
ปลดล็อกความคดิ พชิติความจํา 
เพื�อความสําเร็จในงาน

อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร
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*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

การบรหิารลกูคา้สมัพันธท์ี�เป็นเลศิ
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

Competency-Based Interview
ดร.ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์

กลยทุธเ์พิ�มลกูคา้ใหม่
อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

การจัดทําแผน Action Plan 
ของหน่วยงาน HR
ดร.กฤตนิ  กลุเพ็ง

เทคนคิการบรหิารและพัฒนาคน สําหรับ
ผูบ้รหิารสมัยใหม ่(HR for Non HR)

อาจารยธ์นุเดช  ธานี
เทคนคิการจัดทําโครงสรา้งเงนิเดอืนและการบรหิารคา่จา้ง 

(ภาคปฏบิตั)ิ
อาจารยพ์งศา บญุชยัวฒันโชติ

การสรา้งจติสํานกึในการลด
ตน้ทนุคา่ใชจ้่ายและความสญูเสยี

โดยไมล่ดคณุภาพ
อาจารยส์มบญุ  ธรีธรรมานุกลู

การจัดทําตัวชี5วัดผลสําเร็จของงาน (KPI)
อาจารยไ์พรัช วนัสบดไีพศาล

Professional Telesales
อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร Modern Leadership for 

New Generation
อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

การเพิ�มประสทิธภิาพและแกป้ัญหาใน
การทํางาน เพื�อมุง่สูค่วามสําเร็จ

อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

การบรหิารบรกิารบนพื5นฐาน
ของ CRM

อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

ปลดล็อกความคดิ พชิติ
ความจําเพื�อความสําเร็จในงาน

ดร.ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์

พฤตกิรรมการบรกิารที�เป็นเลศิ
อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

เทคนคิสรา้งสรรคก์ารทํางาน
ใหม้คีวามสขุ

อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

Happy @ Workplace
ดร.ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์

Professional Customer Service
ดร.ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์

ชยัชนะนักขายมอืทอง
อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ตอ่งาน
บรกิารระดับมอือาชพี

อาจารยไ์พรัช  วนัสบดไีพศาล Modern Leadership for 
New Generation

อาจารยส์พุจน ์ กฤษฎาธาร

เทคนคิการคัดสรรบคุลากรดว้ย
ศาสตรก์ารวเิคราะหล์ายเซน็
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

Training Road Map-Competency Based

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

เทคนคิการคัดเลอืกและ
สมัภาษณ์งานใหต้รงตาม 

Competency
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

การประเมนิผลการปฏบิัตงิานแบบ 
Competency

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

Competency–Based Model 
Management

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา
IDP to Drive the Company Goals 
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

The Professional Organizer that 
Organization Need Strategy
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

The Strong HR for Non HR
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

จับมอืปั5น Competency–Based 
Model จากความฝันสู่�ความสาํเร็จ
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

ทกัษะการจัดการและพฒันา
ทรัพยากรบคุคลในเชงิรกุ

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

สวัสดกิารยดืหยุน่
อาจารยพ์งศา  บญุชยัวฒันโชติ

กฎหมายแรงงานที�ควรรู ้
อาจารยพ์งศา  บญุชยัวฒันโชติ

การบรหิารความเสี�ยง
อาจารยพ์งศา  บญุชยัวัฒนโชติ

เทคนคิการวเิคราะหอ์ัตรา
กําลังคนอยา่งมปีระสทิธภิาพ
อาจารยพ์งศา  บญุชยัวัฒนโชติ

พลกิโฉม คน&องคก์ร เพื�อ
กา้วสูย่คุ Thailand 4.0 

อาจารยพ์งศา  บญุชยัวฒันโชติ

การพัฒนาทักษะการทํางาน 
เพื�อมุง่สูค่วามสําเร็จ

ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน์
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*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

การเจรจาตอ่รองการขายให้ได้ผล
อยา่งสร้างสรรค์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Call Center
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอา่นและวิเคราะห์
ลกูค้าในงานขาย และบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Coaching
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิJ

ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการนําเสนอขาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิMมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ 
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสืMอสารประสานงาน
อยา่งสร้างสรรค์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ยกระดบัการบริการชั �นสงู
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Coaching Mentor
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Customer Service
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสืMอสารและการจดัการ
ภาวะวกิฤต

