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101 ทักษะและศลิปะการเป็นหัวหนา้ทีด่ ี พฤ23 พฤ15 อ14 3500 3000

102 เทคนคิการจงูใจเพือ่น าทมีงานอยา่งไดผ้ล พ25 พ17 พ25 3500 3000

103 ภาวะผูน้ า : คณุสมบตัขิอง "หัวหนา้คน" มอือาชพี พฤ9 ศ14 พ20 3500 3000

104 เทคนคิการสอนและแนะน า พฤ9 พ5 อ21 3500 3000

105 เทคนคิการมอบหมายงาน การควบคมุงาน การตดิตามงาน ศ21 พ30 พ29 3500 3000

106 เสรมิพลงัผูน้ า - เพิม่ทักษะหัวหนา้งาน ศ20 อ23 อ3 3800 3300

107 เพิม่พลงัทมีงานดว้ยทักษะการโคช้ ... ของหว้หนา้ อ4 พ6 ศ15 3800 3300

108 การบรหิารระบบพีเ่ลีย้งในองคก์ร พฤ23 ศ20 3800 3300

109 การใหค้ าปรกึษาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งสรา้งสรรค์ ส20 ส14 3800 3300

110 การสรา้งแรงจงูใจบคุลากรเพือ่ความส าเร็จขององคก์ร ส4 ส19 3800 3300

301 บรกิารอยา่งไรใหช้นะใจลกูคา้ อ7 อ4 ศ10 3500 3000

302 การจัดการกบัการรอ้งเรยีน-ตอ่วา่ของลกูคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ พฤ16 ศ18 ศ8 3500 3000

303 การบรหิารความสมัพันธแ์ละสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหล้กูคา้CRM-CEM พ18 พ3 พฤ14 3800 3300

401 การบรหิารเวลาและการวางแผนเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พฤ23 พ26 ศ3 3500 3000

402 เทคนคิการน าเสนองานอยา่งมปีระสทิธผิล (หลกัสตูร 2 วนั) อ31- พ 1 25-26 28-29 6800 6000

403 โทรศพัทอ์ยา่งไร ใหไ้ดใ้จและไดง้าน พ5 พฤ3 อ19 3500 3000

404 เทคนคิการสือ่สารและสือ่ความอยา่งมปีระสทิธภิาพ พ15 อ6 ศ27 3500 3000

405 กา้วสูค่วามส าเร็จในงานธรุการ อ14 ศ23 พ18 3500 3000

406 การบรหิารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร พ5 อ8 ศ17 3500 3000

407 เคล็ดลบัสูก่ารเป็นเลขานุการมอือาชพี ( หลกัสตูร 2 วนั ) 17-18 9-10 13-14 6800 6000

408 เคล็ดลบัสูก่ารเป็นเลขานุการมอือาชพี ( intensive course 1 วนั ) ศ13 ศ19 ศ8 ศ1 3500 3000

409 บคุลกิภาพทีด่ ีสรา้งความประทับใจและสง่เสรมิความสมัพันธ์ อ7 พฤ27 อ7 3500 3000

412 บคุลกิภาพและการปรากฎกายทดีี ส22 อ3 3500 3000

410 การประสานงานทีม่ปีระสทิธภิาพ พฤ26 พ24 พ27 3500 3000

411 เทคนคิการประชมุและการสือ่สารในทีป่ระชมุทีไ่ดผ้ล พฤ27 ศ6 3500 3000

413 การเขยีนเอกสารภายในองคก์ร ส18 ส10 ส11 3800 3300
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201 การจัดการกองก าลงัขาย...ครบเครือ่ง ครบวงจร ศ24 พ28 พฤ26 3800 3300

202 สรา้งสดุยอดทมีขายดว้ย "หลกัสดุยอดนักบรหิารทมีขาย" อ28 อ25 ศ24 3800 3300

222 การมอบหมายงานและควบคมุงานขาย พฤ29 ศ22 3800 3000

203 การขายอยา่งมอือาชพีเพือ่เพิม่ผลส าเร็จในการขาย อ28 พฤ29 อ31 3800 3300

204 พัฒนาทักษะการขายเพือ่เพิม่ยอดขายใหอ้งคก์ร ศ28 พ30 ศ22 3800 3300

205 การขายอยา่งทีป่รกึษาในธรุกจิอตุสาหกรรม พฤ30 ศ28 พฤ30 3800 3300

206 กลยทุธช์นะใจลกูคา้ ชนะในสถานการณ์ 2ต (โตแ้ยง้ - ตอ่รอง) ศ27 พ31 ศ29 3800 3300

