Course:

Advanced Business Negotiation Skills
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองระดับสูงเพือ่ ความสําเร็ จในอาชีพ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

Course Description:
Successful leaders generally possess excellent skills in negotiation. Although people have
experience in negotiation, most of them may have not gone through the theories behind it and have
proper practices to sharpen their skills. This course is designed to help those relatively experienced
managers and leaders to further develop their skills.
What you will learn:
• Fully understand the negotiation concepts and theories
• Reflect their real-life experience and identify areas for development
• Have enough practices to reinforce strengths and to limit weaknesses
• Share experience and help each other to understand and overcome different styles and tactics
• Effectively prepare themselves for various negotiation situations
What you will cover:
• Negotiation skills in business
• Myths of negotiation
• Types of failures in negotiation
− Leave money on the table
− Winner’s curse
− Walk away from the table
− Agreement bias
• Effective preparation for negotiations
− Self assessment – BATNA concept
− Assessment of the other party
− Assessment of the situation
• Negotiation styles
− Motivation – cooperative, competitive and individualist
− Approach – interest, right and power
− Emotion – neutral, positive and negative
• Negotiation tactics & ethics
− Good guy, bad guy
− Bluff
− Paradoxical intention
− Reactance
− Attitudinal structuring, etc.
• Discussion on real-life application
Who should attend:
• This course is recommended for middle to upper management and businessmen who have
conducted negotiations on a regular basis.
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Course:

Advanced Business Negotiation Skills
การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองระดับสูงเพือ่ ความสําเร็ จในอาชีพ
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
ผู้นําที่ประสบความสําเร็ จย่อมจะต้ องมีทกั ษะการเจรจาต่อรองที่ดี ถึงแม้ วา่ คนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการเจรจา
ต่อรองทังในชี
้ วิตการทํางานและชีวิตประจําวันแต่พวกเขาก็ยงั ไม่สามารถที่จะเจรจาต่อรองกับคนอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี ้จึงได้ รับการออกแบบมาเพื่อการพัฒนาทักษะของผู้นําและผู้จดั การที่มีประสบการณ์ ในการเจรจาต่อรองมาแล้ ว แต่
ต้ องการที่จะต่อยอดและสร้ างความสําเร็ จจากการเจรจาต่อรองสูงสุด
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ:
• เข้ าใจแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
• สามารถนําประสบการณ์จริ งมาใช้ ในการฝึ กฝนเพื่อการพัฒนาอย่างแท้ จริ ง
• เพิ่มจุดแข็งและลดจุดอ่อนในทักษะการเจรจาต่อรองผ่านการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
• แลกเปลีย่ นประสบการณ์การเจรจาต่อรองรูปแบบต่างๆ รวมถึงเรียนรู้ความแตกต่างของการเจรจาต่อรองแต่ละรูปแบบ
เพื่อนํามาใช้ ในการทํางานจริ ง
• เตรี ยมพร้ อมสําหรับการรับมือกับสถานการณ์การเจรจาต่อรองที่แตกต่างกัน
หัวข้ อการบรรยาย:
• ทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
- เคล็ดลับของการเจรจาต่อรอง
• ประเภทของความล้ มเหลวในการเจรจาต่อรอง
- การทิ ้งเงินไว้ บนโต๊ ะเจรจาโดยไม่จําเป็ น
- การเจรจาต่อรองแบบเอาชนะฝ่ ายเดียว
- การเจราต่อที่ 2 ฝ่ ายได้ รับผลประโยชน์ทงคู
ั ้ ่ แต่กลับไม่ทําสัญญา
- การเจรจาต่อรองที่ 2 ฝ่ ายเสียผลประโยชน์แต่กบั ทําสัญญา
• การเตรี ยมตัวเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
- ประเมินตัวเอง
- ประเมินกลุม่ อื่นๆ
- ประเมินสถานการณ์
• สไตล์ของการเจรจาต่อรอง
− การจูงใจคูเ่ จรจา – การร่วมมือ, การแข่งขัน และการเจรจาในสไตล์ของตัวเอง
− การเข้ าถึงคูเ่ จรจา – การใช้ ผลประโยชน์, สิทธิ และอํานาจ
− การใช้ อารมณ์ในการเจรจา – ไม่แสดงอารมณ์, แบบอารมณ์ทางบวกและแบบอารมณ์ทางลบ
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• เทคนิคและจริยธรรมของการเจรจาต่อรอง
− เทคนิคแผนการเจรจาในรูปแบบคนดี และแบบคนชัว่
− เทคนิคการเจรจาแบบการขูบ่ งั คับ
− เทคนิคการเจรจาในเรื่ องที่ไม่มใี ครถูกและไม่มีใครผิด
− เทคนิคการสลับขัวบวกและขั
้
วลบในการเจรจาต่
้
อรอง
− เทคนิคการเปลีย่ นแนวความคิดในการเจรจาต่อรอง ฯลฯ
• การเล่นบทบาทสมมติ (Role Play): อภิปรายโดยใช้ สถานการณ์ทพี่ บจริ ง
เหมาะสําหรับ:
• ผู้บริ หาร ผู้จดั การระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงบุคคลทัว่ ไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อนําไปใช้ ในการ
ทํางานในระดับสูงและมีความเป็ นมืออาชีพมากยิ่งขึ ้น
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จํากัด
การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทด้ า นการบริ ห าร สาขาการเงิ น และการตลาดจาก J.L.Kellogg Graduate School of Management,
มหาวิทยาลัยนอร์ ทเวสเทิร์น รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เคยดํารงตําแหน่งผู้จดั การฝ่ ายขายภูมิภาคอินโดจีนและเอเชีย
แปซิฟิก บริ ษัท DHL ประเทศสิงคโปร์ และผู้จดั การ บริ ษัท DHL ประเทศเวียดนาม ปั จจุบนั ท่านเป็ นอาจารย์สอนพิเศษหลักสูตร
ปริ ญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้ อเกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการเจรจาต่อรอง
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา
วันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) หรื อโรงแรมทีเ่ ทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
ค่ าใช้ จ่ายในการเข้ าร่ วมงานสัมมนา
ราคา 6,900 บาท (ราคานี ้ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%)
ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)