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารงานขาย สําหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การขจดัข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Problem Solving 
and Decision Making
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดการเพิMมประสิทธิภาพการทํางาน
และการบริหารเวลา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการจดัซื �อและเจรจาตอ่รอง
ในงานจดัซื �อ

อาจารย์กมลทพิย์ จนัทรมสั

Finance for Non-Finance
อาจารย์เหรียญชยั นําชยัศรีค้า

Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ก้าวสูก่ารเป็นพนกังาน
ต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสัMงงาน การมอบหมาย
และการติดตามงาน

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

Business Speaking and Writing
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

Customer Complaint 
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการ..รอบทิศทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนอระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช  วนสับดีไพศาล

Service Beyond Expectation
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ขั �นพื �นฐาน

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

วนัมาฆบชูา

พลกิวิธีคดิพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

คิดบวกคิดใหมจ่ะก้าวไกล
กวา่ทีMคิดยคุ 4.0

ดร.สรุวงศ์  วฒันกลู

การเขียนอีเมลภาษาองักฤษ
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิJ

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโจน์

การเพิMมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืMอมุง่ความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร  ธีร์ขวญัโรจน์

การสืMอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคสร้างสรรคก์ารทาํงานให้มีความสุข

อาจารยส์ุพจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน เพืMอมุง่สู่
ความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั �นด้วย 
PODCASTING

อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ
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*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

การเขียน E-Mail 
ภาษาองักฤษกิจยา่งมืออาชีพ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

กลยทุธ์พฒันาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการวิเคราะห์ลกูค้าและการ
นําเสนอการขาย อยา่งมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จริตในการอ่านและวิเคราะห์
ลกูค้าในงานขาย และบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Train the Professional Trainer
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Effective Communication Skill
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ชยัชนะนกัขายมือทอง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

PC มืออาชีพกบัการบริการชั �นเยีMยม
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales Coordinator
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทํางานอยา่งชาญฉลาด
ด้วยสขุภาพทีMแข็งแรง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

บงัคบับญัชาอย่างไร
ให้ลกูน้องรักและเชืMอฟัง

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สําหรับการ
บริหารระบบงานขายอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ

คิดไทย..พดูองักฤษขั �นสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัย์

เทคนิคการปรับปรุง
และลดข้อผิดพลาดในการทํางาน

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Supervisor &  Area 
Manager

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืMอสารประสานงานอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการบริหารลกูค้ารายสําคญั
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนกัขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Call Center
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารการตลาดสมยัใหม่
ดร.สรุวงศ์  วฒันกลู

การบริหารบริการ
บนพื �นฐาน CRM

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า
ต่องานบริการอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานขาย..หวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการวิเคราะห์และ
การวางแผนการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Internet & E-Commerce
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

ปลดลอ็คความคดิพิชิตความจํา   
เพืMอความสําเร็จในงาน

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การใช้ Kaizen  พฒันาให้เป็นองค์กร
แห่งวฒันธรรม

อาจารย์ราชนัทร์ ชยัวฒันานนท์
การสืMอสารและการจดัการภาวะวิกฤต

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

ทกัษะหวัหน้างานด้านธรุการ 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เคล็ดลบัการมอบหมายงาน สัMงงานควบ
คมุงานและติดตามงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การจดัการงานเอกสารสําหรับ HR
อาจารย์อษุณีย์ สมุาลี

กลยทุธ์พฒันาทกัษะผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผล
อยา่งสร้างสรรค์

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารความขดัแย้ง
อยา่งมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Customer Focus On Sales
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การเพิMมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืMอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสืMอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคสร้างสรรคก์ารทาํงานให้มีความสุข

อาจารยส์ุพจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน เพืMอมุง่สูค่วามสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั �น
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2 3 4 5 6
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วนัสงกรานต์
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วนัสงกรานต์
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วนัสงกรานต์
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วนัสงกรานต์

17 20
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28 29 30

*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

การบริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเจรจาตอ่รองการขาย
ให้ได้ผลอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Proactive Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการความเครียด
เพืMอความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Effective Managerial Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารงานขายเพืMอ
พฒันาทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารบริการบนพื �นฐาน CRM
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Problem Solving and 
Decision Making

