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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 7

8 9 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

วนัอาสาฬหบชูา
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ

การเป็นวทิยากรมอือาชพี (Train The Trainer 2 วนั)
อาจารยไ์พรัช  วนัสบดไีพศาล

10 เทคนคิการปรับปรงุงานและ
ลดขอ้ผดิพลาดในการทํางาน
ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู

การพัฒนาทักษะการเป็น
หัวหนา้งาน อยา่งมปีระสทิธภิาพ
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวัฒนา

การขจัดขอ้โตแ้ยง้ และการเจรจา
ตอ่รองปิดการขาย

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

การบรหิารความขัดแยง้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

อาจารยไ์พรัช  วนัสบดไีพศาล

การสืEอสารและการจัดการ
ภาวะวกิฤต

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

ทักษะหัวหนา้งานดา้นธรุการ (2 วนั)
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสทิธิG

สดุยอดเลขานุการยคุ 4.0

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสทิธิG
เสาหลักสําคัญในกระบวนการจัดซืLอ
อาจารยส์มเกยีรต ิเอืLอพริยิะสกลุ

ออกแบบกราฟฟิกและ
การผลติสิEงพมิพ์

อาจารยส์เุทพ  โลหณุต

การบรหิารงานบคุคลทีEดี
ตอ้งมหีลักปฏบิัตอิยา่งไร ???
อาจารยส์มบัต ิ นอ้ยหวา้

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน
สําหรับนักบรหิารทรัพยากรบคุคล

อาจารยก์รณ ์ทองศรี

เทคนคิการระงับขอ้พพิาท
แรงงานทีEเกดิขึLนในองคก์ร
อาจารยส์มบตั ิ นอ้ยหวา้

Tuning Advanced for 
Microsoft Excel

อาจารยส์เุทพ  โลหณุต

การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี
(Professional Negotiation Skill)

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

Customer Service Excellent
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

Mindset Change to success
อาจารย์สรุวงศ์  วฒันกูล

กลยทุธร์กุรับการแทรกแซงตลาด
คา้ปลกีวัสดกุอ่สรา้งของโม

เดนิรน์เทรด
ดร.สรุวงศ ์ วัฒนกลู

คิดบวกคิดใหมจ่ะก้าวไกล
กวา่ที*คิดยคุ 4.0

ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู

การบรหิารการตลาดสมัยใหม่
ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู

Professional Salesperson
ดร.สรุวงศ ์ วฒันกลู

เทคนคิการสรา้งระบบการบรหิาร
ลกูคา้สมัพันธ์ (CRM) เพืEอสรา้ง

การบรกิารทีEประทับใจ
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวัฒนา

การเขยีนอเีมลภาษาไทย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสทิธิG

6

Root Cause Analysis Skill in Action
อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

หยดุชดเชยวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ

ทักษะการใหบ้รกิารทางโทรศพัท์

ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเ์ทีEยง

นักบรกิารมอือาชพียคุ 4.0
ดร.พพิัฒน์พล เพ็ชรเ์ทีEยง

พนักงานตอ้นรับมอือาชพี
ดร.พพิฒันพ์ล เพ็ชรเ์ทีEยง

การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้
ตอ่งานบรกิาร

อาจารยไ์พรัช  วนัสบดไีพศาล

เทคนคิการขายทางโทรศพัท์
อาจารยไ์พรัช  วนัสบดไีพศาล

Directing , Delegation and Monitoring Skills

(การสั�งงาน การมอบหมายและการติดตามงาน)

อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา

Business Speaking and Writing
ดร.อสิรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

การนําเสนอระดับมอืโปร
อาจารยไ์พรัช  วนัสบดไีพศาล

การนําแรงงานตา่งดา้วเขา้มาทํางาน
ใหถ้กูกฎหมายภายใต ้MOU

อาจารยส์มบตั ิ นอ้ยหวา้

First Step Manager
ดร.ธธรีธ์ร  ธรีขวญัโรจน์

Finance-for Non finance
อาจารย์เหรียญชยั นําชยัศรีค้า

การใช ้Kaizen  พัฒนาใหเ้ป็นองคก์ร
แหง่วัฒนธรรม

อาจารยร์าชนัทร ์ชยัวัฒนานนท์

การบริหารเวลาเพื�อความสําเร็จของงาน

อาจารย์สกุิจ ตรียุทธวฒันา

ทักษะการวเิคราะหแ์ละวางแผนขาย
อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร

