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หลักสูตร “การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ”  

 (Professional Negotiation Skills) 

วันท่ี 29 มกราคม  2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์ธนภัทร ธรรมากลัยากลุ 

Promotion  สมัคร 4 ท่านลดเหลอืเพยีงท่านละ 2,900 บาทเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

หลักการและเหตุผล 

       ในยคุสมยันีใ้นโลกของธุรกิจแล้ว ทุกส่ิงล้วนเป็นการแย่งชิง แข่งขนั ฟาดฟัน ให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีต้องการ อาวธุ
ท่ีน ามาใช้ในแต่ละบุคคลอันดับเบือ้งต้นนั้น คือ ความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน อันดับถดัมาคือโอกาสทาง
ธุรกิจ และกลยทุธ์ท่ีน ามาใช้ 
 

ในแต่ละเหตุการณ์ หลาย ๆ คนมองว่าประสบการณ์คือส่ิงจ าเป็นในการอ่านเกมส์ของคู่ต่อสู้ แต่แท้จริงแล้ว 
ทุกองค์ประกอบส าคัญด้วยกันท้ังส้ิน และมีส่ิงนึงท่ีจ าเป็นย่ิงกว่าส่ิงอ่ืนใด กคื็อ การใช้ค าพุด เพ่ือการเจรจาส่ือสารให้
ได้มาซ่ึงความส าเร็จและเป้าหมาย การเจราต่อรองนั้น เป็นเร่ืองปกติท่ีเราทุกคนต่างคุ้นเคย แต่หลักสูตรนีไ้ด้ออกแบบ
มาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบ มีขัน้ตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด ในการเจรจากับกลุ่ม
ลูกค้าทุกสถาณการณ์  
 
คอร์สเหมาะกบัใคร? 
 

 บริษทัหรือองค์กร ท่ีต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจท่ีเข้มแขง็ รักองค์กร ภูมิใจในงานท่ีท า มุ่งมัน่สู่เป้าหมาย 
 บุคคลท่ัวไปท่ีต้องการเพ่ิมความมัน่ใจ สร้างความเช่ือถือในการเจรจาต่อรอง 
 ผู้ ท่ีรู้สึกหมดพลงั ส้ินหวงั ต้องการกลบัมารักและศรัทธา เพ่ิมไฟในตัวเองอย่างเตม็หัวใจ 
 ทุกท่านท่ีต้องการเติมพลงั ฝึกเทคนิค และเพ่ิมทักษะด้านการส่ือสารแบบสะกดจิตผู้ฟัง ให้ดดีูแบบมืออาชีพท่ีดูน่าช่ืนชม สม

กับเป็นสุดยอดนักเจรจา 
 ผู้ ท่ีเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมพบน าเสนองานลกูค้า 
 เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ 
 พนักงานขายแบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์ และพนักงานบริการ 
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การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ”  
 (Professional Negotiation Skills) 

ท่ีสุดกับความคุ้มค่า หลักสูตรนีเ้ป็นการปรับมมุมอง เปล่ียนแนวคิด ปรับทัศนคติ  ฝึกการวางแผน เพ่ือการ
ติดต่อทางธุรกิจให้ส าเร็จ คุณจะเปล่ียนเป็นคนใหม่แบบมืออาชีพท่ีเปิดรับแต่ความส าเร็จเข้ามาในชีวิต และเป็นท่ีรัก
ของคนอ่ืน หลักสูตรนีต้ั้งใจเปิดสอนแบบพิเศษ Exclusive แบบสุด ๆ  เพ่ือให้ทุกคนท่ีตั้งใจมาเรียนได้ประโยชน์อย่าง
ครบองค์ประกอบของการเพ่ิมขมุพลังในใจ และเทคนิคต่างๆสู่การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ ผู้ เข้าอบรมจะได้เห็น
เป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึน้ เพ่ือน าทางไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีใช่และดีท่ีสุดในแบบฉบับของแต่ละคน 
นอกจากท่ีจะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ แล้ท่ีสามารถน าไปเจรจาต่อรองเร่ืองงาน เร่ืองอ่ืนๆได้อย่างส าเร็จ วิทยากรมีการ
เล่าและยกตัวอย่างถึงเร่ืองจริงจากและบุคคลส าคัญในสังคม เพ่ือให้เกิดข้อเปรียบเทียบและเข้าใจสถานการณ์จริง 
ท้ังนีย้งัมีการท า Workshop เร่ืองการ เตรียมความพร้อมและขัน้ตอนต่างๆ เพ่ือพร้อมสู่ "ความเป็นมืออาชีพและผู้ชนะ" 
อย่างแท้จริง 

