
 

กลยุทธ�การเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมืออาชีพ
Effective Strategy Negotiation Skill for Business Course

สัมมนาวันพฤหัสบดีท่ี 10 

 ในการดําเนินงานทางธุรกิจให�ประสบผลสําเร็จในยุคท่ีมีการแข&งขันท่ีรุนแรงนั้น  การเจรจาต&อรองเป*นตัวช&วยท่ี
สําคัญท่ีทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ และการเจรจานั้นต�องนําไปสู&ข�อตกลงท่ีพึงพอใจกันท้ังสองฝ1าย 

 ก&อนท่ีจะตัดสินใจเป2ดการเจรจาต&อรองในเรื่องใด จะต�
ต&อไป หลักสูตร กลยุทธ4การเจรจาต&อรองทางธุรกิจอย&างมืออาชีพ เป*นหลักสูตรท่ีได�รวบรวมเอาท้ังเทคนิค กลยุทธ4 และ
กลวิธีเข�าด�วยกัน  เพ่ือให�ผู�เรียนได�นําไปปฏิบัติและนํามาซ่ึงความสําเร็จขององค4กร

หัวข0อสัมมนา 09.00 – 16.00 
• ข�อมูลและกระบวนการในการเตรียมพร�อมเพ่ือนําไปสู&ความสําเร็จในการเจรจา
• ลักษณะและสไตล4ท่ีเหมาะสมในการเจรจา
• การกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป*นไปได�ในการเจรจา
• การเจรจาต&อรองโดยใช�แนวทางทางจิตวิทยา 
• แนวทางการเจรจาต&อรองโดยใช�ทฤษฎีเกม  
• กลยุทธ4ของการเจรจาต&อรอง 
• การแก�ไขอุปสรรคและป;ญหาในช&วงของการเจรจา
• การให�ได�มาซ่ึงผลของการเจรจาท่ีประสบความสําเร็จ 
• กลยุทธ4การสรุปการเจรจาและนําผลไปปฏิบัติอย&างมีประสิทธิภาพ
• กรณีศึกษา – Work shop 

 

อํานวยการหลักสูตรโดย รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน�วิวัฒน�
ประสบการณ� 

• รองอธิการบดีฝ1ายวางแผน
• ท่ีปรึกษาตลาดหลักทรัพย4แห&งประเทศไทย
• ท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
• ท่ีปรึกษาขององค4กรภาครัฐ และเอกชน
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10 กรกฎาคม 2557  โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร4ค

 

ในการดําเนินงานทางธุรกิจให�ประสบผลสําเร็จในยุคท่ีมีการแข&งขันท่ีรุนแรงนั้น  การเจรจาต&อรองเป*นตัวช&วยท่ี
สําคัญท่ีทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ และการเจรจานั้นต�องนําไปสู&ข�อตกลงท่ีพึงพอใจกันท้ังสองฝ1าย 

ก&อนท่ีจะตัดสินใจเป2ดการเจรจาต&อรองในเรื่องใด จะต�องกําหนดกลยุทธ4แล�วจึงกําหนดยุทธวิธีในการเจรจา
ต&อไป หลักสูตร กลยุทธ4การเจรจาต&อรองทางธุรกิจอย&างมืออาชีพ เป*นหลักสูตรท่ีได�รวบรวมเอาท้ังเทคนิค กลยุทธ4 และ
กลวิธีเข�าด�วยกัน  เพ่ือให�ผู�เรียนได�นําไปปฏิบัติและนํามาซ่ึงความสําเร็จขององค4กร 

00 น. 
ข�อมูลและกระบวนการในการเตรียมพร�อมเพ่ือนําไปสู&ความสําเร็จในการเจรจา 
ลักษณะและสไตล4ท่ีเหมาะสมในการเจรจา 
การกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมและเป*นไปได�ในการเจรจา 
การเจรจาต&อรองโดยใช�แนวทางทางจิตวิทยา (Psychological Approach) 
แนวทางการเจรจาต&อรองโดยใช�ทฤษฎีเกม  (Game Theory) 

การแก�ไขอุปสรรคและป;ญหาในช&วงของการเจรจา 
การให�ได�มาซ่ึงผลของการเจรจาท่ีประสบความสําเร็จ (Win – Win Position) 
กลยุทธ4การสรุปการเจรจาและนําผลไปปฏิบัติอย&างมีประสิทธิภาพ 

สมชาย  ภคภาสน�วิวัฒน� 

รองอธิการบดีฝ1ายวางแผน และ พัฒนา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 
ท่ีปรึกษาตลาดหลักทรัพย4แห&งประเทศไทย 
ท่ีปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของ ESCAP, องค4การสหประชาชาติ 
ท่ีปรึกษาขององค4กรภาครัฐ และเอกชน 
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โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร4ค (ถนนวิทยุ) 

