
 

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

“การประยกุตใ์ช ้MS-Excel 
สําหรบัการบรหิารงานขาย 
(MS-Excel Application for Sales Support Documentations) 

  
วทิยากร: อาจารยส์เุทพ  โลหณุต 

ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร ์(MSIT)  
ผูเ้ชีYยวชาญดา้นการวเิคราะหร์ะบบคอมพวิเตอร ์(ศนูยค์อมพวิเตอร)์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

และทีYปรกึษาหลักสตูรการอบรมการบรหิารธรุกจิ และการใชร้ะบบงานสารสนเทศคอมพวิเตอร,์งานกราฟิก 
ในสถาบนัฝึกอบรมชั _นนําทัYวประเทศ 

  
13 มนีาคม 2562 

09.00 - 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

  
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  
หลกัการและเหตผุล 

  
         ไมว่า่คุณจะประกอบธรุกจิประเภทใดก็ตาม คงปฏเิสธไมไ่ดว้่างานฝ่ายขายถอืวา่มบีทบาทสําคัญทีYสดุสาํหรับ
องคก์ร และถอืว่ามสีว่นชว่ยใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ แตค่วามสําเร็จทีYไดม้านั_นยอ่มตอ้งอาศยัปัจจัยและการ
สนับสนุนของหน่วยงานอยา่ง การจัดเตรยีมขอ้มูลในการขาย หรอืแมแ้ตเ่อกสารทีYเกีYยวขอ้งกับขอ้มลูลกูคา้ ผลติภณัฑ ์
ราคาขาย ประวัตกิารสัYงซื_อ การรับคําสัYงซื_อตา่งๆ ซึYงหากไดข้อ้มลูทีYมคีวามสอดคลอ้งกบัระบบงานและมคีวามแม่นยํา
ยอ่มนํามาถงึประสทิธภิาพของการทํางานทีYดดีว้ย 
          หนึYงในศักยภาพของเครืYองมอือยา่ง MS-Excel จงึเป็นสิYงหนึYงทีYขาดไมไ่ดสํ้าหรับงานฝ่ายขาย ถอืว่าเป็น
เครืYองมอืทีYสนับสนุนการขาย และการบรหิารจัดการงานขายภายในองคก์รธรุกจิของทา่นจากเรืYองยากใหเ้ป็นเรืYองงา่ย 
โดยเฉพาะในหลักสตูรนี_ มุง่เนน้ถงึการใชฟั้งกช์นัดา้นงานขาย การจัดทําขอ้มูลต่างๆ เกีYยวกับลูกคา้ สนิคา้ เชน่ การ
สรา้งฐานขอ้มลูลกูคา้, การสรา้งรายงานการขายประเภทตา่งๆ การวเิคราะห ์ และการหาจดุคุม้ทนุยอดขายสนิคา้ 
ตลอดจนเรยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งแบบฟอรม์อย่าง ใบสง่สนิคา้, ใบเสนอราคา, การจัดทําหมวดหมูไ่ฟล ์ และการคน้หา
ขอ้มลู รวมถงึการเก็บตกปัญหาการใชง้าน MS-Excel สําหรับการบรหิารงานขาย 

  
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
  

1.    เรยีนรูก้ารสรา้งสตูรฟังกช์นั เพืYอรองรับการทํางานดา้นระบบการจัดการบรหิารงานขายทางธรุกจิสําหรับ
องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.    เรยีนรูก้ารสรา้งฐานขอ้มลูลูกคา้ และการสรา้งรายงานการขายประเภทตา่งๆ 

3.    เรยีนรูก้ารวเิคราะห ์และการหาจุดคุม้ทนุยอดขายสนิคา้ 

4.    เรยีนรูก้ารสรา้งแบบฟอรม์ เชน่ ใบสง่สนิคา้, ใบเสนอราคา เป็นตน้ 

5.    เรยีนรูก้ารจัดทําหมวดหมู่ไฟล ์และการคน้หาขอ้มลู 

6.    เรยีนรูก้ารสรา้งแมแ่บบงานอัจฉรยิะ เพืYอสรา้งสตูรคํานวณเฉพาะทาง 

7.    เก็บตกปัญหาการใชง้าน MS-Excel สําหรับการบรหิารงานขาย 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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ประกาศนยีบตัรโดย: บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากัด 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 13 มนีาคม 2562  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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 26 กมุภาพนัธ ์2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ 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. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 

          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืYอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
อบรม, สมัมนา, กลยทุธ,์ การสรา้ง, พัฒนา, ทมีขาย, มอือาชพี, Successful, Sales Force, Building, Management 


