ง Coaching & Mentoring Technique
เทคนิคการเป็ นพีเ่ ลีย
้ งในองค์กร
เพิม
่ พลังทีมงานด ้วยทักษะการโค ้ช ... ของหัวหน ้า
การให ้คาปรึกษาผู ้ใต ้บังคับบัญชาอย่างสร ้างสรรค์
การเป็ นวิทยากรอย่างมืออาชีพ : TRAIN THE TRAINER
เทคนิคการพัฒนาบุคลากรด ้วย OJT และการประเมินผลการทา OJT






การมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
เทคนิคการสัง่ งาน – สอนงาน – ติดตามงาน และประเมินผลงาน
การให ้ข ้อมูลป้ อนกลับ [Feedback]
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ..สาหรับหัวหน ้างานทุกระดับ







บริหารทีมงานและสร ้างแรงจูงใจในการทางาน
เทคนิคการจูงใจเพือ
่ นาทีมงานอย่างได ้ผล
การสร ้างแรงจูงใจบุคลากรเพือ
่ ความสาเร็จขององค์กร
่ สารและการจูงใจผู ้ใต ้บังคับบัญชา
เทคนิคการสือ
การสร ้างแรงจูงใจในการทางานให ้ลูกน ้อง – ทีมงาน










ภาวะผู ้นา : คุณสมบัตข
ิ อง “หัวหน ้าคน” มืออาชีพ
ผู ้นาแบบนี้ส!ิ ... ทีใ่ ครๆก็รัก
ภาวะผู ้นาและการสร ้างทีมงานทีด
่ ี
จิตวิทยาบริหารสาหรับผู ้นา
ภาวะผู ้นาเพือ
่ การทางานอย่างทีมทีแ
่ ท ้จริง
ภาวะผู ้นาและวัฒนธรรมองค์กรแบบ Leadership Oriented
่ วามเป็ นเลิศ
พัฒนาความคิดบวกและภาวะผู ้นาสูค
การสร ้างและพัฒนาทีมงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
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5 กลุม
่ หล ักสูตรการบริหารงาน / ภาวะผูน
้ า / ห ัวหน้างาน (2)






การคิดวิเคราะห์และการแก ้ไขปั ญหาอย่างมีระบบ
การคิดเป็ นระบบเพือ
่ การแก ้ปั ญหาและตัดสินใจ
การตัดสินใจและแก ้ปั ญหาอย่างสร ้างสรรค์
การแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจเพือ
่ การทางานทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
การบริหารความขัดแย ้งและการตัดสินใจเพือ
่ แก ้ปั ญหาอย่างสร ้างสรรค์








วิธบ
ี ริหารทีมบริการให ้ประสบชัยชนะ (สาหรับหัวหน ้าทีมบริการ)
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนงาน [Planning]
เทคนิคการวางแผนและจัดการงาน
เทคนิคการวางแผนและจัดการงานสาหรับหัวหน ้าหน่วยงาน
การจัดการกับคน (ลูกน ้อง) เจ ้าปั ญหา







การจัดทาแผนงานเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์กร
การบริหารการเปลีย
่ นแปลง-เชิงยุทธศาสตร์
การคิดเชิงกลยุทธ์ : Strategic Thinking
การจัดทาและวางแผนงบประมาณเบือ
้ งต ้น
Project Planning & Management การเขียนแผนและบริหารโครงการ

6 กลุม
่ หล ักสูตรการบริหารทีมงานขาย /ผูน
้ าทีมขาย








การจัดการกองกาลังขาย...ครบเครือ
่ ง ครบวงจร
เทคนิคการสอนและพัฒนาทีมงานขาย
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
สร ้างสุดยอดทีมขายด ้วย “สูตรบริหารการขาย”
Coaching and developing sales team (PC)
สร ้างศักยภาพหัวหน ้าทีมขายภายในสถานที่ หลักสูตรต่อเนื่อง 2วัน(หัวหน ้าทีม PC-BA)
การเป็ นผู ้จัดการร ้านอย่างมีประสิทธิผล Shop Manager (2 วัน)
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7 กลุม
่ หล ักสูตรการบริหารงานบุคคล





การบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับหัวหน ้า/ผู ้จัดการในสายงานต่างๆ HR. for Line Manager / Supervisor
การปฏิบัตงิ าน HR ยุคปั จจุบันอย่างมืออาชีพ HRM. Day-To-Day Operation
การวางแผนกาลังคน Manpower Planning
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ








ทักษะการสัมภาษณ์ทม
ี่ ป
ี ระสิทธิภาพ
ทักษะการสัมภาษณ์งาน ทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล ...ได ้บุคลากรทีต
่ รงและมีคณ
ุ ภาพตามต ้องการ
การปฐมนิเทศ ทีได ้ผล
HRD. for New HRD. Staff
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
การบริหารงานฝึ กอบรมแบบครบวงจร











การจัดทาตัวชีว้ ด
ั KPIs ทีไ่ ด ้ผลและใช ้ได ้จริง
Balanced Scorecard & KPIs [Tool for Performance Management ]
ทาอย่างไรให ้พนักงานปฏิบัตต
ิ ามตัวชีว้ ด
ั อย่างเต็มใจ
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน Performance Management – การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การประเมินผล 360 องศา
เทคนิคการสร ้างการยอมรับการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน สาหรับหัวหน ้างาน
การบริหารค่าตอบแทน (เงินเดือน ค่าจ ้าง สวัสดิการ และ ค่าตอบแทนอืน
่ ๆ)
เทคนิคการจัดวางโครงสร ้างเงินเดือน
เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และเอกสารทีใ่ ช ้แจ ้งเตือน
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8 กลุม
่ หล ักสูตรการขาย – การตลาด ( 1 )



















สร ้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพือ
่ เพิม
่ ยอดขายให ้องค์กร
การขายอย่างมืออาชีพเพือ
่ เพิม
่ ผลสาเร็จในการขาย
การขายอย่างทีป
่ รึกษา Consultative and Key-Account Selling Skills
เพิม
่ พลังความสาเร็จในการขายอย่างมืออาชีพ
ทัศนคติเชิงบวกและเทคนิคการขาย .... ขายสาเร็จต ้องอย่างนี้
หลักและเทคนิคการขายสาหรับทีมงานบริการลูกค ้า
ื่
การขายอย่างมืออาชีพ เพือผลส
าเร็จสูงขึน
้
ทักษะการขายอย่างมืออาชีพสาหรับสินค ้าบริโภคทีข
่ ายเร็ว
เพิม
่ พลังธุรกิจ “ขายดี บริการเด่น เข ้าใจลูกค ้า ชนะใจลูกค ้า”
เพิม
่ พลังการขายด ้วย สูตรบริหารการขาย – ขายอย่างมีแผน
วิธช
ี นะใจลูกค ้าและรักษาลูกค ้า ด ้วยเทคนิคการขายและบริการอย่างประทับใจ
กลยุทธ์การขายเพือ
่ ชนะใจลูกค ้า..ชนะในการแข่งขัน
กลยุทธ์การขายเชิงรุก ...Proactive Selling
เพิม
่ ยอดขายแบบมีกน
๋ึ ด ้วย "การขายเชิงวิเคราะห์"
เพิม
่ พลังการขายให ้องค์กรด ้วย "การพัฒนาทักษะการขาย"
ขายแบบหลายกลยุทธ์เพือ
่ ความสาเร็จในยุคการแข่งขันสูง
Renewing Salesforce ชุบชีวต
ิ นักขาย จุดประกายการขายใหม่ให ้ดีกว่าเดิม
ขายแบบฉลาด Smart Selling ด ้วยหลักวิเคราะห์การขาย