Professional Sales Coordinator
อาจารยไ์พรัช วนัสบดไีพศาล

การปรับปรงุพัฒนาคมุตน้ทนุ
เพิEมศกัยภาพองคก์ร

อาจารยร์าชนัทร ์ ชยัวฒันานนท์

*** รายละเอยีดทั LงหมดอาจมกีารปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิEงเบย.์com



August 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4

5 6 7                                                         8 9 10 11

วนัแมแ่ห่งชาติ

12 13 14 15                                                         16 17 18

19 20 21 22                                                         23 24 25

26 27 28                                                       29 30 31

7Q กบัการพฒันาตนเอง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คดิไทย..พดูองักฤษขั Eนสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

จิตวิทยาการแก้ไขปัญหา
ในงานบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Call Center
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนของ
ลกูค้าต่องานบริการอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การตลาดเพื*อความสําเร็จของงานขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Mindset Change to Success
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การขจดัข้อโต้แย้ง การเจรจา
ตอ่รอง และการปิดการขาย
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

14 ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

How to Deal with Difficult 
Customer

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Telesales
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Sales Coaching
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

First Step Supervisor
อ.สพุจน์ กฤษฎาธาร

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์พฒันาทกัษะผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศลิปะการขายอย่างมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ยกระดบัการบริการขั Eนสงู
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พลกิวิธีคดิ..พิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสื*อสารประสานงานอยา่งสร้างสรรค์
ทั Eงภายในและภายนอกองค์กร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

หวัหน้าที*ลกูน้องต้องการและ
บริษัทเชิดชู

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศาสตร์ในการพฒันา
และสร้างสรรค์วาทะในงานบริการ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

เทคนิคการสร้างความมั*นใจในการใช้
ภาษาพดูด้วยภาษาองักฤษ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิa

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Service Excellence with EQ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การประยกุต์ใช้ MS-Excel เพื*อ
บริหารคลงัสินค้ายคุ AEC
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

Strategic Planning
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

พลกิกลยทุธ์เพิ*มลกูค้าใหม่
ง่ายกว่าที*คดิ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการนําเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการจดบนัทกึและจดัทํา
รายงานการประชมุ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิa

การสร้างแผนการขายและทํา
กิจกรรมการตลาด
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

วนัหยดุชดเชยวนัแม่
แหง่ชาติ

วนัแม่
แหง่ชาติ

Internet & E-Commerce
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคชี Eช่องรวย สําหรับ
ผู้ประกอบการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Systematic Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

วิสยัทศัน์นกัจดัการ
ผ่านทางตนังานขาย
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

กลยทุธ์การเพิ*มยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศลิปะสูค่วามสําเร็จและ
ก้าวหน้าอย่างสขุใจ

อาจารประภาภรณ์  พนสัพรประสิทธิa

กฎหมายประกนัสงัคม ให้สทิธิประกนัตน
ตามมาตรา 33, 39, 40 

อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ศิลปะการเขียนและตอบคําถาม
ลกูค้าผ่านสื*อออนไลน์

อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

Customer Focus on Sales
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชรเที*ยง

เทคนิคการสั*งงาน การมอบหมายงาน และติดตามงาน
อย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

*** รายละเอยีดทั LงหมดอาจมกีารปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิEงเบย.์com



September 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

17 16 18 19 20                                                                                                           21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Modern Leadership for New 
Generation

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการ..รอบทศิทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสร้างโอกาสทางการขายและการเพิ*มยอดขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์จิตวิทยาการบริหารและการจงูใจ

ลกูน้อง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Project Management
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

Effective Communication Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์สูค่วามเป็นเลศิ
งานธุรการ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิa

การแสวงหาลกูค้าใหม่และบริหารลกูค้าเก่า
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การบริหารงานขายสําหรับผู้บริหาร
ทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศลิปะการขายเชิงรุก
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