207 กลยทุธปิ์ดการขายและงานหลงัการขาย พฤ27 พฤ31 พฤ21 3800 3300

208 เทคนคิการขายทางโทรศพัทท์ีไ่ดผ้ลส าเร็จ พฤ26 พ24 พ27 3800 3300

209 เพิม่ยอดขายแบบมกีึน๋ดว้ย "การขายเชงิวเิคราะห"์ อ31 อ30 พฤ28 3800 3300

210 เปิดการขาย/ปิดการขายแบบเซยีนดว้ย "ทักษะเชงิจติวทิยา" อ28 ศ30 ศ27 3800 3300

211 ขายแบบหลายกลยทุธเ์พือ่ความส าเร็จในยคุการแขง่ขนัสงู ศ31 พฤ27 พ29 3800 3300

212 Inside Selling เทคนคิการตอ้นรับและการขายทีไ่ดผ้ล ศ24 อ29 3800 3300

213 เพิม่พลงัการแขง่ขนัดว้ยวธิคีดิแบบยคุนวตักรรม พ15 ศ16 อ26 3800 3300

214 การตลาดสดุขดี - แนวทางการตลาดทีไ่ดผ้ลทีส่ดุ ส 18 พฤ15 อ21 3800 3300

215 การสรา้งแบรนดแ์ละสือ่สารแบรนดใ์หอ้ยูใ่นใจลกูคา้ ศ10 พฤ24 พ20 3800 3300

216 เพิม่พลงัการแขง่ขนัใหธ้รุกจิดว้ยเทคโนโลย ีICT พฤ26 พ21 พ25 3800 3300

217 Event Marketing การตลาดเชงิกจิกรรม พ26 อ4 อ7 3800 3300

219 การสือ่สารทางการตลาดผา่น e-marketing & e-commerce ส 18 ศ25 3800 3300

220 เทคนคิการขายและการสือ่สารส าหรับลกูคา้ตา่งประเทศ ศ27 ศ30 ศ24 3800 3300

221 เทคนคิการขายและการตอ่รงผา่นชอ่งทางอเิลคทรอนคิสแ์ละโทรศพัท์ ศ17 ศ28 ศ22 3800 3300

222 กลยทุธก์ารสรา้งแผนกจิกรรมการตลาด อ20 พ 4 3800 3300



          update ตารางการอบรมที ่www.trainingbymotiva.com          สอบถามรายละเอยีดหลกัสตูร  โทรศพัท ์0-2882-7519 , 0-2882-7598  คา่อบรม (ไมร่วมVAT)      

              หลักสตูรฝึกอบรม ปี   2560 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ราคาท่ัวไป ราคาสมาชกิ

501 การปฏบิตังิาน HR ยคุปัจจบุนัอยา่งมอือาชพี ศ10 ศ21 ศ3 3800 3300

502 การประเมนิผลและบรหิารผลการปฏบิตังิาน ศ10 ศ4 3800 3300

503 การจัดท าตวัชีว้ดั KPI ทีไ่ดผ้ล...และใชไ้ดจ้รงิ ศ21 ศ18 ศ17 3800 3300

504 ทักษะการสมัภาษณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ศ20 ศ19 ศ13 3800 3300

505 เทคนคิการสอบสวนลงโทษ และ เอกสารทีใ่ชใ้นการแจง้เตอืน อ7 ศ25 3800 3300

506 การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร IDP ส11 ศ14 ศ20 3800 3300

507 HRD. for New HRD. Staff ส22 ศ16 ศ15 3800 3300

508 การบรหิารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร ศ26 ส16 3800 3300

601 EQ เพือ่การพัฒนาตนเองของคนท างาน พฤ2 พฤ24 3500 3000

602 เพิม่พลงับวก สรา้งแรงจงูใจตนเอง เอาชนะอปุสรรคในชวีติและงาน พฤ12 พ3 ศ15 3800 3300

603 พัฒนาและสรา้งความสขุความส าเร็จในการท างาน ส1 ส7 3800 3300

604 การคดิเป็นระบบเพือ่การตดัสนิใจและแกปั้ญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ศ17 ศ9 ศ10 3800 3300