เทคนิคการนาเสนอขายให ้ได ้ทัง้ ยอดและตรงใจลูกค ้า
่ สารโน ้มน ้าวจูงใจในงานขาย
การเจรจาสือ
เทคนิคการเจรจาจูงใจและเจรจาต่อรองให ้ได ้งานและได ้ใจจากลูกค ้า
เทคนิคการพูดจูงใจเพือ
่ ขายได ้สาเร็จ
่ สารจูงใจลูกค ้า
จิตวิทยาและทักษะในการสือ
เทคนิคการค ้นหาความต ้องการของลูกค ้าและศิลปะการจูงใจในการเสนอขาย
The Story-oriented Presentation – นาเสนองานให ้น่าสนใจด ้วยสูตร Story-oriented







เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน ้มน ้าวใจสาหรับงานขายขัน
้ สูง
กลยุทธ์ชนะใจลูกค ้า...ชนะในสถานการณ์ “2 ต” , “3 ต” ( โต ้แย ้ง – ต่อรอง – ต่อว่า )
วิธรี ับมือกับการบอกปั ดโต ้แย ้งของลูกค ้าเพือ
่ ปิ ดการขายทีไ่ ด ้ผล
การเจรจาตกลงเมือ
่ มีการต่อรองเพือ
่ ขายให ้ได ้กาไรสูงขึน
้
การตอบข ้อโต ้แย ้ง การเจรจาต่อรอง การปิ ดการขาย การติดตาม-บริการหลังการขายและการรักษาลูกค ้า
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8 กลุม
่ หล ักสูตรการขาย – การตลาด ( 2 )





กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย
เทคนิคการขายและการเจรจาเพือ
่ ปิ ดการขาย
เปิ ดการขาย - ปิ ดการขายแบบเซียนด ้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"
การปิ ดการขายแบบนักขายมือเซียน

 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ทไี่ ด ้ผลสาเร็จและสร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้า
 เทคนิคการใช ้โทรศัพท์ในการขายและบริการ
่ สารทางโทรศัพท์เชิงรุกอย่างมืออาชีพ
 เทคนิคการสือ
เทคนิคการขายและบริการลูกค ้าภายในร ้านค ้า
อย่างนี้ส.ิ ..นักขายมืออาชีพ (ขายภายในสถานที)่ , ขายสาเร็จ... ต ้องอย่างนี้
UP Selling Skill-ทักษะการขายเพือ
่ เพิม
่ ยอดขาย
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการขายเพือ
่ การเป็ น Brand Ambassador ทีด
่ ี
ขายสาเร็จด ้วยจิตวิทยาการขายและบริการ ทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ
... INSIDE SELLING (การขายภายในสถานที่ – โชว์รูม)
 ขายสาเร็จด ้วยจิตวิทยาการขายและบริการ สาหรับการขายภายในสถานที-่ โชว์รม
ู
….. โครงการพัฒนานักขาย ต่อเนื่อง 4 Module
สาหรับ PC BA MC CC พนักงานขายหน ้าโครงการ พนักงานขายในโชว์รม
ู
 เทคนิคการต ้อนรับและการขายทีไ่ ด ้ผล
 หลักสูตร PC มืออาชีพ...ต ้องอย่างนี้ (หลักสูตร ครึง่ วัน- 1 วัน)


















กลยุทธ์การรักษาลูกค ้าเดิม สร ้างลูกค ้าเพิม
่
การสร ้างความพึงพอใจมุง่ เน ้นลูกค ้า
ทาการขายและการตลาดในยุค 4.0
การขายเข ้า Modern trade
สุดยอดนักขายมืออาชีพในธุรกิจประกันชีวต
ิ และประกันภัย
The Road to the Top การพัฒนาทักษะแบบ 360 องศา เพือ
่ ความสาเร็จ
Selling at Brink ขาย(ตัวเอง) ให ้ได ้ในพริบตา
(Selling at Brink –How to make people like you at the first meet)
การสร ้างความคิดเชิงบวกให ้ทีมขายและทีมการตลาดของท่านในสภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ
เพิม
่ พลังการขายด ้วย Superpower mind
เพิม
่ พลังธุรกิจด ้วยสมองเสธ.+หัวใจนักรบ
่ สารสาหรับลูกค ้าต่างประเทศ
เทคนิคการขายและการสือ
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8 กลุม
่ หล ักสูตรการขาย – การตลาด ( 3 )





















