
 

หลกัสตูร“เทคนคิปิดการขายส าหรบั Sales Engineer (Online by Zoom) 

วนัที ่26 มกราคม 2565 /รุน่ถดัไปวนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2565 

 เวลา 09.00-16.00 

หลกัการและเหตผุล 

              ในปัจจุบันธุรกจิน าเขา้สนิคา้ทางวศิวกรรม ไม่ว่าจะเป็นบรษัิท หรอืโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ที่ผลติ

คราวละมาก ๆ และขายยกล็อต หรอืธรุกจิทีข่ายสนิคา้วศิวกรรมทีม่รีาคาสงู อยา่งเชน่ เครือ่งจักร ตา่ง ๆ จ าเป็นตอ้ง

มีบุคคลที่จะสามารถใชท้ักษะการพรีเซนต์สนิคา้ที่มีความซับซอ้น และเป็นสนิคา้ที่ตอ้งอาศัยผูท้ี่มีคามรูท้าง

วศิวกรรมโดยตรงเป็นหลัก แตก่ารขายในลักษณะนี้จ าเป็นตอ้งมพีนักงานขายทีม่คีวามรูค้วามสามารถในระดับสงู 

และตอ้งมคีวามพรอ้มและน่าเชือ่ถอืเพยีงพอทีจ่ะสามารถปฎบิตัหินา้ทีต่รงนีไ้ด ้เพราะเป็นการขายสูล่กูคา้การตลาด

องค์กร อีกทัง้นักขายที่ส าเร็จการศกึษาทางดา้นวศิวกรรมโดยตรงอาจจะไม่ไดเ้รียนทางดา้นการขายมาก่อน  

ดังนัน้จงึท าหลักสตูรนี้มาเพือ่เตรยีม Sales Engineer ทีต่อ้งขายสนิคา้ใหก้ับกลุ่มลูกคา้ธรุกจิ ใหม้คีวามพรอ้มทัง้

ดา้นทัศนคต ิความรู ้ทักษะ และนสิยิการท างานทีด่ ีใหเ้พยีงพอทีจ่ะปฎบิัตหินา้ทีต่รงนีไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

วตัถปุระสงค ์

1. ผูเ้ขา้อบรมจะไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ บทบาทหนา้ที ่ของ Sales Engineer  

2. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ Sales Engineer มอือาชพีตอ้งม ีSRPTA 

3. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจรปูแบบการขายแบบ Sales Engineer 

4. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจสิง่ทีค่ณุจะตอ้งเจอ เมือ่คณุไปบรษัิท,โรงงานของลกูคา้ 

5. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจการเตรยีมตวัเองกอ่นเขา้พบกลุม่ลกูคา้บรษัิทและโรงงาน 

6. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ ทศัคตนัิกขาย Sales Engineer 

7. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ ความรูนั้กขาย Sales Engineer 

8. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ ทกัษะการขาย Sales Engineer 

9. ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ นสิยันักขาย Sales Engineer 

1. 10.ผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจ Lead Generation  

 

 

 



เนือ้หาหลกัสตูร 

1. บทบาทหนา้ที ่ของ Sales Engineer  

2.  Sales Engineer มอือาชพีตอ้งม ีSRPTA 

3. รปูแบบการขายแบบ Sales Engineer 

4. สิง่ทีค่ณุจะตอ้งเจอ เมือ่คณุไปบรษัิท,โรงงานของลกูคา้ 

5. การเตรยีมตวัเองกอ่นเขา้พบกลุม่ลกูคา้บรษัิทและโรงงาน 

6. ทศัคตนัิกขาย Sales Engineer 

7. ความรูนั้กขาย Sales Engineer 

8. ทกัษะการขาย Sales Engineer 

9. นสิยันักขาย Sales Engineer 

10. Lead Generation  

บรรยายโดย อ.รชัเดช อตกินษิฐ ์

หลกัสตูรนีเ้หมาะกบัใคร ? 

พนักงานขายสนิคา้วศิวกรรม , Sales Engineer ทกุธรุกจิ 

ลกัษณะการจัดหอ้งอบรม   กรณี Class room จัดทีน่ั่งเป็นกลุม่ 4 กลุม่ โดยใชโ้ตะ๊เป็นกลุม่ ๆ หรอื โตะ๊เลคเชอร์

ตัง้วงเขา้หากนั 4วงก็ได ้ หรอืใชร้ะบบ Zoom meeting  

วธิกีารอบรม              การบรรยาย การท า Workshop บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมตุ ิ(Role-Play) 

ระยะเวลาการอบรม    1 วนั  6 ชัว่โมง Online by Zoom 

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ โค้ชนกัขาย B2B&B2C  

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

หรือ Promotion มา 4 จ่าย 3 
การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

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

เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 

 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 



ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร“เทคนคิปิดการขายส าหรบั Sales Engineer 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

  รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)_______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


E-mail:____________________________________________________________________________  

 

 


