
สอบถามและสาํรองท่ี
Tel: 02-464-6524 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326

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

หลกัสตูร Professional Sales Coordinator
(Sales Support / Sales Administration)

หลกัการและเหตผุล

กระบวนการขายขององคก์รไม่เพียงแต่จะตอ้งมีพนักงานขายท่ีดีและเก่งเท่าน้ัน องคก์รน้ันยงัจะมีหน่วยงานดา้น Sales Support และ Sales 

Administration ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลท่ีสาํคญัท่ีจะชว่ยใหก้ารขายประสบความสาํเร็จได ้ดงัน้ัน พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ 

Sales Administration จะตอ้งเป็นผูท่ี้ตอ้งเขา้ใจกระบวนการทาํงานหรือขั้นตอนการทาํงานอยา่งดี อีกทั้ง จะตอ้งสามารถบริหารจดัการงานของตนเอง

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย

หลกัสตูรน้ีจึงไดอ้อกแบบข้ึนมาเพื่อใหพ้นักงาน Sales Support และ Sales Administration ไดเ้รียนรูถึ้งกระบวนการและขั้นตอนการทาํงาน 

การแกปั้ญหาต่างๆ รวมทั้งไดเ้ห็นถึงความสาํคญัของการทาํงานของหน่วยงานของตนเองอีกดว้ย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนใหก้ารขายประสบ

ความสาํเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูถึ้งขั้นตอนและกระบวนการทาํงานของ Sales Support และ Sales Administration 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กทกัษะต่างๆ ท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของการทาํงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

1. บทบาทและหนา้ท่ีของ Sales Support และ Sales Administration

•         การทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

•         การทาํหนา้ท่ีเป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

2. การบริหารจดัการเร่ือง สต็อคสินคา้

•         การแบ่งประเภทของสต๊อค

•         เทคนิคการจดจาํสต๊อค

•         การบริหารสต๊อคอยา่งมีประสิทธิภาพ

3. การรบั และ คียอ์อเดอร ์(Sales Order) เมื่อมีการสัง่ซ้ือ

•         การรบัออเดอร์

•         การคียอ์อเดอร์

•         การตรวจทานออเดอร์

4. การประสานงานกบัฝ่ายงานต่าง ๆ 

•         การประสานงานกบัพนักงานขาย

•         การประสานงานกบัฝ่ายจดัส่ง และ คลงัสินคา้

•         การประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ เช่น บญัชี

5. การแกปั้ญหาในเร่ืองต่างๆ ทั้งกบัลกูคา้ และ พนักงานในองคก์ร

•         แกปั้ญหา เร่ือง สินคา้

•         แกปั้ญหา เร่ือง การจดัส่ง

•         แกปั้ญหา เร่ือง เอกสาร 

6. กิจกรรม: การแกปั้ญหา อย่างมีทกัษะและลกูล่อลกูชน

7. การจดัเตรียม และ การจดัเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย

8. สรุปและตอบคาํถาม

จดัอบรมวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด (วิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วิทยากร: อาจารยสุ์พจน ์กฤษฎาธาร
• อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่าย

การตลาด บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส จาํกดั 

จากสหรฐัอเมริกา  

• Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเล

คอมเอเชีย คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

• ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร ์อิน

เกลไฮม ์(ไทย) จาํกดั จากเยอรมนี

• ประสบการณต์รงและจริงในวงการท่ีมากดว้ยคุณภาพ

มากกว่า 30 ปี



อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร Professional Sales Coordinator

ราคาทา่นละ 3,700 บาท + VAT 7% = 3,959 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,300 บาท (ราคาไม่รวม Vat)

บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 
ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

 เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

• ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

• เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

• ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมสมัมนา
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โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

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

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมค่ืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน

การจองมีผลเมื่อชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

(Sales Support / Sales Administration)
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