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Profile วิทยากร
ั ตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
อาจารย์กณ


ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะบัญชี และบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ตาแหน่ งปัจจุบัน
Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจาสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง



ผลงานด้ านการอบรม
เป็ นวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึ กอบรม , การพัฒนาทีมงานขาย ทั้งการ
ขายปลีก การขายส่ ง และการขายตรง , การพัฒนาผูจ้ ดั การสาขา และผูบ้ ริ หารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ ,
การทางานเป็ นทีม



ประสบการณ์ การทางาน










ผูแ้ ทนการค้า บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส์ จากัด
ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เบญจพืช มาร์ เก็ตติง้ จากัด
ผูจ้ ดั การขายและการตลาด บริ ษทั แมนเนเจอร์ อินฟอร์ เมชัน่ เซอร์ วสิ จากัด
ผูจ้ ดั การเขตกรุ งเทพ True shop บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
ผูจ้ ดั การภาคขายส่ ง กรุ งเทพตะวันออก บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
ผูจ้ ดั การภาคขาย convergence บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
หัวหน้าส่ วนงานปฏิบตั ิการ ขายส่ ง บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
หัวหน้าส่ วนงานปฏิบตั ิการ ขายตรง บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการภาค กรุ งเทพตอนเหนื อ บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มหาชน
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ประสบการณ์ การเข้ ารับการอบรม



















KOTLER ON MARKETING CHAPTER BY CHAPTER
Problem Solving & Decision Making
Service Plus
Managing with The Heart
Effective Communication with Others
Negotiation Strategy
Leadership Management
Team Development
Positive Thinking
Marketing for Sale Manager
Sale Planning and Management
Strategic Sale Planning
Sale Supervisor Development
Personal Management for Executive
Professional Presentation
Train for The Trainer

ใบรับรองวิทยากรสถาบัน

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 8

http://www.entraining.net



แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาคนในฐานะวิทยากร
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 25 ปี ในบริ ษทั เอกชน ในหลากหลายหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ทั้งการจัดซื้ อ การตลาด การขาย การส่ งเสริ มการขาย และการบริ การ ทาให้ได้รับโอกาส ประสบการณ์
ทางด้านการทางาน บริ หารงาน และบริ หารทีมงาน ทั้งการวางแผนงาน การกาหนดเป้ าหมาย การติดตามผล
การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ การเจรจาต่อรองแบบ win win เทคนิคการกระตุน้ และจูงใจคน การทางานเป็ น
ทีม การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่ตนเองและผูอ้ ื่น แนวทางการสอนงานแบบพี่เลี้ยง เทคนิคการสื่ อสารอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพทั้งกับเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงานอื่น เป็ นต้น มีความเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
หากมีเป้ าหมายที่ชดั เจน การชวนคิด ชวนคุยทาให้เกิดการสื่ อสารสองทาง เป็ นการสะท้อนตัวตนของเรา และ
ผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดการฉุ กคิด และสร้างความคิดใหม่ๆ สาหรับต่อยอดจากความคิดแบบเดิมในปั จจุบนั อีกทั้ง
โดยพื้นฐานเป็ นบุคคลที่ตอ้ งการทางานทุกประเภทด้วยความสุ ข และเป็ นคนมองโลกในแง่ดี ต้องการแบ่งปั น
ประสบการณ์ที่ดีให้กบั ผูอ้ ื่นอยูต่ ลอดเวลา และนาไปใช้กบั ทีมงานอย่างสม่าเสมอ



ประสบการณ์ สอน










Effective Communication
Negotiation Strategy
Leadership Management
Positive Thinking
Sale Supervisory
Sale Manager
Coaching

บางส่ วนของลูกค้ าในการเป็ นโค้ ชร่ วม แบบ In House Group Coaching (Co-Coach)
 หลักสู ตร Professional Branch Manager
 หลักสู ตร To be Good Coach
 หลักสู ตร Effective on the job Training (Customize)
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บางส่ วนของลูกค้ าในการดาเนินการฝึ กอบรม Training & Group Coaching (Site References)


