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ประสบการณ์การท างาน 

 ผูอ้  านวยการหลกัสูตรพฒันานกัขาย โครงการ Sporty Hero บริษทั มหวฒัน์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
 ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด การขาย และทรัพยากรบุคคล บริษทั P.J. Garment (Thailand) จ ากดั 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบริษทั TCC Capital Group 

 ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมและพฒันา กลุ่มบริษทัในเครือ UCOM 

 ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาด กลุ่มบริษทัในเครือ โอสถสภา 
 ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน่ 

 อาจารยพ์ิเศษ (Guest Speaker) เร่ือง HRM & HRD การส่ือสารและพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ร จิตวทิยาอุตสาหกรรม                             
ภาวะผูน้ าและทีมงาน ใหก้บัระดบัปริญญาตรีและโท เช่น เกษตรศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ หอการคา้ไทย ศรีปทุม                           
เกษมบณัฑิต ราชภฎัจนัทรเกษม 

 

การศึกษาและฝึกอบรม 

 ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 Competency Based for HRM & HRD : In House Training TCC Group , May 28-30 , 2007 

 Job Analysis & Job description : In House Training TCC Group , June 30 , 2007 

 The Hidden Crisis of Salary People , Nation-NIDA HR Forum , Aug 23 , 2007 

 Innovation Organization , PMAT , Mar 28 , 2007 

 High Performance Organization : PMAT , Apr 20 , 2007 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Integrated Problem Solving & Decision Making สถาบนั P&P Consultants 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Supervisory Grid สถาบนั Grid Thailand 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร The 7 Habits of Highly Effective People สถาบนั PacRim & Covey 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Middle Management Workshop สถาบนั LOMA : Life Office Management Association,Inc 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Win-Win Strategic Marketing Planning สถาบนั Integrated Tecsult-HRD Institute แคนาดา 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร EDP : Executive Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Modern Marketing Management จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรวทิยากรรับรอง หลกัสูตร Service Plus Facilitator (การบริการท่ีมีคุณค่า) สถาบนั DDI สหรัฐอเมริกา  
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Counselor Person (การขายแบบท่ีปรึกษา) สถาบนั Siam Wilson Learning 

 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม (Engineering Effective Instruction)  

      สถาบนั Harold D. Stolovitch & Associates แคนาดา 
 ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Effective Business Presentations Workshop (ทกัษะการน าเสนอทางธุรกิจ): P&P Consultants 

 การบริหารวฒันธรรมองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ สถาบนั HDI Institute 

ประวตัวิทิยากร 
อ.พรเทพ ฉันทนาว ี
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หัวข้อบรรยาย 
 หมวดการบริหารจดัการ :  

การวางแผนงาน  
การแกปั้ญหาและตดัสินใจ  
การสัง่งาน  
การสอนงาน  
การมอบหมายงาน  
ภาวะผูน้ าการจูงใจ  
การบริหารความขดัแยง้  
การบริหารเวลา  
การประเมินผลงาน  
การพฒันาทีมงาน  
เทคนิคการน าเสนอ   
Train the trainer 
 

 หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล :  
การจดัท า Competency ในงานบุคคล  
การวางแผนพฒันาบุคลากร (Training Roadmap)    

การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)  

การวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Planning) 

การก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จ (KPI & BSC) 

 

 หมวดการขาย การตลาดและบริการ :  
เทคนิคการขาย  
การขายทางโทรศพัท ์ 
การเจรจาต่อรอง  
การขายอยา่งท่ีปรึกษา         
การวางแผนการขาย  
การบริหารงานขาย  
การวางแผนการตลาด  
การวเิคราะห์ตลาด (SWOT)  
การบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ (CRM)  

การส่ือสารทางการตลาด (IMC)  

เทคนิคการบริการและตอ้นรับ (Service Excellence)  

การสร้างจิตส านึกบริการ (Service Mind) 

การส ารวจความพึงพอใจลูกคา้ (Customer Satisfaction Survey)  

การจดัการขอ้ร้องเรียนลูกคา้ (Complaint Management) 



