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หลักสูตร “การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ”
(Professional Negotiation Skills)
วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีนานา **สถานที่อาจมีการเปลี่ ยนแปลง

วิทยากร อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

Promotion สมัคร 4 ท่ านลดเหลือเพียงท่ านละ 2,900 บาทเท่ านั้น
(ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
หลักการและเหตุผล
ในยุคสมัยนีใ้ นโลกของธุรกิจแล้ ว ทุกสิ่ งล้ วนเป็ นการแย่ งชิ ง แข่ งขัน ฟาดฟั น ให้ ได้ มาซึ่ งสิ่ งที่ต้องการ อาวุธ
ที่นามาใช้ ในแต่ ละบุคคลอันดับเบือ้ งต้ นนั้น คือ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในวิชาชี พของตน อันดับถัดมาคือโอกาสทาง
ธุรกิจ และกลยุทธ์ ที่นามาใช้
ในแต่ ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่ าประสบการณ์ คือสิ่ งจาเป็ นในการอ่ านเกมส์ ของคู่ต่อสู้ แต่ แท้ จริ งแล้ ว
ทุกองค์ ประกอบสาคัญด้ วยกันทั้งสิ ้น และมีสิ่งนึงที่จาเป็ นยิ่งกว่ าสิ่ งอื่นใด ก็คือ การใช้ คาพุด เพื่อการเจรจาสื่ อสารให้
ได้ มาซึ่ งความสาเร็ จและเป้ าหมาย การเจราต่ อรองนั้น เป็ นเรื่ องปกติที่เราทุกคนต่ างคุ้นเคย แต่ หลักสูตรนีไ้ ด้ ออกแบบ
มาให้ ทุกคนเป็ นมืออาชี พ มีรูปแบบ มีขนั้ ตอน ให้ เป็ นมืออาชี พและมีความผิดพลาดน้ อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่ม
ลูกค้ าทุกสถาณการณ์
คอร์ สเหมาะกับใคร?





บริ ษทั หรื อองค์ กร ที่ ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่ าน ให้ มีจิตใจที่ เข้ มแข็ง รั กองค์ กร ภูมิใจในงานที่ทา มุ่งมัน่ สู่เป้ าหมาย
บุคคลทั่วไปที่ ต้องการเพิ่มความมัน่ ใจ สร้ างความเชื่ อถือในการเจรจาต่ อรอง
ผู้ที่ร้ ู สึกหมดพลัง สิ ้นหวัง ต้ องการกลับมารั กและศรั ทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่ างเต็มหั วใจ
ทุกท่ านที่ต้องการเติมพลัง ฝึ กเทคนิค และเพิ่มทักษะด้ านการสื่ อสารแบบสะกดจิ ตผู้ฟัง ให้ ดดู ีแบบมืออาชี พที่ ดูน่าชื่ นชม สม
กับเป็ นสุดยอดนักเจรจา
 ผู้ที่เตรี ยมตัวสัมภาษณ์ งาน และเตรี ยมพบนาเสนองานลูกค้ า
 เจ้ าของธุรกิจทุกแขนงอาชี พ
 พนักงานขายแบบ Face To Face หรื อ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริ การ
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
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การเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชีพ”
(Professional Negotiation Skills)
ที่สุดกับความคุ้มค่ า หลักสูตรนีเ้ ป็ นการปรั บมุมมอง เปลี่ยนแนวคิ ด ปรั บทัศนคติ ฝึ กการวางแผน เพื่อการ
ติดต่ อทางธุรกิจให้ สาเร็ จ คุณจะเปลี่ยนเป็ นคนใหม่ แบบมืออาชี พที่เปิ ดรั บแต่ ความสาเร็ จเข้ ามาในชี วิต และเป็ นที่ รัก
ของคนอื่น หลักสูตรนีต้ ั้งใจเปิ ดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ เพื่อให้ ทุกคนที่ ตั้งใจมาเรี ยนได้ ประโยชน์ อย่ าง
ครบองค์ ประกอบของการเพิ่มขุมพลังในใจ และเทคนิคต่ างๆสู่การติดต่ อสื่ อสารทางธุรกิจ ผู้เข้ าอบรมจะได้ เห็น
เป้ าหมายของตัวเองอย่ างชัดเจนขึน้ เพื่อนาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่ และดีที่สุดในแบบฉบับของแต่ ละคน
นอกจากที่จะได้ เรี ยนรู้ เทคนิคต่ าง ๆ แล้ ที่สามารถนาไปเจรจาต่ อรองเรื่ องงาน เรื่ องอื่นๆได้ อย่ างสาเร็ จ วิทยากรมีการ
เล่ าและยกตัวอย่ างถึงเรื่ องจริ งจากและบุคคลสาคัญในสังคม เพื่อให้ เกิดข้ อเปรี ยบเทียบและเข้ าใจสถานการณ์ จริ ง
ทั้งนีย้ งั มีการทา Workshop เรื่ องการ เตรี ยมความพร้ อมและขัน้ ตอนต่ างๆ เพื่อพร้ อมสู่ "ความเป็ นมืออาชี พและผู้ชนะ"
อย่ างแท้ จริ ง
ผู้สอน อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK)
ที่ ปรึ กษาและให้ คาแนะนาด้ านภาพลักษณ์ และบุคลิกภาพเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์ อยู่ในงานบริ การ ,การขาย และ
พิธีกร, วิทยากร มากว่ า 12 ปี และเป็ น Image Coach ที่ ปรึ กษาด้ านภาพลักษณ์ แบบมืออาชี พ กาลังศึกษาปริ ญญาเอก