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการ
คดัเลือกคนให้เหมาะสมกบัองค์กร

อาจารย์ธนเุดช ธานี

เทคนิคการปิดการขายและ
ตดิตามผลการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Selling Skills
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พฒันาทกัษะให้เป็นนกัฝึกอบรมมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Customer Complaint 
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศิลปะการพดูเพืMอจงูใจในงานขาย
และบริการ

อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

จิตวิทยาการบริหารและการจงูใจลกูน้อง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ระบบจดัเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ศิลปะการขายอยา่งมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การบริหารความขดัแย้ง
อยา่งมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

19

พลิกกลยทุธ์เพิMมลกูค้าใหม.่.งา่ยกว่าทีMคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Team Spirit
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เลขานกุารมืออาชีพยคุใหม่
อาจารประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิJ

ทกัษะการวิเคราะห์
และการวางแผนการขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คิดไทย..พดูองักฤษขั �นสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขาย
และทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

Mindset Change to success
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืMอ
บริหารคลงัสนิค้ายคุ AEC
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

เทคนิคการจดบนัทกึ และจดัทํา
รายงานการประชมุ

อาจารประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิJ

กลยทุธ์การจดัการชอ่งทาง
การตลาดยคุ 4.0

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การเพิMมประสิทธิภาพและแก้ปัญหา
ในการทํางานเพืMอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคสร้างสรรคก์ารทาํงานให้มีความสุข

อาจารยส์ุพจน์  กฤษฎาธาร

การสืMอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน เพืMอมุง่สูค่วามสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั �น
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ
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*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

รับมืออยา่งไรเมืMอลกูค้า
ร้องเรียนและไมพ่อใจ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสัMงงาน การมอบหมาย
งานและการติดตามงาน
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Mindset Change to Success
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Coaching Mentor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารการตลาดสมยัใหม่
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

ทกัษะการวิเคราะห์และการ
วางแผนการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิMมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร การจดัซื �อเชิงกลยทุธ์

อาจารย์สมเกียรติ เอื �อพิริะสกลุ

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional  Customer Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนขัาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร
Customer Focus on Sales
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลกิกลยทุธ์เพิMมลกูค้าใหม่ง่ายกว่าทีMคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวเิคราะห์ลกูค้าในงานขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Business Speaking & Writing
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

เทคนิคการนําเสนอขายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืMอสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
ทั �งภายในและภายนอกองค์กร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

การบริหาบริการบนพื �นฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธารการประยกุต์ใช้ MS-Excel 

สําหรับการบริการงานขาย
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

เทคนิคการสร้างความมัMนใจในการใช้
ภาษาพดูด้วยภาษาองักฤษอาจารย์

ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

First Step Manager
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การทําแผนพฒันารายบคุคล
ให้สอดคลองกบัองค์กร

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

จดุไฟ ..หวัใจพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Planning
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานขายหวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การจดัการชอ่งทาง
การตลาดยคุ 4.0

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Excellent Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการให้บริการ
ทางโทรศพัท์

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขายและ
การทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

วนัแรงงาน

ชดเชยวนัวสิาขบชูา

พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การขจดัข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองการ
ปิดการขาย

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

นกับริการมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Self-Development for 

Success

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดยคุ 4.0
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสืMอสารอยา่งทรงพลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

สร้างระบบพีMเลี �ยงสําหรับจดัการความรู้แบบออนไลน์
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิตความจํา
เพืMอความสําเร็จในงาน
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การสืMอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคสร้างสรรคก์ารทาํงานให้มีความสุข

อาจารยส์ุพจน์  กฤษฎาธาร

การเพิMมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืMอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สู่ความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั �น
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ
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*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

Creative Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารงานขาย สําหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

The Professional Trainer
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืMอการ
วางแผนและควบคมุการผลิต

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

Problem Solving and Decision Making
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การใช้ Kaizen พฒันาให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม อยา่งเป็นระบบ

อาจารย์ราชนัทร์  ชยัวฒันานนท์

ศิลปะการขายอยา่งมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Sales Supervisor & Area 
manager

