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เทคนิคการเจรจาตอ่รองและโนม้นา้วใจส าหรบังานขายขัน้สูง 

วันท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมแกรนด ์สุขุมวิท ซอย4-6 ใกล ้BTS  สถานีนานา  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร  อาจารย์นันทวัธน์  จีราคม 

Promotion  สมัคร 4 ท่าน ลดเหลอืเพยีงท่านละ 2,900 บาท 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 
 

จุดประสงค์ของหลักสูตร 
  ·   เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการเจรจาต่อรองให้กับผู้อบรมน าไปประยกุต์ใช้กับงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ·   เพ่ือพัฒนาเทคนิคในการโน้มน้าวใจ 
  ·   เพ่ือพัฒนาเทคนิคด้านการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 

หลักการของการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ 

  ·   ความหมายและความส าคัญของการต่อรองและโน้มน้าวใจ 

  ·   รูปแบบของการเจรจาต่อรอง 

  ·   ความเข้าใจกระบวนการท่ีส าคัญต่อความส าเร็จในการเจรจาต่อรอง  

  ·   GIVE vs TAKE 

การเตรียมตัวเพือ่ให้การเจรจาประสบความส าเร็จ 

  ·   การเตรียมข้อมลูให้พร้อมก่อนการเจรจา 

  ·   การสร้างบรรยากาศส าหรับการเจรจา 

  ·   การวิเคราะห์บุคคลในการเจรจา 

  ·   ทัศนคติต่อการเจรจา 

การพฒันาเทคนิคในการต่อรองและการโน้มน้าวใจ 

  ·   การเจรจาต่อรองแบบ WIN-WIN 

  ·   ทฤษฎีเกมกับการต่อรอง (Game Theory) 

  ·   กลวิธีการโน้มน้าวใจ 

  ·   ทักษะการต้ังค าถามให้มีประสิทธิภาพ 
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  ·   การเป็นผู้ฟังท่ีดีในการเจรจา 

  ·   วิธีการตอบข้อโต้แย้ง 

วิธีการฝึกอบรม 

  ·   เน้นการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคผสมผสาน และจุดศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ ท่ีกลุ่มของผู้เข้าร่วมสัมมนา อธิบาย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง บรรยายสรุป  ถาม – ตอบ 

วิทยากรในการฝึกอบรม       อาจารย์นันทวัธน์  จีราคม 

    ปัจจบุัน ผู้อ านวยการสายงานขาย และกรรมการ คณะกรรมการความเส่ียง บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลช่ัูนส์ จ ากัด 
(มหาชน) คณะกรรมการสายงานโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วาระปี 2561 – 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

ส ำรองทีน่ ัง่  ตดิตอ่เพิม่เตมิไดท้ ี ่  คณุธนนันท ์    090 645 0992 , 089 606 0444 
Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 


