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อบรมออนไลน์ Zoom พร้อมรับใบวุฒบิัตรฟรี 

หลักสูตร  เทคนิคปิดการขายลกูค้า Sales Engineer 
(Techniques for Closing sales to customers Sales Engineer) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00-16.00  น. (อบรม 3 ช่ัวโมง) 
 

ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ  1,500 บาท  

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

 
 

วิทยากร : อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ  

(โค้ชนักขาย B2B & B2C) 

 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 
              ในปัจจุบนัธุรกิจน าเขา้สินคา้ทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นบริษทั หรือโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสินคา้ท่ีผลิตคราวละมาก ๆ และขาย
ยกล็อต หรือธุรกิจท่ีขายสินคา้วิศวกรรมท่ีมีราคาสูง อย่างเช่น เคร่ืองจกัร ต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีบุคคลท่ีจะสามารถใชท้กัษะการพรีเซนต์
สินค้าท่ีมีความซับซ้อน และเป็นสินคา้ท่ีตอ้งอาศยัผูท่ี้มีคามรู้ทางวิศวกรรมโดยตรงเป็นหลกั แต่การขายในลกัษณะน้ีจ าเป็นต้องมี
พนกังานขายท่ีมีความรู้ความสามารถในระดบัสูง และตอ้งมีความพร้อมและน่าเช่ือถือเพียงพอท่ีจะสามารถปฎิบติัหนา้ท่ีตรงน้ีได ้เพราะ
เป็นการขายสู่ลูกคา้การตลาดองคก์ร อีกทั้งนกัขายท่ีส าเร็จการศึกษาทางดา้นวิศวกรรมโดยตรงอาจจะไม่ไดเ้รียนทางดา้นการขายมาก่อน  

ดงันั้นจึงท าหลกัสูตรน้ีมาเพ่ือเตรียม Sales Engineer ท่ีตอ้งขายสินคา้ให้กบักลุ่มลูกคา้ธุรกิจ ให้มีความพร้อมทั้งดา้นทศันคติ ความรู้ 
ทกัษะ และนิสัยการท างานท่ีดี ให้เพียงพอท่ีจะปฎิบติัหนา้ท่ีตรงน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ผูเ้ขา้อบรมจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ บทบาทหนา้ท่ี ของ Sales Engineer  
2.  ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ Sales Engineer มืออาชีพตอ้งมี SRPTA 
3. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจรูปแบบการขายแบบ Sales Engineer 
4. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจส่ิงท่ีคุณจะตอ้งเจอ เม่ือคณุไปบริษทั,โรงงานของลูกคา้ 
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5. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจการเตรียมตวัเองก่อนเขา้พบกลุ่มลูกคา้บริษทัและโรงงาน 
6. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจ ทศัคตินกัขาย Sales Engineer 
7. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจ ความรู้นกัขาย Sales Engineer 
8. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจ ทกัษะการขาย Sales Engineer 
9. ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจ นิสัยนกัขาย Sales Engineer 
10.ผูเ้ขา้อบรมไดมี้ความรู้และความเขา้ใจ Lead Generation  
 
เน้ือหาหลักสูตร 
1. บทบาทหนา้ท่ี ของ Sales Engineer  
2.  Sales Engineer มืออาชีพตอ้งมี SRPTA 
3. รูปแบบการขายแบบ Sales Engineer 
4. ส่ิงท่ีคุณจะตอ้งเจอ เม่ือคุณไปบริษทั,โรงงานของลูกคา้ 
5. การเตรียมตวัเองก่อนเขา้พบกลุ่มลูกคา้บริษทัและโรงงาน 
6. ทศัคตินกัขาย Sales Engineer 
7. ความรู้นกัขาย Sales Engineer 
8. ทกัษะการขาย Sales Engineer 
9. นิสัยนกัขาย Sales Engineer 
10. Lead Generation  
 
หลักสูตรนีเ้หมาะกับใคร ? 
พนกังานขายสินคา้วิศวกรรม , Sales Engineer ทุกธุรกิจ 
 

ลักษณะการจัดห้องอบรม   กรณี Class room จดัท่ีนัง่เป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยใชโ้ต๊ะเป็นกลุ่ม ๆ หรือ โต๊ะเลคเชอร์ตั้งวงเขา้หากนั 4วงก็
ได ้ หรือใชร้ะบบ Zoom meeting  
วิธีการอบรม              การบรรยาย การท า Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-Play) 
ระยะเวลาการอบรม     Public online  3ชัว่โมง   Public, In House Online  6 ชัว่โมง 
 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การท างาน  17 ปี ในธุรกจิประกนัชีวิต 
เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพนัธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกนัชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วน
ฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย ์บมจ.ไทยประกนัชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลกัสูตรการขายใหก้บัธนาคาร  
บริษทัประกนัชีวิต บริษทัประกนัวินาศภยั บริษทัผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และบริษทัสินเช่ือรถยนต ์ 
อดีตนกัขายประกนัชีวิตอนัดบั 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่า
ประกนัชีวิต   
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล ์PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,500 105 45 1,560 

สมัคร 3 เข้าฟรี+ 1 ท่าน 4,500 315 135 4,680 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่       คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,  jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  

Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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