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หลักสตูร การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี 
           (Professional Negotiation Skill) 

วนัที ่27 เมษายน 2561 

เวลา 09.00-16.00 น. 

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26 

 

ระยะเวลา 1 วนั 

1. วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

2. วนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 

3. วนัท่ี 29 สงิหาคม  2561 

หลกัการและเหตผุล 

    กระบวนการทางการเจรจา ไมว่า่จะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธรุกจิของหน่วยงานดา้นจัดซือ้จัดจา้ง และ
หน่วยงานทีจ่ะตอ้งใชท้ักษะดา้นการเจรจากบัลกูคา้หรอืคูค่า้ เป็นตน้ มคีวามสําคัญอยา่งยิง่ ทีพ่นักงานจะตอ้งมทีักษะมคีวาม
ชํานาญและเทคนคิการเจรจาเป็นอยา่งนอ้ยเพราะการเจราจาถอืไดว้า่เป็นทีม่าของรายไดข้ององคก์รอกีทางหนึง่นอกเหนือจาก
การเพิม่ยอดขายและลดคา่ใชจ้า่ย และเป็นกระบวนการหนึง่ทีม่คีวามจําเป็น และจะทําใหก้ารขายนัน้ประสบความสําเร็จเร็วยิง่ขึน้ 
โดยจะตอ้งผา่นกระบวนการของความเขา้ใจ การฝึกฝน เรยีนรู ้เพือ่ใหเ้กดิทักษะโดยเฉพาะเรือ่ง การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี 
การเขา้ใจและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเพือ่เขา้ใจวธิคีดิและความตอ้งการของคูเ่จรจา เพือ่ใหก้ารเจรจาตอ่รองลดนอ้ยลง การสง่
สญัญาณใหเ้คลือ่นไหวสรา้งแรงเหวีย่ง Momentum การเจรจา จนไปถงึสามารถบรรลเุป้าหมายของการเจรจาในทีส่ดุ 

 

สิง่ท ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 
 
เพือ่ใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมและสมัมนาไดเ้พิม่พนูความรู ้และทักษะความเขา้ใจหลักการและขอ้ปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งในการเจรจาตอ่รอง
อยา่งมอือาชพี ตลอดจนมทีักษะพืน้ฐานทีจํ่าเป็น  เพือ่นําไปสูข่อ้ตกลงทีเ่หมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่การบรรลเุป้าหมายของ
งานและผูเ้จรจาไดใ้นทีส่ดุ 
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หวัขอ้การสมัมนา 
09.00 – 12.00 น. 

1) แนวคดิวา่ดว้ยการเจรจาตอ่รองเชงิกลยทุธ ์
2) Workshop : Negotiation Skill Problem 
3) แนวทางการเจรจาตอ่รองเพือ่คน้หาแนวทางการปฏบิตั ิ
4) กลยทุธ ์และกระบวนการเจรจาตอ่รอง (RESPECT) 
5) ขัน้ตอนการเตรยีมการเพือ่ความพรอ้มการเจรจา 
6) ยทุธวธิขีองอํานาจตอ่รอง (การเจรจา) 
7) สํารวจความตอ้งการดว้ยการตัง้คําถาม 
8) การสบืเสาะสญัญาณเพือ่สง่สญัญาณการเจรจา 
9) Workshop --> Signal : สง่สญัญาณการเจรจา 

13.00 – 16.00 น. 

10) การเตรยีมและดําเนนิการทําขอ้เสนอการเจรจา 
11) ขัน้ตอนการแลกเปลีย่นขอ้ตกลงดว้ยขอบเขตการตอ่รอง 
12) Workshop --> Exchange : แลกเปลีย่นขอ้ตกลง 
13) การปิดการเจรจาตอ่รองแบบสมบรูณ์แบบ 
14) ยนืยนัใหก้ระชบัดว้ยการทําขอ้ตกลงการเจรจา 
15) ประเภทของการเจรจาตอ่รองตามสถานการณ์ตา่งๆ 
16) Workshop : Negotiation Skill Solution 
 
วทิยากร อาจารยส์กุจิ   ตรยีทุธวัฒนา 

  
วธิกีารและรปูแบบการฝึกอบรม 
 
- การบรรยาย 
- แบบทดสอบฝึกปฏบิตั ิ(Best in Practice) 
- การแลกเปลีย่นความคดิเห็น และฝึกปฏบิตัริว่มกนั (Workshop) 
- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40% 
- สรปุ และ ถาม – ตอบคําถาม 
 
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
ผูม้หีนา้ทีแ่ละเกีย่วขอ้งกบัการใชทั้กษะการเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพีในหลายๆหน่วยงานในองคก์รไมว่า่จะเป็นผูบ้งัคับบญัชา
ทกุระดับ พนักงานขาย และผูส้นใจทัว่ไป 

หลักสตูรนีเ้หมาะสําหรับ 
 นักขาย / นักการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายขาย/ ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด 
 ผูจั้ดการฝ่ายพัฒนาธรุกจิ 
 เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย/เจา้หนา้ทีฝ่่ายการตลาด 
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 อัตราคา่ลงทะเบยีน/ทา่น 
    (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

   คา่สมัมนากรณีชําระหนา้งาน 
ราคาทา่นละ 3,900 273 (117) 4,056 

    Early Bird ชําระลว่งหนา้ 3,500 245 (105) 3,640 

  Pro สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปทา่นละ 3,300 231 (99) 3,432 

ใบประกาศจากสถาบนัโปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่ 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  3 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com


[Pick the date] Sales Negotiation]                                                  

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การเจรจาตอ่รองอยา่งมอือาชพี 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_______________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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