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101 ทกัษะและศิลปะการเปน็หวัหน้าที่ดี อ19 อ 9 พ17 3500 3000
102 การสรา้งแรงจูงใจบคุลากรและน าทมีเพ่ือความส าเรจ็ขององค์กร พฤ4 ศ10 3500 3000
103 ภาวะผู้น า : คุณสมบตัิของ "หวัหน้าคน" มืออาชีพ ศ 9 ศ 6 พฤ2 3500 3000
104 เทคนิคการสอนและแนะน า ( teach-train-coach-suggest ) พ13 พ 7 3500 3000
105 เทคนิคการมอบหมายงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน พ17 อ22 พฤ7 3500 3000
106 เสรมิพลังผู้น า - เพ่ิมทกัษะหวัหน้างาน ศ 5 อ27 ศ 9 พฤ4 3800 3300
107 ทกัษะการโค้ชและการเปน็พ่ีเลี้ยงใหพ้นักงาน Coaching & Mentoring พฤ29 อ12 3800 3300
109 การใหค้ าปรกึษาผู้ใต้บงัคับบญัชาอย่างสรา้งสรรค์ พฤ25 ศ 3 3800 3300
115 เทคนิคและจิตวิทยาการบรหิารทมีงานแบบมืออาชีพ พ10 อ 6 อ 5 3800 3300
111 The Professional Trainer การเปน็วิทยากรมืออาชีพ (หลักสูตร 2 วัน) 12-13 20-21 6800 6000
112 บรหิารและท างานแบบมุ่งเน้นเปา้หมายอย่างแทจ้รงิด้วย OKR พ13 พฤ20 พฤ23 3800 3300
113 การบรหิารความเสี่ยง Risk Management ศ14 ศ15 3800 3300
114 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์เพ่ือภาพลกัษณ์ที่ดแีละการพัฒนาที่ยั่งยนื อ 9 ศ 4 อ 9 3800 3300
116 หวัหน้าแนวคิด New Normal...หวัหน้ามอือาชพียคุปจัจบุนั พ 3 พฤ17 ศ 5 3800 3300
501 การปฏบิตัิงาน HR ยุคปจัจุบนัอย่างมืออาชีพ ศ19 ศ16 ศ 5 3800 3300
502 การประเมินผลและบรหิารผลการปฏบิตัิงาน ศ12 ศ 6 3800 3300
503 การจัดท าตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จรงิ ศ23 ศ20 ศ19 3800 3300
504 ทกัษะการสัมภาษณท์ี่มีประสิทธิภาพ ศ15 ศ21 ศ22 3800 3300
506 การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร IDP ศ19 ศ18 ศ 8 3800 3300
507 HRD. for New HRD. Staff ศ 9 ศ10 3800 3300
508 การบรหิารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร ศ26 ศ24 3800 3300
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201 ทกัษะการเปน็หวัหน้า / ผู้จัดการทมีงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ ศ26 พ21 ศ26 3800 3300
202 สรา้งสุดยอดทมีขายด้วย "หลักสุดยอดนักบรหิารทมีขาย" พฤ25 พ23 พ20 3800 3300
223 การมอบหมายงานและควบคุมงานขาย พ28 พฤ26 พฤ16 3800 3300

203 การขายอย่างมืออาชีพ (Professional selling - outside & inside) พฤ25 อ29 พฤ28 3800 3300
204 สรา้งพลัง-เสรมิทกัษะการขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายใหอ้งค์กร พฤ28 ศ28 พ29 3800 3300
205 การขายสไตล์ที่ปรกึษาเพ่ือรกัษาลูกค้าเดิมสรา้งลูกค้าเพ่ิมอย่างยั่งยืน พ31 พฤ29 พ25 อ30 3800 3300
206 ขายอย่างไร ใหช้นะใจลูกค้าและรกัษาไว้ได้ในทกุสถานการณ์ พ24 พ30 ศ29 3800 3300

