[หลักสูตร SALES SUPERVISOR & AREA MANAGER]

หล ักสูตร การบริหารงานขายสําหร ับผูบ
้ ริหารทีมขาย
22 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล:

ํ หร ับผูบ
หล ักสูตร การบริหารงานขายสา
้ ริหารทีมขาย
หล ักการและเหตุผล

ท่านทราบหรือไม่วา่ ปั ญหาสว่ นใหญ่ของหัวหน ้ามือใหม่ป้ายแดงทีไ่ ด ้เลือ
่ นขัน
้ จากพนั กงานทีท
่ ํางานดี มี
ความสามารถจนเข ้าตาผู ้บริหารนัน
้ คืออะไร… ทําไมพวกเขาผู ้ซงึ่ เคยเป็ นดาวเด่นในฐานะพนั กงาน แต่กลับตกม ้า
ตายเมือ
่ ต ้องมารับบทบาทหัวหน ้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน ้าฝ่ ายขาย สาเหตุสว่ นหนึง่ เพราะหัวหน ้างานโดยสว่ น
ใหญ่ยังไม่เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าทีข
่ องตนเอง ยังตัง้ รับกับความเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ ไม่ทัน อีกทัง้ ขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน ้องพนั กงานขายให ้อยูใ่ นปกครองไม่ได ้ หรือแม ้แต่ลก
ู น ้องทีด
่ แ
ี ละเก่งอยู่
ั ยภาพทีม
้ ้อย่างเต็มประสท
ิ ธิภาพ
แล ้ว หัวหน ้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศก
่ อ
ี ยูข
่ องลูกน ้องออกมาใชได
ดังนัน
้ หลักสูตรนีจ
้ งึ ได ้พัฒนาเพือ
่ ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรม ซงึ่ เป็ นผู ้จัดการหรือหัวหน ้างานขายมือใหม่ ได ้
เข ้าใจถึงบทบาทหน ้าที่ รู ้จักการปรับตัว และเรียนรู ้ทักษะทีจ
่ ําเป็ นของการเป็ นผู ้จัดการหรือหัวหน ้าทีพ
่ นั กงานขาย
่ วามสําเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป
ยอมรับ และองค์กรภาคภูมใิ จ เพือ
่ นํ าไปสูค
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ สร ้างความเข ้าใจในบทบาทและหน ้าทีข
่ องผู ้จัดการหรือหัวหน ้างานขาย
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้การเตรียมตัวและเตรียมพร ้อมรับบทบาทหน ้าทีใ่ หม่
3. เพือ
่ เสริมสร ้างทักษะทีจ
่ ําเป็ นเรือ
่ งการบริหารพนั กงานขายให ้ได ้ใจและได ้งาน
้
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้ไปประยุกต์ใชในการเป็
นผู ้นํ าทีม
่ ท
ี ักษะและความสามารถในการ
บริหารพนักงานขาย
ิ ธิภาพ
สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสท
ห ัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. เรียนรู ้บทบาทหน ้าทีใ่ นฐานะผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน (Roles and Responsibility)
• ต่อองค์กร
• ต่อผู ้ใต ้บังคับบัญชา
• ต่อเพือ
่ นร่วมงาน
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2. ขอบเขตการบริหารของผู ้จัดการหรือหัวหน ้างาน
• การบริหารงานขาย (Sales Management)
• การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
3. ความสามารถสําคัญในการบริหารในฐานะหัวหน ้างานขาย (Key Competency)
4. Workshop: เรียนรู ้และเข ้าใจบทบาทหน ้าทีข
่ องหัวหน ้างานขาย
5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพือ
่ บรรลุเป้ าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
• การวางแผนการขาย (Sales Planning)
• การดําเนินงาน (Execution)
• การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
• การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
6. การวางแผนการขายสําหรับหัวหน ้างานขาย
• แนวคิดการวางแผนการขายสําหรับหัวหน ้าทีมขาย
• การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด ้วย SWOT Analysis
• การกําหนดเป้ าหมายการขายสําหรับทีมขาย
• กิจกรรม: SWOT Analysis และการกําหนดเป้ าหมายการขาย
• แนวทางการวางแผนการขายอย่างได ้ผล (SMART Plan)
1. ลูกค ้าเป้ าหมาย (Target Customer)
2. ผลิตภัณฑ์ (Product)
3. ราคา (Price)
่ งทางการขาย (Sales Channel)
4. ชอ
5. การสง่ เสริมการขาย (Promotion)
• ข ้อพิจารณาสําคัญในการวางแผนการขายสําหรับหัวหน ้าทีมขาย
1. คูแ
่ ข่งขัน
2. เป้ ายอดขาย และเป้ าอืน
่ ๆ
3. พนักงานขาย
• การวางแผนปฏิบัตก
ิ ารสําหรับงานขาย (Action Plan)
• กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัตก
ิ ารสําหรับงานขาย
• การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
• การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
• ข ้อควรปฏิบัตใิ นการวางแผนการขายเพือ
่ ความสําเร็จในการขาย
7. สรุปสงิ่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้วันทีห
่ นึง่ และ คําถาม-คําตอบ

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด
่ จํากัด (มหาชน)
จากสหรัฐอเมริกา Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
่ ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

้ ้จริง
วิธก
ี ารฝึ กอบรม บรรยายสลับกับการฝึ กปฏิบัต ิ สรุปเทคนิควิธก
ี ารทีใ่ ชได
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ระยะเวลาฝึ กอบรม 1 วัน

ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)

ค่าอบรม

ราคาท่านละ
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

ราคาก่อน
VAT

VAT
7%

ภาษีห ัก ณ ที่
จ่าย 3%

ราคาสุทธิ

4,500

315

(135)

4,680

4,000

280

(120)

4,160

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชําระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร การบริหารงานขายสําหร ับผูบ
้ ริหารทีมขาย
สง่ มาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี__________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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