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การเขียน E-Mail ภาษาองักฤษกิจยา่งมืออาชีพ
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

กลยทุธ์พฒันาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการวิเคราะห์ลกูค้าและการ
นําเสนอการขาย อยา่งมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จริตในการอ่านและวิเคราะห์
ลกูค้าในงานขาย และบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดการเป็นวิทยากร 
TRAIN THE TRAINER

อาจารย์ประเสริฐ  สขุไพบลูย์กลุ
Effective Communication Skill

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารงานขาย สําหรับผู้บริหารทีมขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

PC มืออาชีพกบัการบริการชั XนเยีYยม
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

เทคนิคการจดัทําโครงสร้างคา่จ้าง
อาจารย์กฤติน  กลุเพ็ง

ทํางานอยา่งชาญฉลาด
ด้วยสขุภาพทีYแข็งแรง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

บงัคบับญัชาอยา่งไร
ให้ลกูน้องรักและเชืYอฟัง

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สาํหรับการบริหาร
ระบบงานขายอย่างมีประสทิธิภาพ

อาจารย์สเุทพ  โลหณุต

คดิไทย..พดูองักฤษขั Xนสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัย์

เทคนิคการปรับปรุง
และลดข้อผิดพลาดในการทํางาน

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Supervisor &  Area 
Manager

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืYอสารประสานงานอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนกัขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Service Mind and Service Excellence
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารการตลาดสมยัใหม่
ดร.สรุวงศ์  วฒันกลู

การบริหารบริการบนพื Xนฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

พนกังานขาย..หวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการวิเคราะห์และการวางแผนการขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Super Service Excellence
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Internet & E-Commerce
อาจารย์มงคล ตนัตสิขุมุาล

ปลดล็อคความคิดพิชิตความจําเพืYอ
ความสําเร็จในงาน

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การใช้ Kaizen  พฒันาให้เป็นองค์กร
แห่งวฒันธรรม

อาจารย์ราชนัทร์ ชยัวฒันานนท์

การสืYอสารและการจดัการภาวะวิกฤต
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

ทกัษะหวัหน้างานด้านธรุการ 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เคล็ดลบัการมอบหมายงาน สัYงงานควบ
คมุงานและติดตามงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์พฒันาทกัษะผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารความขดัแย้ง
อยา่งมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Customer Focus On Sales
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสืYอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน เพืYอมุ่งสูค่วามสาํเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั Xน
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ

การพฒันาความคดิเชงิบวกในงานบริการ
ดร.พิพฒัน์พล  เพ็ชรเทีYยง

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

Project  Management
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การพฒันาองค์กร ด้วย Job ของหน่วยงาน 
และ Job ของตําแหน่งงาน อ.ธนเุดช

อาจารย์ธนเุดช  ธานี

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Key Account Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการจดัทํา Job Description 
อาจารย์ธนเุดช ธานี

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สาํหรับการวางแผนและ
บริหารงานทรัพยากรมนษุย์
อาจารย์สเุทพ  โลหณุต

ครบเครืYองเรืYองหวัหน้างานยคุ 4.0
อาจารย์อดุมเดช  บรูณ์ภาค

4 มิติแหง่การฉลาดรู้ของผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Mindset Change to success
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Professional Sales Coordinator
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การเพิYมประสิทธิภาพและแก้ปัญหา
ในการทํางานเพืYอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Problem Solving and Decision Making
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Customer Complaints Management 
via Social Media 

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Strategic Management 
Transformation to 4.0

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา
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การบริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเจรจาต่อรองการขาย
ให้ได้ผลอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Proactive Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการความเครียดเพืYอความสําเร็จ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Effective Managerial Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
ดร.พิพฒัน์พล

การบริหารทีมงานขายเพืYอกระตุ้น
ยอดขายให้ได้เป้า

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

การบริหารบริการบนพื Xนฐาน CRM
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Problem Solving and 
Decision Making

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการปิดการขายและ
ติดตามผลการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Customer Complaint Management
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศิลปะการพดูเพืYอจงูใจในงานขายและบริการ
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

จิตวิทยาการบริหารและการจงูใจลกูน้อง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ระบบจดัเก็บเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ศิลปะการขายอยา่งมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

19

Team Spirit
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เลขานกุารมืออาชีพยคุใหม่
อาจารประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ.

ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คิดไทย..พดูองักฤษขั Xนสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขาย
และทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู
Mindset Change to success

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืYอ
บริหารคลงัสนิค้ายคุ AEC
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

กลยทุธ์การจดัการชอ่งทาง
การตลาดยคุ 4.0

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลดลอ็กความคิด … พิชิตความจําเพืYอ
ความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การเพิYมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืYอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคสร้างสรรค์การทํางานให้มีความสขุ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสืYอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน เพืYอมุง่สูค่วามสําเร็จ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การวางแผนการขายสําหรับพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาความคิดเชิงบวกในงานบริการ
ดร.พิพฒัน์พล  เพ็ชรเทีYยง

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ.

กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายกอง
ทนุเงินทดแทน (ภาคปฏิบตัิ)

อาจารย์สิทธิศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ครบเครืYองเรืYองหวัหน้างานยคุ 4.0
อาจารย์อดุมเดช  บรูพ์ภาค

4 มิตแิหง่การฉลาดรู้ของผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการจดัทําโครงสร้างคา่จ้าง
อาจารย์กฤติน  กลุเพ็ง กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

IDP to Drive  the Company Goals
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

Customer Complaints Management via Social Media 
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การเขียน E-Mail ภาษาองักฤษกิจย่าง
มีประสทิธิภาพ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ.

Strategic Thinking Enhancement 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีYยง

 30 ประเด็นสําสญัของกฎหมายแรงงาน 
ทีYผู้บริหารฝ่ายบคุคลควรรู้

อาจารย์สิทธฺศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

Super Service Excellence
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเขียน E-Mail ภาษาองักฤษกิจย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.
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รับมืออยา่งไรเมืYอลกูค้าร้องเรียนและไมพ่อใจ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสัYงงาน การมอบหมายงาน
และการติดตามงาน

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

พนกังานต้อนรับมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร Mindset Change to Success

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Coaching Mentor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะการวิเคราะห์และการ
วางแผนการขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิYมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การจดัซื Xอเชิงกลยทุธ์
อาจารย์สมเกียรติ เอื Xอพิริะสกลุ

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional  Customer Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนกัขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Customer Focus on Sales & Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลกิกลยทุธ์เพิYมลกูค้าใหม่ง่ายกว่าทีYคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลกูค้าในงานขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Business Speaking & Writing
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

เทคนิคการนําเสนออยา่งมี
ประสิทธิภาพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืYอสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์
ทั Xงภายในและภายนอกองค์กร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

การบริหาบริการบนพื Xนฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สําหรับ
การบริการงานขาย

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ
เทคนิคการสร้างความมัYนใจในการใช้
ภาษาพดูด้วยภาษาองักฤษอาจารย์

ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ.การทําแผนพฒันารายบคุคลให้
สอดคลองกบัองค์กร

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

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขายและการทํากิจกรรมการตลาด
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

วนัแรงงาน

ชดเชยวนัวสิาขบชูา

พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การขจดัข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองการ
ปิดการขาย

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

นกับริการมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะของพนกังานในการทํางาน
อย่างมีประสทิธิภาพโดยใช้สตูร ABC

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารการตลาดสมยัใหม่
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

การสืYอสารอยา่งทรงพลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

สร้างระบบพีYเลี Xยงสําหรับจดัการความรู้แบบออนไลน์
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิตความจํา
เพืYอความสําเร็จในงาน
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การสืYอสารด้วยภาษาพดูอยา่ง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคสร้างสรรค์การทํางานให้มีความสขุ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การเพิYมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืYอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สู่ความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั Xน
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ

การพฒันาความคดิเชงิบวกในงานบริการ
ดร.พิพฒัน์พล  เพ็ชรเทีYยง

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายกอง
ทนุเงินทดแทน (ภาคปฏิบตัิ)