เทคนิคการสั*งงาน การมอบหมายงาน และติดตาม
งานอย่างชาญฉลาดด้วย MS-Project

อาจารย์สเุทพ โลหณุต

การบริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการนําเสนอผลิตภณัฑ์ให้โดน
ใจขั Eนสงู

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การขายและบริการ
อย่างที*ปรึกษา

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

ก้าวสูก่ารเป็นพนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการปรับปรุง และลด
ข้อผิดพลาดในการทํางาน
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การจดัซื Eอเชิงกลยทุธ์
อาจารย์สมเกียรต ิเอื Eอพิริยะสกลุ

Can Do Attitude
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Marketing and Selling Mind
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ระบบจดัเก็บเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ขั Eนพื Eนฐาน
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

กลยทุธ์เพิ*มลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Business Presentation Technique
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Business Speaking and 
Writing

ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

Customer Complaint 
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการวิเคราะห์และการวาง
แผนการขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกัขายสไตล์ B to B ที*ลกูค้า
ต้องถามหา

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ความเป็นเลศิสูก่ารสื*อสารอย่างมีทกัษะด้วยภาษาองักฤษ
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิa

ศลิปะการบริการที*เป็นเลศิ
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

Creative Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Customer Focus On Sales
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การจดัการงานเอกสารสําหรับ HR
อาจารย์อษุณีย์ สมุาลี

การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผล
อยา่งสร้างสรรค์

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Sales Coaching 
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales Coordinator
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

*** รายละเอยีดทั LงหมดอาจมกีารปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิEงเบย.์com



October 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4

วนัออกพรรษา

5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24                                                                                                      25 26 27

28 29                                          30 31

4G Marketing
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

PC มืออาชีพกบับริการชั Eนเยี*ยม
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเขียน E-Mail ภาษาองักฤษ
อย่างมืออาชีพ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิa

Service Beyond Expectation
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศลิปะการพดูเพื*อจงูใจใน
งานขายและบริการ

อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

7Q กบัการพฒันาตนเอง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Train the Professional Trainer
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ก้าวลํ Eาทนัภาษากบั English for AEC
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

กลยทุธ์การวางแผนการขาย
สําหรับผู้จดัการฝ่ายขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลกุพลงัองค์กรสร้างสรรค์สู่
ความสําเร็จแบบยั*งยืน
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

Professional Customer Service
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศลิปะสูค่วามสําเร็จและก้าวหน้า
อย่างสขุใจ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิa

กลยทุธ์การเพิ*มยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนของ
ลกูค้าตอ่งานบริการอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Systematic Thinking and 
Planning

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการจดัทํา Job Description 
สมยัใหม่แบบง่ายๆ
อาจารย์ธนเุดช ธานี

Problem Solving & Decision 
Making

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า
ด้วย CRM

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

วิสยัทศัน์นกัจดัการผ่านทาง
ตนังานขาย

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

First Step Manager
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานขาย..หวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร วนัคล้ายวนัสวรรคต พระ

บามสมเด็จพระปรมิทรม
หาภมูิพลอดลุยเดช

วนัปิยะมหาราช

Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เคล็ดลบัการมอบหมายงาน สั*งงาน
ควบคมุงานและตดิตามงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคชี Eช่องรวยสําหรับ
ผู้ประกอบการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลกิวิธีคดิ..พิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารลกูค้าด้วยการ
สร้างและรักษาฐานลกูค้า
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Team Spirit
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการคนเก่ง
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล
เทคนิคการปิดการขายและ

ติดตามผลการขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

ประสิทธิภาพในการสื*อสาร และ
เสน่ห์ในการสนทนากบัลกูค้า

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Mindset Change to 
Success

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
การบริหารการตลาด

สมยัใหม่
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

จิตวิทยาการบริหารและการจงู
ใจลกูน้อง

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศลิปะการบริการที*เป็นเลศิ
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

เทคนิคการขายอย่างเหนือชั Eนตาม
สถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การขายและบริการอย่างที*ปรึกษา
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Excellence Leadership
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