อบรมแล้ วจะได้ อะไร?
เข้ าใจถึงเป้ าหมายการสร้ างความสาเร็ จเป็ นยังไง
เปลี่ยนมุมมอง เป็ นคนสนใจตนเอง รั กตัวเอง ภูมิใจในอาชี พของตนเอง รั กองค์ กร และงานที่ทามากยิ่งขึน้
ยอดขายเพิ่มหากท่ านเป็ นพนักงานขาย ด้ วยเอกลักษณ์ เสน่ ห์เฉพาะตัวในรู ปแบบของคุณเอง
ลูกค้ า จงรั กภักดีต่อสิ นค้ า และบริ ษัทของคุณ บอกต่ อ ใช้ ซ้า เพราะชอบในตัวคุณ
ธุรกิจเติบเติบโต เป็ นที่ ร้ ู จัก ไม่ ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ ใดได้ เปรี ยบเสมอ
ผู้เข้ าอบรมจะเห็นเป้ าหมายของตนเองชัดเจนขึน้ เพื่อแนวทางการตั้งเป้ าหมายสู่ความสาเร็ จ ที่ ดีในอนาคต
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ตารางการฝึ กอบรม
เวลา
9.00-10.30

10.30-10.45
10.45-12.00

12.00-13.00
13.00-14.30

หัวข้ อการฝึ กอบรมและกิจกรรม
 กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 กิจกรรมปลุก “พลังแห่ งชี วิต” (The Power of Life)
 ใช้ ศักยภาพสู งสุดในการงาน และชี วิตที่ ยอดเยี่ยม ด้ วย NLP
 เสริ มพลังชี วิต คิ ดเชิ งบวก (Positive Thinking)
 แนวคิ ดว่ าด้ วยการเจรจาต่ อรองเชิ งกลยุทธ์
 ลักษณะและประเภทของการเจรจาต่ อรอง
 เบื่องต้ นของการเจรจาเพื่อการต่ อรอง
พักรั บประทานอาหารว่ าง
 กิจกรรม ฝึ กจิ ต คิ ดเปลี่ยน
 การใช้ แนวคิ ดแบบจิ ตวิทยาเพื่อการต่ อรอง
 นิสัย(Nature)
 อารมณ์ และเหตุผล(Emotion and Rational Side)
 สถานภาพ(Status)และ บทบาท(Roles)
 แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory
 หลักการทั่วไปพึงนาไปใช้
 ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ อย่ างมืออาชี พ
 เทคนิคการเจรจาด้ วยรู ปแบบผสมผสาน
พักรั บประทานอาหารเที่ยง
 กิจกรรม “ระเบิดขุมพลัง”
 ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ ของบุคคล
 กลยุทธ์ สร้ างความรู้ สึกทางบวกก่ อนเจรจา
- มีวิสัยทัศน์ (Vision)
- มีความสามารถ (People Skill)
- คิ ดเป็ น (Know how to think)
- มีความรู้ (Educated)
- ทันสมัย (Modern)
- สร้ างสรรค์ (Constructive)
- การรั บรู้ (Perception)
 จิตวิทยาในการผูกสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นเพือ่ สร้ างความประทับใจใน 5 นาที
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 ขั้นตอนการเตรี ยมการเจรา
 ความสาคัญของการเตรี ยมการเพื่อเจรจาให้ ได้ ชัยชนะ
 การสะสม แสวงหาข้ อมูล
 กาหนดวัตถุประสงค์
 กาหนดกลยุทธ์
 กาหนดบทบาทหน้ าที่
 กิจกรรม สมรภูมิการแก้ ปัญหาเพื่อการเจรจา
พักรั บประทานอาหารว่ าง









Listening & Speaking Technique
การดาเนินการเจรจา
ขั้นตอนการส่ งสั ญญาน
การทาข้ อเสนอ การรวบรวมสรุ ปประเด็น
เทคนิคการต่ อรองขั้นท้ ายสุด
การปิ ดการเจรจาต่ อรองขั้นเทพ
การทาข้ อตกลง
สรุ ปเนือ้ หาโดยรวม

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
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

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090 645 0992 , Line : hrdzenter
คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091 Line : hrdzenter www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,

www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริ ษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชี นาม บริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
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>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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