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การเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill))
วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนสุ ทธิสาร-วิภาวดี กรุงเทพฯ *สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง*

อาจารย์ สุกจิ ตรียทุ ธวัฒนา

Promotion

ต้อนรับปี ใหม่

สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
หลักการและเหตุผล
กระบวนการทางการเจรจา ไม่ ว่าจะเป็ นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่ วยงานด้ านจัดซื ้อจัดจ้ าง และ
หน่ วยงานที่ จะต้ องใช้ ทักษะด้ านการเจรจากับลูกค้ าหรื อคู่ค้า เป็ นต้ น มีความสาคัญอย่ างยิ่ง ที่ พนักงานจะต้ องมีทักษะมีความ
ชานาญและเทคนิคการเจรจาเป็ นอย่ างน้ อยเพราะการเจราจาถือได้ ว่าเป็ นที่ มาของรายได้ ขององค์ กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก
การเพิ่มยอดขายและลดค่ าใช้ จ่าย และเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ มีความจาเป็ น และจะทาให้ การขายนั้นประสบความสาเร็ จเร็ ว
ยิ่งขึน้ โดยจะต้ องผ่ านกระบวนการของความเข้ าใจ การฝึ กฝน เรี ยนรู้ เพื่อให้ เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่ อง การเจรจาต่ อรองอย่ าง
มืออาชี พ การเข้ าใจและวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมเพื่อเข้ าใจวิธีคิดและความต้ องการของคู่เจรจา เพื่อให้ การเจรจาต่ อรองลด
น้ อยลง การส่ งสั ญญาณให้ เคลื่อนไหวสร้ างแรงเหวี่ยง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้ าหมายของการเจรจา
ในที่ สุด

หัวข้ อการสัมมนา
09.00 – 12.00 น.
1) แนวคิดว่ าด้ วยการเจรจาต่ อรองเชิ งกลยุทธ์
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Workshop : Negotiation Skill Problem
แนวทางการเจรจาต่ อรองเพื่อค้ นหาแนวทางการปฏิ บัติ
กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่ อรอง (RESPECT)
ขัน้ ตอนการเตรี ยมการเพื่อความพร้ อมการเจรจา
ยุทธวิธีของอานาจต่ อรอง (การเจรจา)
สารวจความต้ องการด้ วยการตั้งคาถาม
การสื บเสาะสัญญาณเพื่อส่ งสัญญาณการเจรจา

9) Workshop --> Signal : ส่ งสัญญาณการเจรจา
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13.00 – 16.30 น.
10) การเตรี ยมและดาเนินการทาข้ อเสนอการเจรจา
11) ขัน้ ตอนการแลกเปลี่ยนข้ อตกลงด้ วยขอบเขตการต่ อรอง
12)
13)
14)
15)

Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้ อตกลง
การปิ ดการเจรจาต่ อรองแบบสมบูรณ์ แบบ
ยืนยันให้ กระชับด้ วยการทาข้ อตกลงการเจรจา
ประเภทของการเจรจาต่ อรองตามสถานการณ์ ต่างๆ

16) Workshop : Negotiation Skill Solution

วิธีการและรูปแบบการฝึ กอบรม
- การบรรยาย
- แบบทดสอบฝึ กปฏิ บัติ (Best in Practice)
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึ กปฏิ บัติร่วมกัน (Workshop)

- ขอบเขตเวลาการฝึ กอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%
- สรุ ป และ ถาม – ตอบคาถาม

ผู้เข้ าฝึ กอบรม
ผู้มีหน้ าที่และเกี่ยวข้ องกับการใช้ ทักษะการเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชี พในหลายๆหน่ วยงานในองค์ กรไม่ ว่า
จะเป็ นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป

สิ่งทีไ่ ด้ รับจากการฝึ กอบรม
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าฝึ กอบรมและสัมมนาได้ เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้ าใจหลักการและข้ อปฏิ บัติที่
ถูกต้ องในการเจรจาต่ อรองอย่ างมืออาชี พ ตลอดจนมีทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็ น เพื่อนาไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ ต่อการบรรลุเป้ าหมายของงานและผู้เจรจาได้ ในที่สุด
ระยะเวลา

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.: บุ
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ปค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติทานละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : hrdzenter@gmail.com, Line :
hrdzenter
(ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร

ติดต่ อคุณจิว๋ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com
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