 ผู้สอน   อาจารย์ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (TK)  

ท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านภาพลกัษณ์และบุคลิกภาพเพ่ือการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ ,การขาย และ 
พิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ท่ีปรึกษาด้านภาพลกัษณ์แบบมืออาชีพ ก าลงัศึกษาปริญญาเอก  

 
อบรมแล้วจะได้อะไร? 

 เข้าใจถึงเป้าหมายการสร้างความส าเร็จเป็นยงัไง 
 เปล่ียนมมุมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานท่ีท ามากย่ิงขึน้ 
 ยอดขายเพ่ิมหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง 
 ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า และบริษัทของคุณ บอกต่อ ใช้ซ ้า เพราะชอบในตัวคุณ 
 ธุรกิจเติบเติบโต เป็นท่ีรู้จัก ไม่ว่าจะเจรจาในธุรกิจได้ใดได้เปรียบเสมอ 
 ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึน้ เพ่ือแนวทางการต้ังเป้าหมายสู่ความส าเร็จ ท่ีดีในอนาคต 
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ตารางการฝึกอบรม 
 
เวลา หัวข้อการฝึกอบรมและกจิกรรม 

9.00-10.30  กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

 กิจกรรมปลกุ “พลงัแห่งชีวิต” (The Power of Life) 

 ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตท่ียอดเย่ียม ด้วย NLP 

 เสริมพลงัชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking) 

  แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยทุธ์ 

 ลกัษณะและประเภทของการเจรจาต่อรอง 

 เบ่ืองต้นของการเจรจาเพ่ือการต่อรอง 
10.30-10.45         พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00  กิจกรรม ฝึกจิต คิดเปล่ียน 

 การใช้แนวคิดแบบจิตวิทยาเพ่ือการต่อรอง 
 นิสัย(Nature) 
 อารมณ์และเหตผุล(Emotion and Rational Side) 
 สถานภาพ(Status)และ บทบาท(Roles) 

 แนวทางเจรจา ภาษา Game Theory  
 หลกัการท่ัวไปพึงน าไปใช้ 
 ประสิทธิภาพของการใช้อย่างมืออาชีพ 

 เทคนิคการเจรจาด้วยรูปแบบผสมผสาน 
 

12.00-13.00        พกัรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00-14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรม “ระเบิดขมุพลัง” 
 ภาวะการแสดงออกทางอารมณ์ของบคุคล 
 กลยทุธ์สร้างความรู้สึกทางบวกก่อนเจรจา 

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

 จติวิทยาในการผกูสัมพันธ์กบัผู้อื่นเพือ่สร้างความประทับใจใน 5 นาที 
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 ขั้นตอนการเตรียมการเจรา 
 ความส าคัญของการเตรียมการเพ่ือเจรจาให้ได้ชัยชนะ 
 การสะสม แสวงหาข้อมลู 
 ก าหนดวัตถปุระสงค์ 
 ก าหนดกลยทุธ์ 
 ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 

 กิจกรรม สมรภูมิการแก้ปัญหาเพ่ือการเจรจา 
14.30-14.45                   พกัรับประทานอาหารว่าง 

14.45-16.00  Listening & Speaking Technique 
 การด าเนินการเจรจา 
 ขั้นตอนการส่งสัญญาน 
 การท าข้อเสนอ การรวบรวมสรุปประเดน็ 
 เทคนิคการต่อรองขั้นท้ายสุด 
 การปิดการเจรจาต่อรองขั้นเทพ 
 การท าข้อตกลง 
 สรุปเนือ้หาโดยรวม 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกตท่ิานละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   

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 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
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>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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