
สมคัรเขา้ร่วมสมัมนา Tel: 02-044-5895 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ต่อ 4326

E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com   www.perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร Professional Sales Coordinator

(Sales Support / Sales Administration)

วนัที่ 21 ธนัวาคม 2560   เวลา 09.00 - 16.00 น.** 

โรงแรมโกลดอ์อรค์ิด ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร กรุงเทพฯ

หลกัการและเหตผุล

           กระบวนการขายขององคก์รไม่เพียงแต่จะตอ้งมีพนักงานขายท่ีดีและเก่งเท่าน้ัน องคก์รน้ันยงัจะมีหน่วยงานดา้น Sales 

Support และ Sales Administration ซ่ึงถือวา่เป็นหน่วยงานหรือบุคคลท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารขายประสบความส าเร็จได ้ดงัน้ัน 

พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะตอ้งเป็นผูท่ี้ตอ้งเขา้ใจกระบวนการท างานหรือขัน้ตอนการ

ท างานอยา่งดี อีกทั้ง จะตอ้งสามารถบริหารจดัการงานของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย

            หลกัสตูรน้ี จึงไดอ้อกแบบขึ้ นมาเพื่อใหพ้นักงาน Sales Support และ Sales Administration ไดเ้รียนรูถึ้งกระบวนการ

และขัน้ตอนการท างาน การแกปั้ญหาต่างๆ รวมทั้งไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการท างานของหน่วยงานของตนเองอีกดว้ย ว่ามี

ส่วนช่วยหรือสนับสนุนใหก้ารขายประสบความส าเร็จไดม้ากน้อยเพียงใด

วตัถปุระสงค:์  

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูถึ้งขัน้ตอนและกระบวนการท างานของ Sales Support และ Sales Administration 

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการท างานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา:

1. บทบาทและหน้าท่ีของ Sales Support และ Sales Administration

การท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

การท าหน้าท่ีเป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

2. การบริหารจดัการเร่ือง สต็อคสินคา้

การแบ่งประเภทของสต๊อค

เทคนิคการจดจ าสต๊อค

การบริหารสต๊อคอยา่งมีประสิทธิภาพ

3. การรบั และ คียอ์อเดอร ์(Sales Order) เมื่อมีการสัง่ซ้ือ

การรบัออเดอร์

การคียอ์อเดอร์

การตรวจทานออเดอร์

4. การประสานงานกบัฝ่ายงานต่าง ๆ 

การประสานงานกบัพนักงานขาย

การประสานงานกบัฝ่ายจดัส่ง และ คลงัสินคา้

การประสานงานกบัฝ่ายอื่นๆ เช่น บญัชี

5. การแกปั้ญหาทั้งกบัลกูคา้และพนักงานในองคก์ร

แกปั้ญหา เร่ือง สินคา้

แกปั้ญหา เร่ือง การจดัส่ง

แกปั้ญหา เร่ือง เอกสาร 

6. กิจกรรม: การแกปั้ญหา อยา่งมีทกัษะและลกูล่อลกูชน

7. การจดัเตรียมและจดัเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย

8. สรุปและตอบค าถาม 

วิทยากร: อาจารยสุ์พจน ์กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั จากสหรฐัอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร ์อินเกลไฮม ์(ไทย) จ ากดั จากเยอรมนี

จากประสบการณต์รงและจริงในวงการท่ีมากดว้ยคุณภาพมากกว่า 30 ปี



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยู่บริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร Professional Sales Coordinator

(Sales Support / Sales Administration)

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 14 ธนัวาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)


