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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th   

การเสรมิสรา้งทกัษะการเจรจาตอ่รอง 
ใหไ้ดใ้จและไดง้าน 

 
 

วทิยากร: วรรณรยี ์ บ ี(สมบรูณ ์
ปรญิญาโท   บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  (MBA)  มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

Internal Audit ISO ทีS บรษัิท กรงุเทพคลงัเอกสารจํากัด 
หัวหนา้ฝ่ายบรกิารลูกคา้ (Customer Service Section Head) ดแูลสว่นงานบรกิารลกูคา้  

และมปีระสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารดว้ยระบบมาตรฐานสากล  
           มากกวา่ 18   ปี 

 
 

10 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีSจัดอบรมอาจเปลีSยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
 การทํางานในปัจจุบันไมว่่าจะเป็นการประสานงานภายในหรอืภายนอกองคก์ร  ทกัษะหนึSงทีSจะทําใหง้านของ
เราสําเร็จคอื การเจรจาตอ่รอง  ถอืเป็นการสืSอสารอยา่งหนึSง  ทกัษะการเจรจาต่อรองตอ้งไดรั้บการฝึกฝน  เราตอ้งมี
เป้าหมายในการสืSอสารในแต่ละครัcง และจําเป็นทีSจะตอ้งเตรยีมตัว  รูเ้ขา รูเ้รา ในเป้าหมายของคูเ่จรจา  การเจรจา
ตอ่รองถอืเป็นเครืSองมอือยา่งหนึSงทีSทําใหเ้ราปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการสืSอสารและประสานงาน และ
สําเร็จตามทีSเราไดต้ั cงเป้าหมายไว ้
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืSอทราบถงึเคล็ดลับและการสืSอสารทีSดทีีSจะทําใหเ้ราประสบผลสําเร็จ 
2. เพืSอสามารถนําวธิกีารเจรจาต่อรองไปปรับใชใ้นการประสานงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามเป้าหมายทีSตั cงไว ้
3. เพืSอสามารถรูเ้คล็ดลับการสรา้งความเป็นมนุษยส์มัพันธเ์พืSอการทํางานไดอ้ย่างสําเร็จ  

 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
1. เรยีนรูค้วามสําคัญของการสืSอสารในการทํางาน และการใชใ้นชวีติประจําวนั 
2. เรยีนรูท้ศันคตเิชงิบวกเพืSอการสืSอสารในองคก์ร 
3. เรยีนรูเ้คล็ดลับการสรา้งเสน่หใ์หเ้ป็นทีSรักของทกุคน 
4. เรยีนรูก้ารฝึกทกัษะ เคล็ดลับ การพูด การฟัง ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
5. เรยีนรูค้วามสําคัญ และหลักการเจรจาตอ่รองเพืSอเป้าหมายทีSเราตอ้งการ 
6. เรยีนรูว้ธิกีารเจรจาตอ่รองทีSจะประสบผลสําเร็จในงานแบบไดท้ั cงใจ ไดท้ั cงงาน 
7. เรยีนรูข้ั cนตอนการวางแผน กระบวนการในการเจรจาต่อรอง  การจูงใจ 
8. เรยีนรูท้กัษะตา่ง ๆ ทีSเป็นคณุสมบตัสํิาคัญของนักเจรจาต่อรอง (การฟัง  การจับประเด็น การโนม้นา้วใจ การ
ควบคุมอารมณ)์ 

9. เรยีนรูบ้นัได 10 ขั cนในการเจรจาตอ่รองใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ 
10. เรยีนรูส้ภาพปัญหาของการสืSอสารในองคก์ร 
11. เรยีนรูก้ารสืSอสารกับการสรา้งมนุษยส์มัพันธแ์บบครบวงจร 
12. สรุป-ถาม-ตอบ  

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th   

 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 10 มถินุายน 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 26 พฤษภาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีc 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีS 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีS 014-2-63503-8 

          ชืSอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีS 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืSอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืSอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัSงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
3.  หัก ณ ทีSจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีSไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิSง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีS จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Hotline: 086-3183151-2 Fax: 02-615-4479 
Website: www.hipotraining.co.th 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, เจรจาตอ่รอง , เจรจา , การสืSอสาร , ประสานงาน  , ไดใ้จและไดง้าน , win – win  