ในการดําเนินงานทางธุรกิจให�ประสบผลสําเร็จในยุคท่ีมีการแข&งขันท่ีรุนแรงนั้น  การเจรจาต&อรองเป*นตัวช&วยท่ี
สําคัญท่ีทําให�ธุรกิจประสบผลสําเร็จ และการเจรจานั้นต�องนําไปสู&ข�อตกลงท่ีพึงพอใจกันท้ังสองฝ1าย (Win – Win) 

องกําหนดกลยุทธ4แล�วจึงกําหนดยุทธวิธีในการเจรจา
ต&อไป หลักสูตร กลยุทธ4การเจรจาต&อรองทางธุรกิจอย&างมืออาชีพ เป*นหลักสูตรท่ีได�รวบรวมเอาท้ังเทคนิค กลยุทธ4 และ



 

 
 
 
     

 

   อัตราค&าสัมมนา               6,000    บาท 

      + ภาษีมูลค&าเพิ่ม  7 %      420    บาท

      - ภาษี หัก ณ ที่จ&าย 3%    180    บาท 

      ยอดสุทธิ                   6,240     บาท
  

ชําระคาสัมมนาโดย 

1. โอนเช็คสั่งจ&าย  ในนาม  
บริษัท  โปรแอคทีฟ เลิร4นนิ่ง เซ็นเตอร4 จํากัด  หรือ
Proactive  Learning Center  Co., Ltd. 

2. ชําระค&าสัมมนาผ&านทางธนาคาร ได�ดังนี ้
ธนาคารกสิกรไทย   สาขาโลตัส  รังสิต 

      บัญชีออมทรัพย4 เลขที่ 568-2-16042-1 

 

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  013- 555- 5016 
ที่อยู&  1 ห�องเลขที่ 105 ซอยพหลโยธิน 

ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธปิ;ตย4  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 

�คาใช0จายในการฝHกอบรมสามารถใช0ประโยชน�ทางภาษี
ได0   200%  ทําให0บริษทัเสียภาษี ลดน0อยลง

 

โปรโมช่ัน สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได0ท่ี 
Tel : 081-555

สงใบสมัครเพ่ือสํารองท่ีนั่ง Fax: 02
 

 

บาท 

 

บาท 

บริษัท  โปรแอคทีฟ เลิร4นนิ่ง เซ็นเตอร4 จํากัด  หรือ 

 

 

5016 - 793 
ซอยพหลโยธิน 87 ซอย 6            

ปทุมธานี 12130 

คาใช0จายในการฝHกอบรมสามารถใช0ประโยชน�ทางภาษี
ทําให0บริษทัเสียภาษี ลดน0อยลง 

 

 

ชื่อ-นามสกุล   (ภาษาไทย) ………………………………………

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  ……………………………..……

ตําแหน&ง    ………………………………………….…………….

อายุ  ………………………………………………………………

บริษัท   ……………………………………………………………

ธุรกิจ / สินค�า  …………………………………………………….

…………………………………..…………………………………

ที่ตั้ง…………………………………………………………..……

…………………………………….………………………………

โทร  ………………….……… แฟกซ4 ……………...……….…

มือถือ   ……………………………………………………………

E-mail : ………………..……….…………………………………

Website :   ………………….……………….……………………

ชื่อผู�ประสานงานบริษัทท&าน…………………………………….

ท&านทราบข�อมูลการสัมมนาจาก 

 

 

ใบสมัคร  กลยุทธ�การเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมืออาชีพ
โปรโมช่ัน สมัคร 2 ทานรับสวนลดรวม 1,000 บาท

หรือ สมัคร 3 ทานรับสิทธิ์เรียนฟรี

E-mail 

Brochure 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได0ท่ี  คุณศศิกาญจน� / คุณกรรณิกา  
555-8810  , 081-497-7746,  02- 536-3810-11
02-536-3810 / info@training-plc.com   www. Training

) ……………………………………… 

)  ……………………………..…… 

………………………………………….……………. 

……………………………………………………………… 

………………………………………… 

……………………………………………………. 

…………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………..…… 

…………………………………….……………………………… 

……………...……….… 

…………………………………………………………… 

mail : ………………..……….………………………………… 

Website :   ………………….……………….…………………… 

……………………………………. 

กลยุทธ�การเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมืออาชีพ 
บาท (กอน 18 มิ.ย. 57)   

ทานรับสิทธิ์เรียนฟรี 1 ทาน 

Website 

อื�น ๆ 

คุณกรรณิกา   
11 

www. Training-plc.com 


