
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

 Sales Engineer มอือาชพี 
(Professional Sales Engineer) 

 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
11 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานทีZจัดอบรมอาจเปลีZยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 

หลกัการและเหตผุล 
 ในโลกของการแข่งขันทีZรุนแรงเชน่นี\ Sales Engineer ตอ้งตอ้งอาศัยทักษะและเทคนคิในทกุรูปแบบ เพืZอ
สรา้งยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีZไดว้างไว ้นอกจากนี\นักขายยังตอ้งเต็มเปีZยมไปดว้ยพลังและความรักในงาน
ขาย อันจะเป็นแรงผลักดันใหนั้กขายสามารถต่อสูก้ับทกุปัญหาในงานขาย 
 หลักสตูรนี\จงึไดพั้ฒนาขึ\นมาเพืZอตอบสนองให ้Sales Engineer ไดเ้รยีนรู ้เทคนคิและประสบการณ์รอบทศิใน
การขาย เพืZอทําใหก้ลายเป็น Sales Engineer มอือาชพี โดยผา่นการทํากจิกรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั \ง Workshop การ
ระดมสมอง Role Play และ กจิกรรมต่างๆ เมืZอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูด้า้น
การขายไดด้ว้ยตนเอง 
 
วตัถปุระสงค ์  

1. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเทคนคิการเป็น Sales Engineer มอือาชพี 
2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมเปลีZยนความคดิมใีนรักในงาน Sales Engineer 
3. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูว้ธิกีารขายอย่างเป็นระบบ และสามารถเพิZมยอดขายใหแ้กอ่งคก์รได ้
4. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีZไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคเ์ทคนคิการขายใหเ้หมาะสมกับตนเอง
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1 : สดุยอด Sales Engineer มอือาชพี  

1. บทบาทและหนา้ทีZสาํคัญ ทีZ Sales Engineer ตอ้งรู ้!!!  
2. สิZงทีZเป็นอปุสรรคในงานขายของ Sales Engineer 
3. เปลีZยนความคดิปลกุไฟ เตมิความรัก เตมิพลัง ....การเป็น Sales Engineer มอือาชพี 
4. กจิกรรม ... เปลี�ยนความคดิปลกุไฟในการทํางาน 
5. เทคนคิการขายอย่างเป็นระบบ 

• กอ่นการขาย 
• ขณะขาย 
• หลังขาย 

6. การเตรยีมตัวกอ่น “การขาย” ใหล้กูคา้ประทบัใจ 
• เตรยีมตัวเอง 
• เตรยีมลูกคา้ 
• เตรยีมวางแผน & ฝึกซอ้ม 

7. เสรมิอาวุธลับ !!! ให ้Sales Engineer พชิติใจลกูคา้ในงานขาย   
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(เสรมิความรู ้และทกัษะทีZสําคัญ  เพืZอสรา้งความมัZนใจในงานขาย) 
8. กจิกรรม Workshop : เตรยีมตวัสูก่ารเป็น...สดุยอด Sales Engineer มอือาชพี 

 
Module 2 : ขาย... อยา่งชาญฉลาด (Smart Selling) 

9. ขั \นตอนการขายอยา่งม ี“กึkน” สูก่ารเปิด Sales Engineer มอือาชพี 
• เปิดการขายกับลกูคา้ ........อยา่งมพีลังและมคีวามสขุ 
• เทคนคิการฟังลกูคา้อย่างวเิคราะหเ์จาะลกึถงึความตอ้งการใหถ้งึแกน่ และ ถงึกึkน 
(สวมวญิญาณ Sales Engineer มอือาชพี ดว้ยการถามคําถามอยา่งมคีณุภาพ5 คําถาม ทีZนักขายตอ้ง
ถาม!!!!!!!!!) 

• เทคนคิ การนําเสนอสนิคา้เชงิเทคนคิอย่าง “ตรงจดุ” และ “กระตุน้ตอ่มอยาก” ของลูกคา้ 
• การตอบคําถามและขอ้โตแ้ยง้ – จัดการและรับมอืกบัขอ้โตแ้ยง้อย่างเป็นระบบ 
• การเจรจาตอ่รอง – เจรจาอย่างไรใหไ้ม่เสยีเปรยีบ หรอื ตกเป็นเครืZองมอืลกูคา้ 
• การปิดการขาย- ปิดการขายเมืZอไร ปิดอยา่งไรจงึจะเหมาะสม และ ได ้Order  

10. เทคนคิการใชคํ้าพูดและภาษาเชงิเทคนคิใหล้กูคา้ประทบัใจและเขา้ใจงา่ย 
11. กจิกรรม Role Play 1  : จาํลองสถานการณ์ขายสาํหรบั Sales Engineer   

• วเิคราะหข์อ้ด ี
• วเิคราะหส์ ิ�งที�ตอ้งปรบัปรงุพฒันา 

12. การสรา้งมาดนักขายดว้ยบคุลกิภาพและการวางตัวทีZเหมาะสม 
• เจาะลกึบคุลกิภาพนักขาย 

13. กจิกรรม Role Play 2  : จาํลองสถานการณ์ขายสาํหรบั Sales Engineer   
• วเิคราะหข์อ้ด ี
• วเิคราะหส์ ิ�งที�ตอ้งปรบัปรงุพฒันา 

14. สรุป คําถามและคําตอบทีZนักขายตอ้งการรู ้
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 กมุภาพนัธ ์2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 28 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี\ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีZ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีZ 014-2-63503-8 

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืZอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
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รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, งานขาย, Sales , Engineer , Sales Engineer , วศิวะกรฝ่ายขาย , พนักงานขาย 