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Key Account Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Service beyond 
Expectation

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดดิจิตอล 2019-20
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศิลปะการตอบคําถาม
ในสืMอออนไลน์

อาจารย์มงคล ต้นติสขุมุาล

Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการปิดการขายและ
การติดตามผลการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผล

อย่างสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การขายยคุ 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Telesales
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

เทคนิคการจดบนัทกึและจดัทํา
รายงานการประชมุ (ภาษาไทย)
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ
Effective Communication Skills

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Leadership
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional PR
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Tuning Advanced For 
Microsoft Excel

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ
Happy @ Workplace
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Service Excellence with EQ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

บงัคบับญัชาอยา่งไรให้
ลกูน้องรักและเชืMอฟัง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารความขดัแย้งอยา่ง
มีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

นกับริการรอบทศิทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการ
คดัเลือกคนให้เหมาะสมกบัองค์กร

อาจารย์ธนเุดช ธานี

เทคนิคการขายอย่างเหนือชั �น
ตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
เทคนิคการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์
(CRM) เพืMอการบริการทีMประทบัใจ

อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีMยง

ศิลปะการขายเชงิรุก
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสืMอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

ดร. ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคสร้างสรรคก์ารทาํงานให้มีความสุข

อาจารยส์ุพจน์  กฤษฎาธาร

การเพิMมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืMอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั �น
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ



July 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

วนัอาสาฬหบชูา

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29

ชดเชยวนัเฉลมิฯ ร.10

30 31

*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

Time Management
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

การบริหารงานขายให้ได้ผล
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การจดัการชอ่งทาง
การตลาดยคุ 4.0

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Salesperson
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

ผู้ ให้บริการแบบมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ทีMเป็นเลิศ
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
การวิเคราะห์การขาย

อย่างมีชั �นเชิง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารลกูค้าสาํคญั
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

สดุยอดเลขานกุารยคุ AEC
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

Professional Telesales
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Modern Leadership for 
New Generation

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

กลยทุธ์การเพิMมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Mindset Change to Success
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดยคุ 4 G
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional  Customer Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Selling Skill
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Graphic Design & Publishing
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

กลยทุธ์การพฒันาทกัษะผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ชยัชนะนกัขายมือทอง
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

ทํางานอยา่งมีความสขุ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Internet & E-commerce
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

นกับริการ 360 องศา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลิกกลยทุธ์เพิMมลกูค้าใหม่
ง่ายกวา่ทีMคิด

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า
ต่องานบริการระดบัมืออาชีพ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การบริหารลกูค้าด้วยการ
สร้างและรักษาฐานลกูค้า
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการขายอยา่งเหนือชั �น

ตามสถานการณ์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จดุไฟ ..หวัใจพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

First Step Manager
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์สูค่วามเป็นเลศิงานธุรการ
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

จริตในการอ่านและวเิคราะห์
ลกูค้าในงานขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการจดัทํา Job 
Description สมยัใหมแ่บบง่าย ๆ

อาจารย์ธนเุดช ธานี

Sales Planning
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดดิจิตอล 2019-20
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Marketing and Selling Mind
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Excellent Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการรอบทศิทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารบริการบนพื �นฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร



August 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3

4 6 7 8 9 10

11 12

วนัแม่แหง่ชาติ

13 14 16 17

18 19 20 21 22 23 24
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*** รายละเอยีดทั 5งหมดอาจมกีารปรับเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิ�งเบย.์com

Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเขียนอีเมลภาษาองักฤษ
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิJ

ก้าวสู่การเป็นพนกังาน
ต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวิเคราะห์
ลกูค้าในงานขาย และบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การจรจาต่อรองการขายให้ได้ผล
อยา่งสร้างสรรค์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ยกระดบัการบริการชั �นสงู
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Finance for Non-Finance
อาจารย์เหรียญชยั นําชยัศรีค้า

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสัMงงาน การมอบหมาย
และการตดิตามงาน

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา
การขจดัข้อโต้แย้ง การเจรจาตอ่รอง และ

การปิดการขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Coaching
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิJ

Professional Call Center
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการนําเสนอขาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืMอสารและการจดัการภาวะวิกฤต
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

