
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com , hipo-training@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th   

การประยกุตใ์ช ้MS-Excel 
สาํหรบังานขาย 

 

วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 
ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  

ผูเ้ชีRยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
และทีRปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธุรกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์ 

งานกราฟิกในสถาบนัฝึกอบรมชั XนนําทัRวประเทศ 
 

26 ธนัวาคม 2561 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 
ดว้ยศกัยภาพของโปรแกรม Microsoft Excel (ครอบคลุมทกุเวอรช์นั) ชว่ยใหก้ารจัดการกบัระบบงานขาย และการ
บรหิารการขายในองคก์รธรุกจิของทา่นเป็นเรืRองงา่ย ซึRงสามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บังานตา่งๆไดแ้ทบทกุสาขาอาชพี
โดยเฉพาะอย่างยิRง โดยในหลักสตูรการอบรมนีX จะเนน้การใชฟั้งกช์นัดา้นการขายทีRตอ้งมกีารจัดทําขอ้มูลตา่งๆ 
เกีRยวกบัลกูคา้ สนิคา้ ยอดขายสนิคา้หรอืการวางแผนการขายเป็นตน้ ตลอดจนองคก์รธรุกจิตา่งมกีารใชโ้ปรแกรม
ประเภท Office Automation อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการใช ้Microsoft Excel ดังนัXน จงึไมน่่าแปลกใจทีRจะเห็น
หลายๆ หน่วยงาน และองคก์รต่างๆ ใหค้วามสําคัญกบัการใชโ้ปรแกรมดงักลา่ว คําถามก็คอืวา่ “หากคณุมโีปรแกรม
ประเภท Office Automation และใชง้าน Microsoft Excel อยูแ่ลว้ ทําอยา่งไรจงึจะชว่ยพฒันาระบบธุรกจิ 
โดยเฉพาะหากคณุตอ้งทํางานเกี�ยวขอ้งกบัการจดัเก็บขอ้มลู, การต ัWงเป้ายอดขาย หรอืวางแผนการขาย 
รวมท ัWงระบบการบรหิารการขาย เป็นตน้ คร ัWนจะไปซืWอโปรแกรมอื�นๆมาพฒันาเฉพาะทาง ก็เป็นอะไรที�ตอ้ง
ใชง้บประมาณเยอะ และที�สาํคญั (เจา้นายคงไมป่ลืWม...แนน่อน) ไหนจะตอ้งสง่บคุลากรมาเรยีนรูใ้หม ่ แต่
ทําไมเราไมม่องทรพัยากรโปรแกรมที�มอียูแ่ลว้และนํามาเพิ�มศกัยภาพ เพื�อใหง้านในองคก์รเกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุในใชง้าน”  
 
วตัถปุระสงค ์

1. การเรยีนรูแ้บบเจาะลกึเนืXอหาเฉพาะดา้น หรอืสายงานอาชพีนัXน เพืRอใหส้ามารถนําความรูท้ีRไดก้ารถา่ยทอด
กลับไปประยุกต ์และตอ่ยอดในการพัฒนางานดา้นนัXนๆ ได ้ 

2. การเรยีนและการอบรมเนน้ถา่ยทอดจากประสบการณจ์รงิ และผูเ้ชีRยวชาญในระบบงานทั Xงภาครัฐและเอกชน  
 

3. การบรหิารดา้นโปรแกรมและระบบการบรหิารงานขาย ทําอย่างไรจงึจะใชง้านอยา่งคุม้ทนุ ตลอดจนการใช ้
ทรัพยากรดา้นโปรแกรมทีRมใีหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ  

4. ผูเ้รยีนสามารถนําความรูท้ีRไดรั้บการถา่ยทอด สรา้งระบบงานไดด้ว้ยโปรแกรม MS-Excel จากแนวความคดิใน
แตล่ะหลักสตูร  

 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งสตูรฟังกช์นั เพืRอรองรับการทํางานดา้นระบบการจัดการบรหิารการขายทางธรุกจิของ

องคก์ร  
2. เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งฐานขอ้มูลลกูคา้ และการสรา้งรายงานการขายประเภทต่างๆ  
3. เรยีนรูเ้ทคนคิการวเิคราะห ์และการหาจุดคุม้ทนุยอดขายสนิคา้  
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4. เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งแบบฟอรม์ เชน่ ใบสง่สนิคา้ , ใบเสนอราคา เป็นตน้ เพืRอรองรับงานขาย  
5. เรยีนรูเ้ทคนคิการจัดทําหมวดหมูไ่ฟล ์และการคน้หาขอ้มูล  
6. เรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งแม่แบบงานอัจฉรยิะ เพืRอใชส้รา้งสตูรคํานวณเฉพาะทาง  
7. เก็บตกปัญหาการใชง้าน Microsoft Excel สาํหรับการบรหิารงานขาย  
8. สรุปคําถามและคําตอบ 

 
** หมายเหต ุ: กรณุานําเคร ื�องคอมพวิเตอร ์Notebook สําหรบัทํา Workshop ** 
 
ใบรบัรอง : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 26 ธนัวาคม 2561 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 11 ธนัวาคม 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดงันีX 

1.1 ธนาคารกรงุเทพ บัญชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืRอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
3.  หัก ณ ทีRจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรุณาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
โทรสาร: 02-615-4479 สายดว่น: 086-3183151-2 
เว็ปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล: hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 

 

 

 

การประยุกต,์ MS-Excel,งานบรหิาร,งานขาย 