อาจารย์สิทธิศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
Super Service Excellence
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

ภาวะผู้ นํากบัการจดัการปัญหาและความขดัแย้ง
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Customer Complaints Management 
via Social Media 

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การบริหารคนยคุ 4.0
อาจารย์สิทธฺศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

เทคนิคการจดัทํา
โครงสร้างค่าจ้าง

อาจารย์กฤติน  กลุเพ็ง

Can do Attitide !!!
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคการสรรหา สมัภาษณ์ 
และคดัเลือกพนกังานยคุใหม่ รุ่นทีY 7

อาจารย์ธนเุดช ธานี

IDP to Drive  the Company Goals
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา
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Creative Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารงานขาย สําหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การวางแผนการขายสําหรับพนกังานขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืYอการ
วางแผนและควบคมุการผลติ

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

Problem Solving and Decision Making
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การใช้ Kaizen พฒันาให้เป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม อยา่งเป็นระบบ

อาจารย์ราชนัทร์  ชยัวฒันานนท์

ศลิปะการขายอย่างมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Sales Supervisor & Area manager
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Key Account Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Service beyond  Expectation
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดดิจติอล 2019-20
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ศิลปะการตอบคําถาม
ในสืYอออนไลน์

อาจารย์มงคล ต้นติสขุมุาล
Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการปิดการขายและการติดตามผลการขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การขายยคุ 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
Professional Telesales

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

เทคนิคการจดบนัทกึและจดัทํา
รายงานการประชมุ (ภาษาไทย)
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.
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
ลกูน้องรักและเชืYอฟัง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์ การบริหารความขดัแย้งอยา่งมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

นกับริการรอบทิศทาง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการคดัเลอืกคน
ให้เหมาะสมกบัองค์กร
อาจารย์ธนเุดช ธานี

เทคนิคการขายอย่างเหนือชั Xน
ตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
เทคนิคการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์
(CRM) เพืYอการบริการทีYประทบัใจ

อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีYยง

ศิลปะการขายเชงิรุก
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืYอความสําเร็จในงาน
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสืYอสารด้วยภาษาพดูอย่าง
สร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

เทคนิคสร้างสรรค์การทํางานให้มีความสขุ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การเพิYมประสิทธิภาพและแก้ปัญหาใน
การทํางานเพืYอมุง่ความสําเร็จ
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

สร้างโอกาสทางการตลาดอยา่งเหนือชั Xน
ด้วย PODCASTING
อาจารย์สเุทพ  โลหณตุ

การพฒันาความคดิเชงิบวกในงานบริการ
ดร.พิพฒัน์พล  เพ็ชรเทีYยง

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมายกอง
ทนุเงินทดแทน (ภาคปฏิบตัิ)

อาจารย์สิทธิศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Service Excellence
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สาํหรับการวางแผนและ
บริหารงานทรัพยากรมนษุย์
อาจารย์สเุทพ  โลหณุต

เทคนิคการจดัทําโครงสร้างคา่จ้าง
อาจารย์กฤติน  กลุเพ็ง

กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

4 มิตแิหง่การฉลาดรู้ของผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Service Mind and
Service Excellence
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Customer Complaints Management 
via Social Media 

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Strategic Management 
Transformation to 4.0

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

Innovation Insights Marketing 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

เทคนิคการจดัการสวสัดิการ
อาจารย์สิทธฺศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา
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Time Management 
for Effective Work

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา
การบริหารงานขายให้ได้ผล
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร Professional Salesperson

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

ผู้ ให้บริการแบบมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ทีYเป็นเลิศ
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

Professional Sales 
Coordinator

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
การวิเคราะห์การขาย

อย่างมีชั Xนเชิง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารลกูค้าสาํคญั
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

สดุยอดเลขานกุารยคุ AEC
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

Professional Telesales
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Modern Leadership for 
New Generation

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

กลยทุธ์การเพิYมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Mindset Change to Success
ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
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