(โต้แย้ง - ต่อรอง-ปดิการขาย-งานหลังขาย)
208 เทคนิคการขายทางโทรศัพทท์ี่ได้ผลส าเรจ็ พ27 พ19 พ22 3800 3300
210 เปดิการขาย/ปดิการขายแบบเซียนด้วย "ทกัษะเชิงจิตวิทยา" อ23 ศ25 พฤ28 3800 3300
211 ขายแบบหลายกลยุทธ์เพ่ือความส าเรจ็ในยุคการแข่งขันสูง อ30 ศ30 พฤ25 3800 3300
220 เทคนิคการขายและการสื่อสารส าหรบัลูกค้าต่างประเทศ พ27 พ16 พ10 3800 3300
227 เจรจาสื่อสารโน้มน้าวจูงใจในงานขายผ่าน email - Line - FB อ16 พ14 อ16 3800 3300
229 สุดยอดนักขาย 4.0 พฤ29 อ31 จ29 3800 3300
235 การเจรจาต่อรองอย่างมีชั้นเชิง พ21 พ25 พ24 3800 3300
230 สุดยอดนักเจรจาต่อรองส าหรบันักขายมืออาชีพ พฤ25 พฤ22 พฤ21 3800 3300
231 สุดยอดนักขายเชิงรกุ พฤ18 อ25 อ28 3800 3300
232 สรา้งโอกาสกับการขายการตลาดแนวคิด New Normal พฤ18 ศ23 พ27 3800 3000
233 กลยุทธ์การตลาดและการขาย รบัมือสถานการณว์ิกฤต พ24 ศ27 อ23 3800 3000
234 พลิกวิกฤตใหเ้ปน็โอกาส...ด้วยหลักการขายเชิงรกุ Proactive Selling ศ29 พฤ24 พ27 3800 3000
213 เพ่ิมพลังการแข่งขันด้วยวิธีคิดแบบยุค 4.0 ศ22 พ12 พ15 3800 3300
215 การสรา้งแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ใหอ้ยู่ในใจลูกค้า พฤ18 พ18 พ 1 3800 3300
217 Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม พฤ11 อ13 พฤ11 3800 3300
222 การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด พฤ22 พ 6 3800 3300
224 ท าการตลาดใหไ้ด้ผลสูงสุดด้วยกลยุทธ์ดิจิตอล อ26 อ18 อ21 3800 3300
228 การตลาดยุคใหม่เพ่ือความก้าวหน้าของธุรกิจ อ23 อ24 ศ17 3800 3300
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301 บรกิารอย่างไรใหช้นะใจลูกค้า อ16 อ 6 พฤ25 3500 3000
302 การจัดการกับการรอ้งเรยีน-ต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พฤ11 อ10 พฤ9 3500 3000
303 CRM-CEM การบรหิารความสัมพันธ์และสรา้งประสบการณท์ี่ดีใหลู้กค้า พฤ21 พ12 อ14 3800 3300
305 การบรหิารจัดการงานบรกิารใหเ้หนือความต้องการลูกค้า พฤ14 พฤ10 พฤ14 3800 3300
306 การบรกิาร 4.0 : แนวโน้มและกลยุทธ์ พฤ4 พ 9 อ12 3800 3300
307 การจัดการคุณภาพงานบรกิาร : วิธีการและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ อ11 พฤ16 3800 3300
308 การสรา้งวัฒนธรรมองค์กรเพ่ืองานบรกิาร พ10 พฤ 5 3800 3300

401 การบรหิารเวลาและการวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน พ24 พฤ8 พฤ4 3500 3000
402 เทคนิคการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิผล อ23 อ25 ศ24 3500 3000
403 วิธีสื่อสารทางโทรศัพทท์ี่มีประสิทธิภาพ พฤ22 อ17 อ14 3500 3000
413 สื่อสารผ่านสื่อ email-Line-Tel เพ่ือสรา้งความเข้าใจที่ถูกต้อง พ10 อ13 พ10 3500 3000
404 เทคนิคการสื่อสารและสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ พ 3 พฤ24 พฤ21 3500 3000
405 ก้าวสู่ความส าเรจ็ในงานธุรการ อ16 พ16 พ20 3500 3000
406 การบรหิารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร พฤ8 พ18 พฤ11 3500 3000
415 การจัดระบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ใหไ้ด้ผลในยุค 4.0 ศ25 ศ12 3800 3300
407 เคล็ดลับสู่การเปน็เลขานุการมืออาชีพ ( หลักสูตร 2 วัน ) 19-20 18-19 8-9 6800 6000
408 เคล็ดลับสู่การเปน็เลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน ) พ20 จ24 พ20 ศ 3 3500 3000
409 บคุลิกภาพที่ดี สรา้งความสัมพันธ์และความพึงพอใจใหลู้กค้า-ผู้ติดต่อ อ30 พฤ15 อ23 3500 3000
412 บคุลิกภาพและการปรากฎกายทดีี อ27 พฤ23 3500 3000
410 การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ศ22 อ11 อ21 3500 3000
411 เทคนิคการจัดประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล อ20 อ20 อ16 3500 3000
414 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ ศ19 พฤ19 3800 3300
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625 การปรบั Mindset เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน อ26 ศ 7 พฤ9 3500 3000
600 คิดเชิงบวกและทศันคติที่ดีในการท างาน อ 9 ศ 2 พฤ18 3500 3000
609 สรา้งพลังการคิด คิดสรา้งสรรค์ เพ่ิมพลังการแข่งขันใหอ้งค์กร ศ30 พฤ5 พฤ16 3500 3000
601 EQ & Self Development เพ่ือการพัฒนาตนเองของคนท างาน อ 2 ศ 9 ศ15 3500 3000
602 สรา้งแรงบนัดาลใจ เสรมิพลังบวก เพ่ือความส าเรจ็ พฤ14 ศ 7 พ 8 3800 3300
603 การตั้งเปา้หมายและวางแผนงาน ศ 5 ศ 3 3800 3300
604 การคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ศ 5 ศ11 ศ26 3800 3300
605 การคิดเชิงกลยุทธ์  : Strategic Thinking อ16 อ10 ศ 3 3800 3300
606 การแก้ปญัหาและการตัดสินใจ Problem Solving & Decision Making ศ 5 อ 8 อ19 3500 3000
607 การท างานเชิงรกุและพัฒนาศักยภาพเพ่ือบรรลุเปา้หมาย ศ23 อ24 พ 8 3500 3000
608 การท างานรว่มกันกับทกุ GEN พฤ4 พ23 ศ19 3500 3000
611 กลยุทธ์การรบัมือกับสารพัดปญัหา"เรือ่งคน" ศ 2 พฤ22 พฤ18 3800 3300
612 การเขียนแผนและบรหิารโครงการ ศ 2 ศ29 3800 3300
613 การบรหิารลูกหน้ีและทวงหน้ีที่ได้ผล พ20 พฤ13 อา10 พฤ14 3800 3300
618 เทคนิคการปรบัปรงุการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พ28 อ11 พ15 3800 3300
621 การวิเคราะหแ์ละวางแผนกลยุทธ์เพ่ือความส าเรจ็ อ 9 อ15 อ26 3800 3300
623 ประสานความคิด เพ่ิมพลังสรา้งสรรค์ด้วย Mind map พ10 ศ17 3800 3300
624 การบรหิารต้นทนุเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันใหอ้งค์กร ศ26 พ 4 3800 3300
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700 การจัดการสินค้าคงคลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทนุ พฤ8 อ17 อ 2 3800 3300
708 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า อ 9 พฤ8 อ 9 3800 3300
738 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ใหแ้ข็งแกรง่ พ17 พฤ17 พฤ7 3800 3300
706 การจัดการและควบคุมความปลอดภยัในคลังสินค้า อ20 อ19 3800 3300
709 ท าอย่างไรจะท าใหก้ารตรวจรบั-ตรวจจ่าย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อ19 อ18 พฤ9 3800 3300
739 การจัดการ supply chain - logistic อย่างมีประสิทธิภาพ พฤ21 ศ14 อ14 3800 3300
707 การบรหิารการขนส่ง - จัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและต้นทนุต่ า อ23 อ20 พ17 3800 3300
740 การขนสง่-จดัสง่-วางบลิ-รับเชค็ สร้างความพอใจใหล้กูค้าดว้ยการบริการ พฤ11 อ15 พ 6 3800 3300

711 Ho Ren So กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ศ15 ศ28 อ 7 3800 3300
713 เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการท างาน พ24 ศ23 ศ16 ศ17 3800 3300
720 เทคนิคลดการใช้ทรพัยากร ลดต้นทนุ-ความสูญเปล่าในการท างาน พ17 ศ 2 ศ12 3800 3300
725 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน พฤ27 อ14 3800 3300
726 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยความปลอดภยั อ27 อ 7 3800 3300
737 TPM - Total Productive Maintenance ส22 ส 9 3800 3300
741 คิดสรา้งสรรค์ จุดประกายความคิด เพ่ิมแนวคิดใหม่ๆ ศ12 พ14 อ24 3800 3300

เพ่ือสรา้งผลงาน KAIZEN
30-07-64

ทกุหลกัสตูรสามารถจดัอบรมออนไลนผ์า่น zoom ได ้ คา่อบรมวนัละ 2,700 บาท (ตอ่ 1 ทา่น )  ก าหนดวนัอบรมตามทีผู่เ้ขา้อบรมสะดวกไดค้ะ่


