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จดุไฟ..หวัใจพนกังานขาย 
 

 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จ ากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ากดั จากเยอรมนี 

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม่ากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 

  

 

5 กนัยายน 2565 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
   
 

หลกัการและเหตผุล 
 สภาวะเศรษฐกจิ ณ ปัจจบุนัจะเห็นไดว้า่ทัว่โลกตา่งไดรั้บผลกระทบของการเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิทัง้สิน้ ไมว่า่จะ
เป็นกลุม่ธรุกจิอะไรก็ตาม แตเ่หนอืสิง่อืน่ใด พนักงานภายในองคก์รโดยเฉพาะอยา่งยิง่ พนักงานขายจะตอ้งมขีวญัและ
ก าลงัใจทีด่ ี ตอ้งสรา้งพลงัและมุง่มัน่ หรอืพยายามทีจ่ะตอ้งฝ่าฟันอปุสรรคไปใหไ้ด ้ซึง่สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุ คอื ขวญัและ
ก าลงัใจทีด่ขีองพนักงานขายทกุคน ทัง้นี ้ จะตอ้งเกดิจาการทีพ่นักงานขายตอ้งรูจ้ักสรา้งทศันคตทิีด่ใีหเ้กดิขึน้แก่
ตนเองเสยีกอ่น 
 หลกัสตูรนี ้ ตอ้งการใหพ้นักงานขายเกดิการพัฒนาความคดิ พลงัใจ เพือ่มุง่มัน่สรา้งสรรคผ์ลงานขายของ
ตนเอง ตลอดจนเพือ่ปลกุพลงันักขายใหส้ามารถเป็นนักขายมอือาชพีในสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจบุนั 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้กดิพลงัสรา้งไฟในใจเพือ่งานขายของพนักงานขาย 
2. เพือ่กระตุน้ใหพ้นักงานขายเกดิความคดิสรา้งสรรคท์ีด่ตีอ่การสรา้งขวญัและก าลงัใจของตนเอง 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิความมุง่มัน่ตัง้ใจในการสรา้งยอดขายใหบ้รรลเุป้าหมายตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
 

Session 1 มองตน สะทอ้นตน 
1. กจิกรรม มองตน มองจติ สะทอ้นความนกึคดิ 
2. เป้าหมายในงาน และ เป้าหมายในชวีติ 
3. กจิกรรม Workshop:  การก าหนดเป้าหมายรว่มกนั 
4. ท าอยา่งไรจงึจะเป็น “สดุยอดพนักงานขาย” ทีอ่งคก์รตอ้งการ 
5. หลกัการท างานอยา่งมคีวามสขุ 
6. ความภาคภมูใิจ ในองคก์ร และ Brand 

 

Session 2 ศกัยภาพของพนกังานขาย 
7. Competency หรอื ความสามารถ หรอื ศกัยภาพของพนักงานขายทีต่อ้งม ี

a. ความรู ้
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b. ทกัษะ 
c. ทศันคต ิ

8. กจิกรรม Workshop:  สดุยอดพนกังานขาย บนพืน้ฐานแหง่ความสขุ 
9. การสรา้งแรงจงูใจ และ พลงัใหต้นเอง (ขาย ขาย และ ขาย) 
10. กจิกรรม Workshop:  การสรา้งแรงจงูใจ และ พลงัใหต้นเอง 
11. มองปัญหา อปุสรรค และ ความส าเร็จขององคก์รรว่มกนั 
12. ความส าคญัของ ความรัก และ ความผกูพันตอ่องคก์ร 
13. สรปุ ค าถามและค าตอบ 

    
 

 

 

ประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
 

อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

ราคาพเิศษ !!! ช าระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ทีจ่า่ย 

บคุคลท ัว่ไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO  3,400.00  238.00         102.00    3,536.00 3,638.00 

วธิกีารช าระเงนิ:  
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ่127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ่014-2-63503-8 

          ชือ่บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2.  ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั 
3.  หกั ณ ทีจ่า่ย 3% เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิง่ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ่จ ากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ่ดช้ าระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 

 Tel. : 086-318-3152 หรอื 02-615-4477    

 E-mail : hipotraining@gmail.com  
 Website : www.hipotraining.co.th หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ID Line@ : @761mvknp หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Facebook Fan page : www.facebook.com/HIPOtraining  หรอื สแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รบัชมตวัอยา่งการสอนเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

 YouTube : https://www.youtube.com/user/hipotraining/videos 
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