การตลาด (เบือ
้ งต ้น) สาหรับบุคลากรในและนอกส่วนการตลาด
การตลาดสุดขีด - แนวทางการตลาดทีไ่ ด ้ผลทีส
่ ด
ุ
การวางแผนการจัดการ marketing event
การตลาดทีไ่ ด ้ผลในยุค 4.0
เพิม
่ พลังการแข่งขันด ้วยวิธค
ี ด
ิ แบบยุค 4.0
เพิม
่ พลังการแข่งขันให ้ธุรกิจด ้วยเทคโนโลยี ICT
่ สารและส่งเสริมการตลาดเพือ
การสือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพนักการตลาด
่ สารแบรนด์ให ้อยู่ในใจลูกค ้า
การสร ้างแบรนด์และสือ
่ ยุคใหม่
New Media Marketing ยุทธศาสตร์การตลาดสือ
การตลาดแบบ B2B – B2B Marketing : Plan to action
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
่ สารทางการตลาดผ่าน e-marketing & e-commerce
การสือ
พลังบวกสาหรับนักการตลาดเครือข่าย
Business Matching
การวางแผนกลยุทธ์การตลาด Strategic Marketing Planning
การตลาดสาหรับนักขาย
การบริหารการตลาดเพือ
่ การพัฒนาองค์กร
Benchmarking จากทฤษฎีสป
ู่ ฏิบัต ิ
การตัง้ ราคา – เชิงกลยุทธ์และกลวิธท
ี างการตลาด
เปิ ดร ้านค ้าและทาการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพ

9 กลุม
่ หล ักสูตรพ ัฒนางานการบริการ ( 1 )
 การบริหารจัดการงานบริการ (สาหรับหัวหน ้าทีมบริการ)
 วิธบ
ี ริหารทีมบริการให ้ประสบชัยชนะ (สาหรับหัวหน ้างาน)





CEM การสร ้างประสบการณ์ทด
ี่ ใี ห ้กับลูกค ้า
CRM and CEM การบริหารความสัมพันธ์และสร ้างประสบการณ์ทด
ี่ ใี ห ้ลูกค ้า
CSR ทีเ่ หนือกว่า
Hospitality Sales & Marketing for Non Sales & Marketing
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9 กลุม
่ หล ักสูตรพ ัฒนางานการบริการ ( 2 )















การสร ้างสรรค์งานบริการให ้เหนือความต ้องการลูกค ้า
บริการอย่างไรให ้ชนะใจลูกค ้า
บริการด ้วยคุณภาพอย่างทั่วถ ้วนเพือ
่ ความพึงพอใจอย่างถ ้วนทั่ว
Excellent Service Team
Service value การสร ้างคุณค่าให ้งานบริการ
การคิดเชิงบวกและทางานอย่างทีมเพือ
่ การบริการทีเ่ ป็ นเลิศ
วิธช
ี นะใจลูกค ้าและรักษาไว ้ได ้ตลอดไป ด ้วยเทคนิคการขายและบริการ
พลังแห่งความสาเร็จในการทางานบริการเชิงรุก
เพิม
่ พลังงานบริการด ้วยหลัก “เปลีย
่ นหัวคิด ปลุกหัวใจ”
บริการอย่างไรให ้มีความสุขทัง้ ผู ้ให ้และผู ้เข ้ามาใช ้บริการ
ยุทธการแห่งความสาเร็จของทีมงานบริการลูกค ้า
บริการได ้ดี มีความสุข เพราะสนุกกับงานบริการ
ใส่หัวใจให ้บริการ –เคล็ดลับและแนวทางพัฒนาเพือ
่ การบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพและมิตรภาพ
การสร ้างมาตรฐานการบริการ (ทัง้ ด ้านพฤติกรรมและกระบวนการ) ... เพือ
่ มุ่งสร ้างความพึงพอใจให ้ลูกค ้า
อย่างเกินคาด หลักสูตร 2 วัน พร ้อมทัง้ การจัดทาคูม
่ อ
ื การบริการ










เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมผู ้รับบริการและยกระดับคุณภาพงานบริการ
การจัดการกับการร ้องเรียน – ต่อว่า ของลูกค ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริการทีเ่ ป็ นเลิศและการจัดการร ้องเรียนต่อว่าของลูกค ้า
การดูแลคุณภาพงานก่อนส่งมอบถึงลูกค ้า
บุคลิกภาพและการบริการอย่างไรถึงจะชนะใจลูกค ้า
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในงานบริการลูกค ้า
“บริการส่วนหน ้า” …การต ้อนรับและบริการอย่างประทับใจเมือ
่ แรกพบ
เทคนิคการใช ้เสียงเพือ
่ งานบริการ

 การสร ้างความพึงพอใจอย่างไร ... ให ้ลูกค ้าเกิดความประทับใจ
 การสารวจและประเมินความพึงพอใจของลูกค ้า
้ ะตาองค์กรได ้อย่างไร
 แบบสอบถามความพึงพอใจ..ชีช








เทคนิคการใช ้โทรศัพท์ เพือ
่ สร ้างและรักษาลูกค ้า สาหรับ Call Center และ Customer Service ยุคใหม่
โทรศัพท์อย่างไรให ้ “ได ้ใจและได ้งาน"
บริการอย่างประทับใจด ้วยการใช ้โทรศัพท์
้ ของ Call Center
ยกระดับงานบริการทีเ่ หนือชัน
โทรศัพท์กบ
ั งานบริการ helpdesk
Customer care
การใช ้โทรศัพท์ทางธุรกิจ

จากหลักสูตรทัง้ หมดข ้างต ้น สามารถปรับเนื้อหาให ้สอดคล ้องกับความต ้องการเฉพาะของท่านได ้
เพียงแต่ท่านกรุณา  ในหลักสูตรทีท
่ ่านต ้องการรายละเอียด และ Fax กลับมาที่ 0-2881-3532
หรือ e-mail : info@trainingbymotiva.com

ผู ้ติดต่อ ……………………………………………………… ฝ่ าย / แผนก / ตาแหน่ง ………………………..
บริษัท ………………………………………………. โทรศัพท์ ….…….………………. โทรสาร ……………..
E-mail .......................................................................................................................
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Motivational Training Institute
Motiva Ltd. / Tel.02-882-7519 , 02-882-7598 Fax 02-881-3532

www.trainingbymotiva.com / www.วิทยากรฝึ กอบรม.com
e-mail : info2@trainingbymotiva.com

57 Soi Rimklongchakpra, Bangkunnon, Bangkoknoi , BKK. 10700

แบบฟอร์มแจ ้งความต ้องการการจัดฝึ กอบรม In-house
่ บริษัท / ชือ
่ องค์กร
ชือ
่ ผู ้ติดต่อ
ชือ

ตาแหน่ง / ฝ่ าย

โทรศัพท์

แฟกซ์

e-mail
หลักสูตรทีต
่ ้องการ
ข ้อมูลผู ้เข ้าอบรม ( จานวน , ฝ่ าย / ตาแหน่ง ฯลฯ )

ความต ้องการเฉพาะ / ปั ญหาทีต
่ ้องการให ้แก ้ไข / หัวข ้อเรือ
่ ง – เนื้อหาทีต
่ ้องการ

Fax ไปที่ 0-2881-3532 / E-mail : info2@trainingbymotiva.com
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