พลิกกลยทุธ์เพิYมลกูค้าใหม่
ง่ายกวา่ทีYคิด

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า
ต่องานบริการระดบัมืออาชีพ

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

การบริหารลกูค้าด้วยการ
สร้างและรักษาฐานลกูค้า
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการขายอยา่งเหนือชั Xน

ตามสถานการณ์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จดุไฟ ..หวัใจพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

First Step Manager
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์สูค่วามเป็นเลศิงานธุรการ
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

จริตในการอ่านและวเิคราะห์
ลกูค้าในงานขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

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
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชรเทีYยง

การบริหารบริการบนพื Xนฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Service Mind and Service Excellence
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

4 มิติแหง่การฉลาดรู้ของผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Customer Complaints Management 
via Social Media 

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Multi-Gen Management
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การวางแผนการขายสําหรับพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะของพนกังานในการทํางาน
อย่างมีประสทิธิภาพโดยใช้สตูร ABC

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

 30 ประเด็นสาํสญัของกฎหมายแรงงาน 
ทีYผู้บริหารฝ่ายบคุคลควรรู้

อาจารย์สทิธฺศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

Can do Attitide !!!
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์
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Smart Work & Smart Health
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกับริการมืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Selling Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเขียนอีเมลภาษาองักฤษอย่างมี
ประสทิธิภาพ

อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ.

ก้าวสู่การเป็นพนกังาน
ต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวิเคราะห์
ลกูค้าในงานขาย และบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การจรจาต่อรองการขาย
ให้ได้ผลอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ยกระดบัการบริการชั Xนสงู
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Finance for Non-Finance
อาจารย์เหรียญชยั นําชยัศรีค้า

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสัYงงาน การมอบหมาย
และการติดตามงาน

อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

การขจดัข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Coaching
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ. Professional Call Center

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการนําเสนอขาย
อย่างมีประสทิธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ทกัษะหวัหน้างานมือใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืYอสารและการจดัการภาวะวิกฤต
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา

นกับริการมืออาชีพ 
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การจดัซื Xอและเจรจา
ต่อรองในงานจดัซื Xอ

อาจารย์กมลทิพย์ จนัทรมสั

การบริหารงานขาย สาํหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การเพิYมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืYอสารประสานงาน
อยา่งสร้างสรรค์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Customer Complaint
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนอระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช  วนสับดีไพศาล Coaching Mentor

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Service Beyond Expectation
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดการเพิYมประสิทธิภาพการ
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 Xนพื Xนฐาน

อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

พลกิวิธีคดิพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

คิดบวกคิดใหมจ่ะก้าวไกล
กว่าทีYคิดยคุ 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 … พิชิตความจําเพืYอ
ความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Service Mind and Service Excellence
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Multi-Gen Management
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Delegating for Results Skills
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Strategic Thinking Enhancement 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา
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PC มืออาชีพกบัการบริการชั XนเยีYยม
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์พฒันาทีมขาย
ให้เป็นมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเขียน E-Mail 
ภาษาองักฤษอย่างมีประสทิธิภาพ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ.

บงัคบับญัชาอย่างไร
ให้ลกูน้องรักและเชืYอฟัง

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการปรับปรุง

และลดข้อผิดพลาดในการทํางาน
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขายให้เป็นนกัขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Call Center
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า
ต่องานบริการอยา่งมืออาชีพ
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

First Step Salesperson
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการวิเคราะห์ลกูค้าและการ
นําเสนอการขาย อยา่งมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การประยกุต์ใช้ MS-Excel สาํหรับการบริหาร
ระบบงานขายอย่างมีประสทิธิภาพ

อาจารย์สเุทพ  โลหณุต

พนกังานขาย..หวัใจบริการ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

คดิไทย..พดูองักฤษขั Xนสงู
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

การสืYอสารและการจดัการภาวะวิกฤต
อาจารย์สกุิจ  ตรียทุธวฒันา Effective Communication Skill

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ชยัชนะนกัขายมือทอง
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional Sales Coordinator
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เคล็ดลบัการมอบหมายงาน สัYงงานควบ
คมุงานและตดิตามงานอยา่งมีประสทิธิภาพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ – ศกัยภาพยคุใหม ่“หวัหน้า”  งานธุรการ
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ.