                       
 

________________________________________________________________ 
 

SoftLogic Center Co., Ltd.  Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887 

Email: info@softlogiccenter.com  Website: www.softlogiccenter.com 
 

ประวตัิการเป็นวิทยากรรับเชิญจากภาคธุรกจิเอกชน และภาครัฐ (โดยสังเขป) 
 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ : บริษทั Property Perfect จ ากดั (มหาชน)  

บริษทั NC Housing จ ากดั (มหาชน)                                      
บริษทั ธนารมณ์ บา้นและท่ีดิน จ ากดั  
บริษทั PATCO LAND จ ากดั  
บริษทั อยธุยา ปาร์ค จ ากดั 

 ธุรกจิคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ : บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากดั  
บริษทั Fujitsu (Thailand) จ ากดั  
บริษทั Loxley จ ากดั  
บริษทั CS loxinfo จ ากดั  
บริษทั SIS Technology จ ากดั  
บริษทั Datamatch จ ากดั  
บริษทั World Technology จ ากดั 

 โรงพยาบาล : โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพและใน
เครือ โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลศิขรินทร์ 

 ธุรกจิธนาคาร : ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคารสงเคราะห์ กสิกรไทย กรุงไทย ทหารไทย ไทยธนาคาร ศรีนคร 
มหานคร  

 ธุรกจิค้าปลกี : กลุ่มบริษทั (ซี.พี.เซเวน่ อีเลฟเวน่, ซี.พี.เอฟ.) เซ็นทรัลกรุ๊ป ทอ้ปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สยามแมค็โคร 
 ธุรกจิการส่ือสาร : บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  

บริษทั UBC CableTV จ ากดั  
บริษทั DTAC จ ากดั  
บริษทั UCOM จ ากดั  
บริษทั TOT จ ากดั (มหาชน)   

 ธุรกจิยานยนต์และพลงังาน : บริษทั อีซูซุ นครหลวง จ ากดั  
บริษทั โตโยตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั                                                   
บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั  
บริษทั สยาม มิชลิน กรุ๊ป จ ากดั 

 ธุรกจิขายตรง : บริษทั Amway จ ากดั  
บริษทั Suprederm International จ ากดั  
บริษทั Queen Living Products จ ากดั 

 ธุรกจิประกนัภัย : บริษทั American International Assurance จ ากดั  
บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ากดั บริษทั AXA Insurance จ ากดั  
บริษทั LMG Insurance จ ากดั บริษทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ ากดั  
บริษทั ไทยววิฒัน์ประกนัภยั จ ากดั บริษทั ฟินนัซ่าประกนัชีวติ จ ากดั  
บริษทั ศรีอยธุยาประกนัภยั จ ากดั 
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 ธุรกจิเช่าซ้ือ : GE Money TOYOTA Leasing Mazda Leasing  
 ธุรกจิสุขภาพและฟิตเนส : Fitness First  

บริษทั Apron จ ากดั (ธุรกิจสนามกีฬาและฟิตเนส)                
 ธุรกจิการค้าทัว่ไป : บริษทั เครือซิเมนตไ์ทย จ ากดั  

บริษทั น ้ าตาลมิตรผล จ ากดั  
บริษทั น ้ าตาลวงัขนาย จ ากดั                           
บริษทั น ้ าตาลไทยรุงเรือง จ ากดั  
บริษทั NCR Rubber จ ากดั  
บริษทั Universe Beauty จ ากดั (เคร่ืองส าอาง Tellme)                       
บริษทั M Water จ ากดั (น ้ าด่ืมตรา Sprinkle)  

บริษทั Mykie จ ากดั (แปรงสีฟัน AIM, Victory)  

 องค์กรของรัฐ : การไฟฟ้านครหลวง องคก์ารคา้คุรุสภา องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 สถาบันการศึกษา : เกษตรศาสตร์ ศรีนครินทรวโิรฒ หอการคา้ไทย ศรีปทุม เกษมบณัฑิต ราชภฎัจนัทรเกษม 

 


