
 

  

 

หลกัสูตร  การบรหิารตนเองสูก่ารสรา้งยอดขาย 
 

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สขุมุวิท 26 

หลักการและเหตุผล: 

 

สภุาษิตทีว่า่ การวางแผนทีด่เีทา่กบัสําเร็จไปแลว้ครึง่หนึง่ ยงัคงเป็นจรงิสําหรับพนักงานขายทีต่อ้งการความสําเร็จ  จดุ
แตกตา่งของพนักงานขายมอือาชพีกบัพนักงานขายธรรมดาคอื ทัศนคตติอ่เวลา  พนักงานขายธรรมดาใชเ้วลาแบบทิง้ๆ
ขวา้งๆ  ขณะทีนั่กขายมอือาชพีมองวา่ “เวลา” คอืทรัพยากรทีเ่รยีกกลบัคนืมาไมไ่ด ้ การบรหิารเวลาทีต่า่งกนัคอืเคล็ดลับสู่
ความสําเร็จ  หลักสตูรนีไ้มใ่ชห่ลักสตูรทีเ่กีย่วกบัการบรหิารเวลาโดยทั่วไป สิง่ทีมุ่ง่เนน้คอืการบรหิารตนเองอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่ความสขุในการทํางานและการสรา้งผลงานขายอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
กลุม่เป้าหมาย 
พนกังานขายทีต่อ้งการวธิกีารบรหิารจดัการตนเอง เพือ่ความสําเร็จในระยะยาว (เพิม่ยอดขาย เพิม่ลกูคา้) 
 
ประโยชนท์ีผู่เ้ขา้อบรมจะไดร้บั 
1.     เขา้ใจความสําคัญในการใชเ้วลาใหคุ้ม้คา่ 
2.     เพิม่ทักษะการวางแผนบรหิารตนเองอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
หวัขอ้หลกัสตูร 
1.       หลักการจดัลาํดบัความสาํคญัในการใชเ้วลาทีม่อียู ่
·         สีช่อ่งทางในการใชเ้วลาของพนักงานขาย 
·         เครือ่งมอืในการบรหิารเวลาของพนักงานขาย 
·         Workshop เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งทัศนคตใิหมใ่นเรือ่งการใชเ้วลาใหม้ปีระโยชนม์ากทีส่ดุ 
2.       การบรหิารเป้าการขายเพือ่เพิม่โอกาสการบรรลเุป้า 
·         เป้าการขายไมใ่ชแ่คย่อดขาย 
·         การจดัการกับเป้าการขายเพือ่เพิม่โอกาสการขายใหม้ากยิง่ข ึน้ 
·         Workshop  การวางแผนการบรหิารจัดการเป้าการขายของตนเอง 
3.       การบรหิารเขตการขายและการบรหิารลกูคา้ เพือ่เพิม่โอกาสการขาย 
·         การบรหิารเขตการขายของตนเองทําไดอ้ยา่งไร 
·         การวางแผนการเยีย่มลกูคา้ในเขตการขายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
·         Workshop การวางแผนการจัดการเขตการขายเพือ่เพิม่ยอดขาย 
4.       สรปุ คําถามและคําตอบ 
 
วทิยากร: อาจารยช์งิชยั อทิธอิมรชยักลุ 
อาจารยช์งิชยั อทิธอิมรกลุชยั มปีระสบการณ์ในการทํางานมากกวา่ยีส่บิปีกบับรษัิทระดับโลกหลายบรษัิท อาทเิชน่
บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากดั บรษัิท เชฟโรเลต เซลส ์(ประเทศไทย) จํากดั บรษัิท วอลโว ่คาร ์(ประเทศ
ไทย) จํากดั และบรษัิททีอ่ยูใ่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเชน่ ธนาคารไทยพาณชิย ์บรษัิท ศรอียธุยาประกนัภยั ... 
รปูแบบการอบรม 
บรรยาย  การมสีว่นรว่ม  กรณีศกึษาและกจิกรรมในหอ้ง (ผูเ้ขา้อบรมนําเครือ่งคดิเลขมาดว้ยคะ) 
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
E-mail info.ptstraining@gmail.com, m 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่  

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน การบรหิารตนเองสูก่ารสรา้งยอดขาย 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   

 

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขภาษบีรษิทั____________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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