Professional Help Desk
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์พฒันาทกัษะผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผล
อยา่งสร้างสรรค์

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารความขดัแย้ง
อย่างมีประสทิธิผล

อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

Customer Focus On Sales
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

พลกิกลยทุธ์เพิYมลกูค้าใหม.่.ง่ายกว่าทีYคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Team Spirit
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

เลขานกุารมืออาชีพยคุใหม่
อ.ประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ.

ทํางานอยา่งชาญฉลาด
ด้วยสขุภาพทีYแข็งแรง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Sales Planning
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารบริการบนพื Xนฐาน CRM
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลดลอ็กความคิด … พิชิต
ความจําเพืYอความสําเร็จในงาน
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สู่ความสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

เทคนิคการจดัทําโครงสร้างเงนิเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบตั)ิ
อาจารย์พงศา บญุชยัวฒันโชต ิ

กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาความคิดเชิงบวกในงานบริการ
ดร.พิพฒัน์พล  เพ็ชรเทีYยง

Strategic Thinking Enhancement 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

Innovation Insights Marketing 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

การวางแผนการขายสําหรับพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะของพนกังานในการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สตูร ABC

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

กลยทุธ์การบริหารคนยคุ 4.0
อาจารย์สทิธฺศกัดิ.  ศรีธรรมวฒันา

Can do Attitide !!!
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์
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6 7 8 9 10 11 12

13 14

ชดเชยวนัคล้ายวนัสวรรคต
               ร.9

15 16                                                                                                         17 19
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วนัปิยมหาราช
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*** รายละเอยีดทั �งหมดอาจมกีารปรับเปลี%ยนไดต้ามความเหมาะสม
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การบริการหลงัการขายอยา่งเป็นระบบ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การเจรจาตอ่รองการขาย
ให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Super Leadership
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Proactive Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารจดัการความเครียด
เพืYอความสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Effective Managerial Skills
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารงานขายและ
พฒันาทีมขายเพืYอเพิYมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การบริหารบริการบนพื Xนฐาน 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

Customer Complaint 
Management

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ศิลปะการพดูเพืYอจงูใจในงานขายและบริการ
อาจารย์มงคล ตนัติสขุมุาล

จิตวิทยาการบริหารและ
การจงูใจลกูน้อง

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

ระบบจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

คิดไทย..พดูองักฤษขั Xนสงู
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขาย
และทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

Mindset Change to success
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การประยกุต์ใช้ MS-Excel
เพืYอบริหารคลงัสนิค้ายคุ AEC
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

เทคนิคการจดบนัทกึ และจดัทํา
รายงานการประชมุ

อาจารประภาภรณ์  พนสัพรประสทิธิ.

ศิลปะการขายเชงิรุก
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีYยง

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
ความจําเพืYอความสําเร็จในงาน
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สูค่วามสําเร็จ

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Service Mind and Service Excellence
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

4 มิติแหง่การฉลาดรู้ของผู้ นํา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ครบเครืYองเรืYองหวัหน้างานยคุ 4.0
อาจารย์อดุมเดช  บรูพ์ภาค

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Customer Complaints Management 
via Social Media 

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Delegating for Results Skills
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Strategic Management 
Transformation to 4.0

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา
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รับมืออยา่งไรเมืYอลกูค้า
ร้องเรียนและไมพ่อใจ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสัYงงาน 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

กลยทุธ์การเพิYมยอดขาย
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การจดัซื Xอเชิงกลยทุธ์
อาจารย์สมเกียรต ิเอื Xอพิริะสกลุ

นกับริการ 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

Professional  Customer Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สร้างพนกังานขาย
ให้เป็นนกัขาย

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Customer Focus on Sales
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

พลกิกลยทุธ์เพิYมลกูค้าใหม่ง่ายกว่าทีYคดิ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

