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การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) 
วันที่ 24 ตุลาคม 62  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรม Grand Sukhumvit   ซอยสุขุมวิท 4-6  ใกล้ BTS นานา กทม **สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลง 

อาจารย์ธนภัทร   ธรรมากัลยากุล 

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 
 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 
  

 ในยุคสมัยนีใ้นโลกของธุรกิจแล้ว ทกุส่ิงล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขัน ฟาดฟัน ให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการ อาวุธที่
น ามาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบือ้งต้นนัน้ คือ ความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทาง
ธุรกิจ และกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือส่ิงจ าเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่
ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว ทุกองค์ประกอบส าคัญด้วยกันทั้งส้ิน และมีส่ิงนึงท่ีจ าเป็นยิ่งกว่าส่ิงอ่ืนใด กคื็อ การใช้ค าพุด เพ่ือ
การเจรจาส่ือสารให้ได้มาซ่ึงความส าเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเร่ืองปกติที่เราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่
หลักสูตรนีไ้ด้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบ มีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถาณการณ์  
 

คอร์สเหมาะกบัใคร? 

• บริษัทหรือองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบคุลากรของท่าน ให้มจิีตใจที่เข้มแขง็ รักองค์กร ภูมิใจในงานที่ท า มุ่งม่ันสู่
เป้าหมาย 

• บุคคลทั่วไปท่ีต้องการเพ่ิมความมั่นใจ สร้างความเช่ือถือในการเจรจาต่อรอง 
• ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง ส้ินหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพ่ิมไฟในตัวเองอย่างเตม็หัวใจ 
• ทุกท่านที่ต้องการเติมพลัง ฝึกเทคนิค และเพ่ิมทกัษะด้านการส่ือสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดูดีแบบมืออาชีพที่ดู

น่าช่ืนชม สมกับเป็นสุดยอดนักเจรจา 
• ผู้ที่เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบน าเสนองานลูกค้า 
• เจ้าของธุรกิจทกุแขนงอาชีพ 
• พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ 
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การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) 
ที่สุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนีเ้ป็นการปรับมุมมอง เปล่ียนแนวคิด ปรับทัศนคติ  ฝึกการวางแผน เพ่ือการ

ติดต่อทางธุรกิจให้ส าเร็จ คุณจะเปล่ียนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพท่ีเปิดรับแต่ความส าเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นทีรั่ก
ของคนอ่ืน หลักสูตรนีต้ั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ  เพ่ือให้ทุกคนที่ตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่าง
ครบองค์ประกอบของการเพ่ิมขุมพลังในใจ และเทคนิคต่าง ๆสู่การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ผู้เข้าอบรมจะได้เห็น
เป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึน้ เพ่ือน าทางไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ใช่และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ละคน 
นอกจากที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แล้ที่สามารถน าไปเจรจาต่อรองเร่ืองงาน เร่ืองอ่ืน ๆได้อย่างส าเร็จ วิทยากรมีการ
เล่าและยกตัวอย่างถึงเร่ืองจริงจากและบคุคลส าคัญในสังคม เพ่ือให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง ทัง้นี ้
ยังมีการท า Workshop เร่ืองการ เตรียมความพร้อมและขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" อย่าง
แท้จริง 

วิทยากร อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากลัยากุล (TK)  

ที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเพ่ือการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ,การ
ขาย และ พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ ก าลังศึกษา
ปริญญาเอก  

อบรมแล้วจะได้อะไร? 
 

✅ เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความส าเร็จเป็นยังไง 

✅ เปล่ียนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตวัเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ท ามากยิ่งขึน้ 

✅ ยอดขายเพ่ิมหากท่านเป็นพนกังานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง 

✅ ลูกค้า จงรักภักดต่ีอสินค้า และบริษัทของคณุ บอกต่อ ใช้ซ ้า เพราะชอบในตัวคุณ 

✅ ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ใดได้เปรียบเสมอ 

✅ ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึน้ เพ่ือแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความส าเร็จ ทีด่ีในอนาคต 
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ตารางการฝึกอบรม 
 

เวลา หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม 
9.00-10.30 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

• กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life) 
• ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม ด้วย NLP 
• เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

•  แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 
• ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่อรอง 
• เบ่ืองต้นของการเจรจาเพ่ือการต่อรอง 

 
10.30-10.45         พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 • กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปล่ียน 

• การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพ่ือการต่อรอง 
▪ นิสัย(Nature) 
▪ อารมณ์และเหตุผล(Emotion and Rational Side) 
▪ สถานภาพ(Status)และ บทบาท(Roles) 

• แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory  
▪ หลักการทั่วไปพึงน าไปใช้ 
▪ ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ 

• เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน 
 

12.00-13.00        พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00-14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง” 
• ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบุคคล 
• กลยุทธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา 

- มีวิสัยทัศน์ (Vision) 
- มีความสามารถ (People Skill) 
- คิดเป็น (Know how to think) 
- มีความรู้ (Educated) 
- ทันสมัย (Modern) 
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 - สร้างสรรค์ (Constructive) 
- การรับรู้ (Perception) 

• จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อสร้างความประทับใจใน 5 นาที 

• ขั้นตอนการเตรียมการเจรา 
▪ ความส าคัญของการเตรียมการเพ่ือเจรจาให้ได้ชัยชนะ 
▪ การสะสม แสวงหาข้อมูล 
▪ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
▪ ก าหนดกลยุทธ์ 
▪ ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

• กิจกรรม สมรภูมกิารแก้ปัญหาเพ่ือการเจรจา 

14.30-14.45                   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 • Listening & Speaking Technique 

• การด าเนินการเจรจา 

• ขั้นตอนการส่งสัญญาน 

• การท าข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเดน็ 

• เทคนิคการต่อรองขัน้ท้ายสุด 

• การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ 

• การท าข้อตกลง 

• สรุปเนือ้หาโดยรวม 

 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

 

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

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 

hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการโอนเงินข้ามจังหวดั)  
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ท้ังส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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