สร้ างสรรค์ หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยี่ยมโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้(ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จํากัด (สํานักงานใหญ่) 573/104 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ) ______________________________________________________________________
บริ ษัท
(ภาษาไทย)_________________________________________________________________________
(ภาษาอังกฤษ)______________________________________________________________________
ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่ าย: _____________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทํางาน: ___________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:__________________________
____
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________
ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์ โทรศัพท์_____________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกํากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชัดเจนครบถ้ วน เพื่อความถูกต้ องของใบเสร็ จ/ใบกํากับภาษี ที่ทา่ นจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี: ______________________________________________ ตามชื่อบริ ษัทด้ านบน
ที่อยูท่ ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
การชําระเงินค่ าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชําระเงิน


โอนเงินเข้ าบัญชี บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จํากัด
ธนาคารธนชาต สาขาเอสพละนาด รัชดา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ _________________
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสีแ่ ยกศรี วรา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ _________________

ถือเช็คจ่ายหน้ างานในนาม บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จํากัด

จ่ายเงินสดหน้ างาน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax มาพร้ อมกับ
สําเนาการโอนเงินที่ 0-2949-0991 *
*โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสํารองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสารลงทะเบียนครบถ้ วนและชําระเงินแล้ วเท่านัน้
• เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งยืนยันการลงทะเบียนของท่านอีกครัง้ หลังจากได้ รับเอกสาร
• ในกรณีที่ทา่ นสํารองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สามารถเข้ าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนวันงานอย่างน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกําหนด ท่ านจะต้ องชําระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจํานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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