605 การคดิเชงิกลยทุธ ์ : Strategic Thinking พฤ16 อ8 ศ8 3800 3300

606 การแกปั้ญหาและการตดัสนิใจเพือ่การท างานทีม่ปีระสทิธผิล อ21 อ20 พฤ5 3500 3000

607 พัฒนาศกัยภาพและท างานเชงิรุกบรรลเุป้าหมาย พฤ20 ศ4 ศ15 3500 3000

608 การบรหิารคนรุน่ใหมแ่ละคนเกง่ในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ ศ3 พ21 พฤ2 3500 3000

610 Self Development กลยทุธก์ารพัฒนาตนเองเพือ่ความส าเร็จในงาน ศ31 ศ22 3800 3300

611 กลยทุธก์ารรับมอืกบัสารพัดปัญหา"เรือ่งคน" อ25 พฤ20 ศ17 3800 3300

612 การเขยีนแผนและบรหิารโครงการ ศ3 ศ8 3800 3300

613 การบรหิารลกูหนีแ้ละทวงหนีท้ีไ่ดผ้ล พ25 พ17 พ18 3800 3300

614 การคดัเลอืกและบรหิารจัดการ Outsource อยา่งมปีระสทิธภิาพ ส25 ส19 3800 3300

618 เทคนคิการปรับปรุงวธิกีารท างานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ส27 พฤ14 3800 3300

620 การบรหิารการเปลีย่นแปลง-เชงิยทุธศาสตร์ อ7 ศ21 พฤ2 3800 3300

621 การจัดท าแผนงานเชงิกลยทุธส์ าหรับองคก์ร พ18 อ6 ศ1 3800 3300
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701 โลจสิตกิสก์บัการจัดการสนิคา้คงคลงั อ24 พฤ3 3800 3300

702 ยทุธวธิกีารปฏบิตังิานในคลงัสนิคา้และตรวจนับสนิคา้ประจ าปี อ21 อ23 อ22 พฤ9 3800 3300

703 การจัดเก็บรักษาสารเคมแีละวตัถอุนัตรายอยา่งถกูวธิี อ14 พฤ20 พ4 3800 3300

704 การบรหิารการจัดสง่สนิคา้และลดคา่ใชจ้า่ยการจัดสง่ ศ13 พ5 อ14 3800 3300

705 การเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน Messenger ส11 ส7 3800 3300

706 การควบคมุและจัดการความปลอดภัยในคลงัสนิคา้ ส1 ส11 3800 3300

709 การตรวจรับ-จา่ยสนิคา้และวสัดภัุณฑใ์หถ้กูตอ้งมปีระสทิธภิาพ พฤ9 ศ23 พฤ14 3800 3300

710 การขนสง่สนิคา้และวตัถอุนัตรายอยา่งถกูวธิแีละปลอดภัย อ25 อ26 ส16 3800 3300

711 Horenso and Visual control พฤ9 พ2 3800 3300

712 ปลดล็อคปัญหา ปรับปรุงงานตอ่เนือ่ง Work Improvement พฤ20 พฤ9 3800 3300

713 เทคนคิลดความผดิพลาดทีเ่กดิจากการท างาน อ16 พฤ5 3800 3300

714 การเลอืกใชเ้ครือ่งมอื-วธิกีารเพิม่ผลผลติทีเ่หมาะสมกบัการท างาน อ28 พ 5 พฤ14 3800 3300

715 การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติดว้ยการบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั อ24 อ16 ศ 9 3800 3300

716 การด าเนนิกจิกรรมคณุภาพ QCC ภายในองคก์ร พ26 พ2 พฤ2 3800 3300

717 การเขยีนเอกสารตามระบบ ISO ส าหรับคลงัสนิคา้และจัดสง่ ส18 ส21 3800 3300

718 การบรหิารการผลติและกจิกรรมสง่เสรมิการผลติส าหรับหัวหนา้งาน ศ10 พฤ8 อ10 3800 3300

719 Just in Time เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ส20 พ6 3800 3300

720 แนวทางการลดตน้ทนุของแตล่ะหน่วยงานในองคก์ร ส4 ส28 3800 3300

721 จติส านกึเรือ่งคณุภาพดว้ยการบรหิารคณุภาพท่ัวองคก์ร - "TQM" พฤ4 อ19 3800 3300

722 IE เทคนคิศวกรรมอตุสาหการเพือ่การเพิม่ผลติภาพ 25-26 6800 6000

723 การลดตน้ทนุการผลติเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื พ28 3800 3300
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