*** รายละเอยีดทั LงหมดอาจมกีารปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิEงเบย.์com



November 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15                                                                                                          16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Internet & E-Commerce
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

ทกัษะสําคญัสําหรับ
งานจดัซื Eอ

อาจารย์สมเกียรติ เอื Eอพิริยะสกลุ

พลกิกลยทุธ์เพิ*มลกูค้าใหม่
ง่ายกว่าที*คดิ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Marketing & Selling Mind
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional PR
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Effective Communication
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการวิเคราะห์
และการวางแผนการขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารข้อร้องเรียนของลกูค้า
อย่างเป็นระบบ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลกูค้า
ในงานขายและบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Key Account Management
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Excellence Leadership
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Service Excellence with EQ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การขจดัข้อโต้แย้ง การเจรจา
ต่อรองแลการปิดการขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คดิไทย..พดูองักฤษ
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

First Step Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Service Attitude & Service Mind
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พฤตกิรรมการบริการที*เป็นเลศิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสร้างโอกาสทางการขาย
เพื*อเพิ*มยอดขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารงานขายสําหรับ
ผู้บริหารงานขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

มุ่งสูค่วามสําเร็จด้วยนกัขายมือ
อาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Supervisor Skill Development for Supervisor Level
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Coaching Mentor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การจดัการงานเอกสารสําหรับ HR
อาจารย์อษุณีย์ สมุาลี

Happy @ Workplace
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Telesales
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารความขดัแย้งอย่างมี
ประสทิธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การสร้างแผนการขายและทํา
กิจกรรมทางการตลาด
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

บงัคบับญัชาอย่างไรให้ลกูน้องรัก
และเชื*อฟัง

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Help Desk
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Tuning Advance for 
Microsoft Excel

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

หวัหน้าที*เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เลขานกุารมืออาชีพยคุใหม่
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิa

MS-Excel วางแผนและ
ควบคมุการผลิต

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

*** รายละเอยีดทั LงหมดอาจมกีารปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิEงเบย.์com



December 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17                                                                                         18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

การเจรจาตอ่รองการขายให้
ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Super Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Call Center
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานขาย..หวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสั*งงาน การมอบหมาย
งาน และติดตามงานอยา่งชาญ

ฉลาดด้วย MS-Project
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

การจดัทําแผนธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจขาลง
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารบริการบนพื Eนฐาน CRM
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การตลาดเพื*อความสําเร็จของงานขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกับริการ..รอบทศิทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการ
คดัเลือกคนให้เหมาะสมกบัองค์กร

อาจารย์ธนเุดช ธานี

ระบบจดัเก็บเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ

การประยกุต์ใช้ MS-Excel
สําหรับการบริหารงานขาย
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ก้าวสูก่ารเป็นพนกังานต้อนรับ
มืออาชีพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Team Spirit
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ชยัชนะนกัขายมือทอง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Business Speaking
and Writing

ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนกัขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเสริมสร้างทกัษะการจบัใจความ
นกัอ่านสูค่วามเป็นเลศินกัเขียน

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพประสทิธิa

เทคนิคการปิดการขายและตดิตาม
ผลการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเจรจาตอ่รองการขายให้ได้ผล
อย่างสร้างสรรค์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
การบริหารจดัการความเครียด

เพื*อความสําเร็จ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสร้างและรักษาฐานลกูค้า
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Proactive Thinking
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารจดัการคนเก่ง
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Professional Selling Skills
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
การวิเคราะห์การขาย

อย่างมีชั Eนเชิง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการขายอยา่งเหนือชั Eนตาม
สถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
วนัคล้ายวนัพระราชสมภพ ร,9

วนัรัฐธรรมนญู

วนัสิ Eนปี

Problem Solving and 
Decision Making
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

กลยทุธ์การเพิ*มยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ระบบจดัเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์
ขั Eนพื Eนฐาน

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

*** รายละเอยีดทั LงหมดอาจมกีารปรับเปลีEยนไดต้ามความเหมาะสม
www.เทรนนิEงเบย.์com