จริตในการอ่านและวเิคราะห์ลกูค้าในงานขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Business Speaking & Writing
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

เทคนิคการนําเสนอขายอยา่งมีประสิทธิภาพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การสืYอสารประสานงานอยา่งสร้างสรรค์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

สดุยอดเลขานกุารยคุ 4.0
อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

HR for Non HR
อาจารย์ธนเุดช ธานี

การบริหารบริการ
บนพื Xนฐาน CRM

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การประยกุต์ใช้ MS-Excel 
สําหรับการบริการงานขาย
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

เทคนิคการสร้างความมัYนใจในการใช้
ภาษาพดูด้วยภาษาองักฤษ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

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

ทกัษะการให้บริการทางโทรศพัท์
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การสร้างแผนการขายและ
การทํากิจกรรมการตลาด

ดร.สรุวงศ์ วฒันกลู

พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

การขจดัข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองการ
ปิดการขาย

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

นกับริการมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การเพิYมลกูค้าใหม่
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Self-Development for Success
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การตลาดยคุ 4G
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การสืYอสารอยา่งทรงพลงั
อยา่งมีประสิทธิภาพ

อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา
สร้างระบบพีYเลี Xยงสําหรับจดัการ

ความรู้แบบออนไลน์
อาจารย์สเุทพ โลหณตุ

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิต
ความจําเพืYอความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Call Center Supervisor
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Multi-Gen Management
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

Innovation Insights Marketing 4.0
อาจารย์สกุิจ ตรียทุธวฒันา

การวางแผนการขายสําหรับพนกังานขาย
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะของพนกังานในการทํางาน
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้สตูร ABC

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร
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1 2 3                                                         4 5

วนัพ่อแหง่ชาติ

6 7

8 9 10

วนัพระราชทานธรรมนญู
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        วนัสิ Xนปี     
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Creative Thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

การบริหารงานขาย สําหรับ
ผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

การนําเสนองานระดบัมือโปร
อาจารย์ไพรัช วนสับดีไพศาล

นกัประชาสมัพนัธ์มืออาชีพ
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ก้าวลํ Xาทนัภาษากบั English for AEC
ดร.อิสรกลุ ถมงัรักษ์สตัว์

การประยกุต์ใช้ MS-Excel เพืYอการ
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
ในสืYอออนไลน์

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 พนสัพรประสิทธิ.

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
ลกูน้องรักและเชืYอฟัง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

นกัขาย 360 องศา
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

เทคนิคการสมัภาษณ์งานและการ
คดัเลือกคนให้เหมาะสมกบัองค์กร

อาจารย์ธนเุดช ธานี

เทคนิคการขายอยา่งเหนือชั Xนตาม
สถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์
เทคนิคการบริหารลกูค้าสมัพนัธ์(CRM) 

เพืYอการบริการทีYประทบัใจ
อาจารย์สกุิจ ตรีทธวฒันา

Smart & Smile Service
ดร.พิพฒัน์พล เพ็ชร์เทีYยง

ศลิปะการขายเชิงรุก
อาจารย์สพุจน์ กฤษฎาธาร

ปลดลอ็กความคดิ … พิชิต
ความจําเพืYอความสําเร็จในงาน

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

การพฒันาทกัษะการทํางาน 
เพืYอมุง่สูค่วามสําเร็จ

อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร
Customer Complaints Management 

via Social Media 
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

กลยทุธ์การขายสินค้าราคาสงู
อาจารย์สพุจน์  กฤษฎาธาร

Service Mind and 
Service Excellence

ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

ครบเครืYองเรืYองหวัหน้างานยคุ 4.0
อาจารย์อดุมเดช  บรูพ์ภาค

4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้ นํา
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์

จิตวิทยาการบริหารแบบ Team Work 
อ.ประภาภรณ์ พนสัพรประสิทธิ.

การพฒันาความคิดเชิงบวกในงานบริการ
ดร.พิพฒัน์พล  เพ็ชรเทีYยง

Delegating for Results Skills
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวญัโรจน์

Can do Attitide !!!
ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวญัโรจน์