นกับริการมืออาชีพ 
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการจดัซื �อและเจรจาตอ่รอง
ในงานจดัซื �อ

อาจารย์กมลทพิย์ จนัทรมสั

การบริหารงานขาย สําหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิMมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืMอสารประสานงาน
อยา่งสร้างสรรค์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Customer Complaint 
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนอระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช  วนสับดีไพศาล

Coaching Mentor
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Service Beyond Expectation
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดการเพิMมประสิทธิภาพการ
ทํางานและการบริหารเวลา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
Business Speaking 

and Writing
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการ..รอบทิศทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Problem Solving 
and Decision Making
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Customer Service
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

ระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ขั �นพื �นฐาน

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

พลกิวิธีคดิพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

คิดบวกคิดใหมจ่ะก้าวไกล
กว่าทีMคิดยคุ 4.0

ดร.สรุวงศ์  วฒันกลู

Sales Supervisor &  
Area Manager

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารการตลาดสมยัใหม่
ดร.สรุวงศ์  วฒันกลู

คิดเป็น พดูเป็น ทําเป็น 
ในงานขาย

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

จิตวิทยาการบริหารและ
การจงูใจลกูน้อง

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิตความจําเพืMอ
ความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร



September 2019
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PC มืออาชีพ
กบัการบริการชั �นเยีMยม

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
กลยทุธ์พฒันาทีมขาย

ให้เป็นมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเขียน E-Mail 
ภาษาองักฤษอยา่งมืออาชีพ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

การจดัการงานเอกสารสําหรับ HR
อาจารย์อษุณีย์ สมุาลี

บงัคบับญัชาอย่างไร
ให้ลกูน้องรักและเชืMอฟัง

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการปรับปรุง

และลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนกัขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Call Center
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า
ต่องานบริการอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการวิเคราะห์ลกูค้าและการ
นําเสนอการขาย อยา่งมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สาํหรับการบริหาร
ระบบงานขายอย่างมีประสทิธิภาพ

อาจารย์สเุทพ  โลหณุต

พนกังานขาย..หวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

คิดไทย..พดูองักฤษขั �นสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัย์

ทกัษะการวิเคราะห์และ
การวางแผนการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการบริหารลกูค้ารายสําคญั
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Internet & E-Commerce
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

การใช้ Kaizen  พฒันาให้เป็น
องค์กรแห่งวฒันธรรม

อาจารย์ราชนัทร์ ชยัวฒันานนท์

การสืMอสารและการจดัการภาวะวิกฤต
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

Train the Professional Trainer
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Effective Communication Skill
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ชยัชนะนกัขายมือทอง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales Coordinator
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เคล็ดลบัการมอบหมายงาน สัMงงานควบ
คมุงานและตดิตามงานอยา่งมีประสทิธิภาพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะหวัหน้างานด้านธรุการ 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์พฒันาทกัษะผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผล
อยา่งสร้างสรรค์

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารความขดัแย้ง
อยา่งมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Customer Focus On Sales
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

พลิกกลยทุธ์เพิMมลกูค้าใหม.่.งา่ยกว่าทีMคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Team Spirit
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เลขานกุารมืออาชีพยคุใหม่
อ.ประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิJ

ทํางานอยา่งชาญฉลาด
ด้วยสขุภาพทีMแข็งแรง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Planning
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารบริการบนพื �นฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร
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การบริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเจรจาตอ่รองการขาย
ให้ได้ผลอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Proactive Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการความเครียด
เพืMอความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Effective Managerial Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารงานขายเพืMอ
พฒันาทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารบริการบนพื �นฐาน CRM
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Problem Solving and 
Decision Making

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการ
คดัเลือกคนให้เหมาะสมกบัองค์กร

อาจารย์ธนเุดช ธานี

เทคนิคการปิดการขายและ
ตดิตามผลการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Selling Skills
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พฒันาทกัษะให้เป็นนกัฝึกอบรมมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Customer Complaint 
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศลิปะการพดูเพืMอจงูใจในงานขาย
และบริการ

อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

จิตวิทยาการบริหารและ
การจงูใจลกูน้อง

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ระบบจดัเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ศิลปะการขายอยา่งมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

 