หลักสู ตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสู ตร Leadership
 บริ ษทั อุตสาหกรรมเครื่ องหอมไทยจีน จากัด
หลักสู ตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร (Leadership @ Work)
 บริ ษทั เอทีที คอนซัลแตนท์ จากัด
หลักสู ตร ผูน้ า 360 องศาขององค์กร
 บริ ษทั มิตรผลพัฒนา จากัด
หลักสู ตร การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
 บริ ษทั วาย.เอส.เอส.(ประเทศไทย) จากัด
หลักสู ตร "Supervisory Skill Development”
 บริ ษทั มารี นโกลด์ จากัด
หลักสู ตร ทักษะหัวหน้างานกับการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
 บริ ษทั สยามซันวาอุตสาหกรรม จากัด
หลักสู ตร คุณเป็ นได้ดีกว่าที่คุณคิด
 บริ ษทั ไนซ์กรุ๊ ปโฮลดิ้งคอร์ ป จากัด
หลักสู ตร การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
 บริ ษทั โตโยต้าอินเตอร์ยนต์ชลบุรี (1999) จากัด
หลักสู ตร การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวสู่ การเป็ นผูจ้ ดั การยุคใหม่
 บริ ษทั เดอะคอนเน็คชัน่ จากัด
หลักสู ตร การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล



หลักสู ตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสู ตร Sale & Marketing
 บริ ษทั เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
หลักสู ตร สุ ดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
 บริ ษทั โตโยต้านนทบุรี ผูจ้ าหน่ายโตโยต้า จากัด
หลักสู ตร “สร้างเสริ มทักษะการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (win:win negotiation)”
 บริ ษทั คาลโซนิค คันเซ จากัด
หลักสู ตร Negotiation Skill (EN)
 บริ ษทั บริ ลเลี่ยนท์ เอาท์ ซอสซิ่ ง จากัด
หลักสู ตร การพัฒนาตัวเองให้เป็ นดาวเด่นขององค์กร
 บริ ษทั Gesswein Siam จากัด
หลักสู ตร นักขายพิชิตเป้าหมาย
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 บริ ษทั มาสเตอร์ คอนโทรลส์ จากัด
หลักสู ตร สุ ดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
 บริ ษทั BW Signature Collection จากัด
หลักสู ตร สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่าวเหนื อชั้น
 บริ ษทั ไมนด์เรย์ เมดิคอล จากัด
หลักสู ตร Advance Selling in practice


หลักสู ตร 1-2 วัน กลุ่มหลักสู ตร Other Soft skill
 บริ ษทั ธนาสตีลเวิร์ค จากัด
หลักสู ตร การพัฒนาทักษะการเป็ นหัวหน้างาน
 บริ ษทั ซีพีออล จากัด
หลักสู ตร สร้างพลังการสื่ อสารและการจูงใจผูอ้ ื่น
 บริ ษทั ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด
หลักสู ตร สื่ อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสาเร็ จ
 บริ ษทั Apex Circuit (Thailand) จากัด
หลักสู ตร สื่ อสาร สร้างสัมพันธ์ สร้างพลังในองค์กร
 บริ ษทั วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จากัด
หลักสู ตร Supervisory Development Skill
 บริ ษทั โตโยต้า นนทบุรี จากัด
หลักสู ตร Negotiation Win Win
 บริ ษทั เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซีส์ จากัด
หลักสู ตร Working as a Team
 บริ ษทั มิตรผล ไบโอฟลูเอล จากัด
หลักสู ตร Attitude
 บริ ษทั เอ็กซ์โปร โอเวอร์ซีส์ จากัด
หลักสู ตร Working as a Team
 บริ ษทั มิตซุ ยไฮยีนแมททีเรี ยลส์ (ประเทศไทย) จากัด
หลักสู ตร “5Q”
 บริ ษทั ไทยนิปปอนเซอิกิ จากัด
หลักสู ตร “Negotiation skill”
 บริ ษทั อาร์วเี จ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
หลักสู ตร “สร้างพลังการสื่ อสารและจูงใจผูอ้ ื่น”
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 บริ ษทั อีเกิ้ลออตตาวา จากัด
หลักสู ตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
 บริ ษทั เบสท์โลจิสติกส์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
หลักสู ตร การสื่ อสารและจูงใจ เพื่อลดข้อขัดแย้ง




บางส่ วนของหน่ วยงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ ทีไ่ ด้ เข้ าไปฝึ กอบรมแบบ In House ให้
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
โปรแกรม “Attitude by Activity”
 บริ ษทั ธนารักษ์ พัฒนาสิ นทรัพย์ จากัด
โปรแกรม “ทักษะการเป็ นหัวหน้างานคุณภาพ สั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน”

หลักสู ตรฝึ กอบรมทีถ่ นัด





















Leadership
Leadership 360 degree
Sale and Marketing
Sale Strategy
Branch Management
Negotiation
Supervisory Skill
Communication and Connection
Attitude
Proactive Working
Teamwork
Problem Solving and Decision Making
Systematic Thinking
Analytical Thinking
Logical Thinking
Critical Thinking
To Be Good Coach
Coaching Skill
Coaching and Mentoring
Train the Trainer
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องค์ กรทีท่ าการฝึ กอบรมบางส่ วน
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บรรยากาศการฝึ กอบรม
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