“การประยุกต์ใช ้ MS-Excel
ํ หร ับการบริหารงานขาย
สา
(MS-Excel Application for Sales Support Documentations)

วิทยากร: อาจารย์สเุ ทพ โลหณุ ต

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
Y วชาญด ้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ผู ้เชีย
และทีป
Y รึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช ้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิ ก
_ นํ าทัYวประเทศ
ในสถาบันฝึ กอบรมชัน

18 ตุลาคม 2560
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
 ัดอบรมอาจเปลีย
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ไม่วา่ คุณจะประกอบธุรกิจประเภทใดก็ตาม
คงปฏิเสธไม่ได ้ว่างานฝ่ ายขายถือว่ามีบทบาทสําคัญทีส
Y ด
ุ สาํ หรับ
่
่
ํ
ํ
ั
องค์กร
และถือว่ามีสวนชวยให ้องค์กรประสบความสาเร็จ
แต่ความสาเร็จทีไY ด ้มานั น
_ ย่อมต ้องอาศยปั จจัยและการ
สนั บสนุนของหน่วยงานอย่าง การจัดเตรียมข ้อมูลในการขาย หรือแม ้แต่เอกสารทีเY กีย
Y วข ้องกับข ้อมูลลูกค ้า ผลิตภัณฑ์
ื_ การรับคําสงัY ซอ
ื_ ต่างๆ ซงึY หากได ้ข ้อมูลทีม
ราคาขาย ประวัตก
ิ ารสงัY ซอ
Y ค
ี วามสอดคล ้องกับระบบงานและมีความแม่นยํา
ิ ธิภาพของการทํางานทีด
ย่อมนํ ามาถึงประสท
Y ด
ี ้วย
หนึงY ในศักยภาพของเครือ
Y งมืออย่าง MS-Excel จึงเป็ นสงิY หนึงY ทีข
Y าดไม่ได ้สาํ หรับงานฝ่ ายขาย ถือว่าเป็ น
เครือ
Y งมือทีส
Y นับสนุนการขาย และการบริหารจัดการงานขายภายในองค์กรธุรกิจของท่านจากเรือ
Y งยากให ้เป็ นเรือ
Y งง่าย
ั ด ้านงานขาย การจัดทําข ้อมูลต่างๆ เกีย
ิ ค ้า เชน
่ การ
โดยเฉพาะในหลักสูตรนี_ มุง่ เน ้นถึงการใชฟั้ งก์ชน
Y วกับลูกค ้า สน
สร ้างฐานข ้อมูลลูกค ้า, การสร ้างรายงานการขายประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ และการหาจุดคุ ้มทุนยอดขายสินค ้า
ิ ค ้า, ใบเสนอราคา, การจัดทําหมวดหมูไ่ ฟล์ และการค ้นหา
ตลอดจนเรียนรู ้เทคนิคการสร ้างแบบฟอร์มอย่าง ใบสง่ สน
้
ข ้อมูล รวมถึงการเก็บตกปั ญหาการใชงาน
MS-Excel สาํ หรับการบริหารงานขาย
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
ั เพือ
1. เรียนรู ้การสร ้างสูตรฟั งก์ชน
Y รองรับการทํางานด ้านระบบการจัดการบริหารงานขายทางธุรกิจสาํ หรับ
ิ ธิภาพ
องค์กรอย่างมีประสท
2. เรียนรู ้การสร ้างฐานข ้อมูลลูกค ้า และการสร ้างรายงานการขายประเภทต่างๆ
ิ ค ้า
3. เรียนรู ้การวิเคราะห์ และการหาจุดคุ ้มทุนยอดขายสน
่ ใบสง่ สน
ิ ค ้า, ใบเสนอราคา เป็ นต ้น
4. เรียนรู ้การสร ้างแบบฟอร์ม เชน
5. เรียนรู ้การจัดทําหมวดหมู่ไฟล์ และการค ้นหาข ้อมูล
6. เรียนรู ้การสร ้างแม่แบบงานอัจฉริยะ เพือ
Y สร ้างสูตรคํานวณเฉพาะทาง
้
7. เก็บตกปั ญหาการใชงาน
MS-Excel สาํ หรับการบริหารงานขาย

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชําระภายใน 18 ตุลาคม 2560
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

พิเศษ! ชําระภายใน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

์ า
ํ เนาหน้าเช็ค)
4 ตุลาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซส

ั
ค่าสมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีY 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีY 014-2-63503-8
Y บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ชือ
ืY บริษัทของท่าน และชือ
Y หลักสูตร
และแฟ็ กซ์ใบ Pay in ทีY 0-2615-4499 พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังY จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
กรุณาแฟ็ กซ์หน ้าเช็ค ไปทีห
Y มายเลข 0-2615-4499 เพือ
Y ความถูกต ้องในการจัดเตรียม
ใบเสร็จรับเงินให ้กับท่านต่อไป
3. หัก ณ ทีจ
Y า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีY 0-1055-48105-59-0
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไY ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงY แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีY จํากัด
ติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
เว็บไซท์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
U

U

อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัYวไป, ทักษะเฉพาะทาง, การปรับแต่ง, เครือ
Y งมือ, ระดับสูง, การประยุกต์, ใช ้งาน, องค์กร, ธุรกิจ, Tuning
Advanced For Microsoft Excel

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