การบริหารความขดัแย้ง
อยา่งมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

18

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คิดไทย..พดูองักฤษขั �นสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขาย
และทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู
Mindset Change to success

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืMอ
บริหารคลงัสนิค้ายคุ AEC
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

เทคนิคการจดบนัทกึ และจดัทํา
รายงานการประชมุ

อาจารประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิJ

ศลิปะการขายเชิงรุก
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีMยง

นกับริการรอบทศิทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลกิวิธีคดิพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Effective Communication Skill
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คิดเป็น พดูเป็นในงานบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดดิจิตอล 2019-20
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สูค่วามสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์
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รับมืออยา่งไรเมืMอลกูค้า
ร้องเรียนและไมพ่อใจ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสัMงงาน การมอบหมาย
งานและการติดตามงาน
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Mindset Change to Success
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Coaching Mentor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารการตลาด
สมยัใหม่

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

ทกัษะการวิเคราะห์และการ
วางแผนการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิMมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร การจดัซื �อเชิงกลยทุธ์

อาจารย์สมเกียรต ิเอื �อพิริะสกลุ

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional  Customer Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ สร้างพนกังานขาย

ให้เป็นนกัขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Customer Focus on Sales
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลกิกลยทุธ์เพิMมลกูค้าใหม่ง่ายกว่าทีMคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวเิคราะห์ลกูค้าในงานขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Business Speaking & Writing
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

เทคนิคการนําเสนอขายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืMอสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
ทั �งภายในและภายนอกองค์กร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

การบริหารบริการ
บนพื �นฐาน CRM

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel 
สําหรับการบริการงานขาย
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

เทคนิคการสร้างความมัMนใจในการใช้
ภาษาพดูด้วยภาษาองักฤษอาจารย์

ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิJ

First Step Manager
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การทําแผนพฒันารายบคุคล
ให้สอดคลองกบัองค์กร

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

จดุไฟ ..หวัใจพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Planning
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานขายหวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การจดัการชอ่งทาง
การตลาดยคุ 4.0

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Excellent Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการให้บริการ
ทางโทรศพัท์

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขายและ
การทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การขจดัข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองการ
ปิดการขาย

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

นกับริการมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิMมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Self-Development for 

Success

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดยคุ 4.0
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสืMอสารอยา่งทรงพลงั
อยา่งมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา
สร้างระบบพีMเลี �ยงสําหรับจดัการ

ความรู้แบบออนไลน์
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สูค่วามสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร
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วนัพ่อแหง่ชาติ

6 7
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11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

        วนัสิ �นปี     
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Creative Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารงานขาย สําหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

The Professional Trainer
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ก้าวลํ �าทนัภาษากบั English for AEC
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

การประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืMอการ
วางแผนและควบคมุการผลิต

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

Problem Solving and 
Decision Making

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การใช้ Kaizen พฒันาให้เป็นองค์กร
แหง่นวตักรรม อยา่งเป็นระบบ
อาจารย์ราชนัทร์  ชยัวฒันานนท์

ศิลปะการขายอยา่งมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Sales Supervisor & Area 
manager

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Key Account Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Service beyond 
Expectation

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดดิจิตอล 2019-20
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศิลปะการตอบคําถาม
ในสืMอออนไลน์

อาจารย์มงคล ต้นติสขุมุาล

Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการปิดการขายและ
การติดตามผลการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
การเจรจาตอ่รองการขายให้

ได้ผลอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การขายยคุ 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Telesales
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

เทคนิคการจดบนัทกึและจดัทํา
รายงานการประชมุ (ภาษาไทย)
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิJ

Effective Communication Skills
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Leadership
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Tuning Advanced For 
Microsoft Excel

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

Happy @ Workplace
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Service Excellence with EQ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
บงัคบับญัชาอยา่งไรให้
ลกูน้องรักและเชืMอฟัง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการ
คดัเลือกคนให้เหมาะสมกบัองค์กร

อาจารย์ธนเุดช ธานี

เทคนิคการขายอยา่งเหนือชั �น
ตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์(CRM) 
เพืMอการบริการทีMประทบัใจ
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีMยง

ศลิปะการขายเชิงรุก
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิต
ความจําเพืMอความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืMอมุง่สูค่วามสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร


