โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทางานยุคใหม่

หลักสูตร Advance Business Negotiation Skills
ระยะเวลาอบรม/สัมมนา 2 วัน
โดย ดร.สุกจิ บำรุ ง

หลักกำรและเหตุผล
ในการดาเนินงานทางธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันที่รุนแรง นอกเหนือจากการ
เรี ย นรู้ และเข้ าใจถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มตลอดจนนโยบายธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมแล้ ว การเจรจาต่อรองในทางธุรกิจยังถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง ทักษะและกลยุทธ์ ในการ
เจรจาต่อรองซึ่งมีตงั ้ แต่การเตรี ยมตัว การศึกษาคู่แข่ง และกระบวนการในการเจรจาต่อรองล้ วนแต่ต้องอาศัย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชัยชนะในการเจรจาต่อรองซึง่ เป็ นสิ่งที่ต้องอาศัยความสาเร็ จ

วัตถุประสงค์ ของกำรเรี ยนรู้
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการสัมมนา
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการเจรจาต่อรอง
2. มีทกั ษะ เทคนิคในการเจรจาต่อรอง
3. สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปปรับใช้ กบั การปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาทางธุรกิจ
ให้ ปฏิบตั ิจริ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีโอกาสนาความรู้ ความสามารถมาฝึ กปฏิบตั ิใน Negotiation Skill Workshop
การจัดทา Workshop โดยใช้ ทฤษฎีการเจรจา

ผู้ท่ คี วรเข้ ำสัมมนำ
ผู้ประกอบการ ผู้บริ หารระดับสูงและระดับกลาง พนักงานฝ่ ายการบริ หารทัว่ ไป ฝ่ ายการตลาด ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล ผู้จดั การฝ่ ายขาย ผู้สนใจทัว่ ไป ฝ่ ายขาย

หัวข้ อกำรสัมมนำ
วันที่ 1
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์สาหรับการเจรจาต่อรอง
2. ทาไมจึงล้ มเหลว.....กับการเจรจาต่อรอง
3. ตรวจสอบพื ้นฐานการเป็ นนักเจรจาต่อรอง
 ความหมาย ความสาคัญและแนวคิดการเจรจาต่อรอง
 ระดับของการเจรจาต่อรอง
 กระบวนการในการเจรจาต่อรอง
4. ปั จจัยของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จแบบมืออาชีพ
 ทางเลือกและรู ปแบบของการเจรจาต่อรองที่หลากหลาย
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 สุดยอดคุณสมบัติ 10 + 2 ดี ของนักเจรจาที่ประสบความสาเร็ จ
 สิ่งสาคัญที่มิอาจมองข้ ามในการเจรจาต่อรอง
5. สุดยอดทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบเซียนเหนือเซียน
6. สูตรเด็ด 5 ขันตอน
้
เทคนิคการเตรี ยมการและการนาเสนอที่ยอดเยี่ยม
วันที่ 2
7. กลยุทธ์การวิเคราะห์คเู่ จรจาแบบเหนือชัน้
8. กลยุทธ์การปิ ดการเจรจาทางธุรกิจแบบ ถูกที่ ถูกเวลา
9. หลุมพรางและจุดมรณะของนักเจรจาต่อรอง
10. ปั จจัยเสริ มสูค่ วามเป็ นเลิศของนักเจรจาต่อรอง
 EQ + CQ และวิสยั ทัศน์
 ความต้ องการทางจิตวิทยา
 อานาจแอบแฝง ความอยากโดยธรรมชาติและอานาจที่ใช้ บงั คับโดยไม่ร้ ู ตวั
 เทคนิคการตอบคาถามและการขจัดข้ อขัดแย้ ง
 ปฏิภาณไหวพริ บ
11. จริ ยธรรม 4 จ. คุณธรรมของนักเจรจาต่อรอง

รู ปแบบกำรอบรม
1. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์สร้ างเสริ มความเชื่อมัน่ ที่เป็ นกันเอง
2. การบรรยาย เป็ นลักษณะการบรรยายสลับกิจกรรมที่แปลกใหม่ สนุกสนาน ได้ บรรยากาศ ตลอดการอบรม
3. กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิทางการเจรจาทางธุรกิจที่หลากหลาย WORK SHOP, ROLE PLAYING (เดี่ยว / คู/่ กลุม่ ) โดย
เน้ นให้ สอดคล้ องกับธุรกิจขององค์กร
4. ร่ วมสรุ ปข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะสูก่ ารทางานในองค์กร

สถำนที่อบรมสัมมนำ อบรมสัมมนาภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
ระยะเวลำ ระยะเวลาในการอบรมสัมมนา 2 วัน ระยะเวลา 09.00-16.00 น.
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วิทยำกรนำสัมมนำโดย

ดร.สุกิจ บำรุ ง
วิทยำกรและที่ปรึกษำ
 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็ นทังนั
้ กคิด
นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ นักอบรม นักกิจกรรม นักพูด
นักสื่อสารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทังสิ
้ ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์) มีประสบการณ์ทางานที่หลากหลาย
กับองค์ทงภาครั
ั้
ฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่

 เป็ นผู้ชานาญการในการฝึ กอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ในหลักสูตรด้ านต่าง ๆ เช่น

ภาวะ
ผูน้ า การบริ หาร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการ การขาย การบริ การ การตลาด การสือ่ สาร การปรับ
ทัศนคติ และแนวคิ ด การปลุกพลังและการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิ กภาพ ศิ ลปะการพูด Team
Building กิ จกรรม Walk Rally สมัยใหม่ ฯลฯ

 เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลักสูตรการฝึ กอบรมสัมมนาให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนมากว่า 25 ปี
กำรศึกษำ
 ปริ ญญาเอก ด้ านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ซีบู (Organization
Development and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )

 ปริ ญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบกำรณ์ ด้ำนรำชกำร และบริษัทเอกชน














อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา
ผู้เชี่ยวชาญประจาสมาชิกวุฒิสภา
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา
ประธานที่ปรึกษา บริ ษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จากัด
ที่ปรึกษา บริ ษัท Thai Consultant and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3 ) บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน )
ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึ กอบรม บริ ษัท อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11
ที่ปรึกษา บริ ษัท PTT LNG กลุม่ บริ ษัท ในเครื อ ปตท.
ที่ปรึกษา บริ ษัท RAYONG PRO GUARD
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 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม อาดัม กรุ๊ป
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึ กอบรม DODT THAI SEMINAR AND TRAINING
ประสบกำรณ์ ด้ำนสื่อสำรมวลชน
สิ่งพิมพ์
 รองประธานสือ่ มวลชน เครื อสือ่ กลาง
 ผู้สื่อข่าว คอลัมนิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สื่อกลาง “
 ศูนย์ข่าว นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดาดี ของ อ.อภิชาติ ดาดี
วิทยุ
 ผู้ผลิตและผู้ดาเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี เช่น
 รายการ “ เพื่อนยำมเช้ ำ ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริ งสลับข้ อคิด
 รายการ “ ยิม้ รั บตะวัน ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุยสาระ
 รายการ “ อนุรักษ์ ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทวั่ ไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ
 รายการ “ พูดจำประสำระยอง ” ประเภทรายการอนุรักษ์ ภาษาถิ่น พูดคุยกึง่ ทอล์คโชว์ 3 คน
 รายการ “ ข่ ำวสื่อกลำง ” ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจาวัน
 บันทึกเสียงสปอตโฆษณาทางวิทยุ และเสียงบรรยายสารคดีตา่ ง ๆ
โทรทัศน์
 พรี เซ็นเตอร์ งานโฆษณาทางโทรทัศน์
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้ านการตลาดและการจัดการ ช่ อง 11
 วิทยากรโต้ วาทีรายการ “ ทีวีวาที ” ช่ อง 9
 4 ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่ อง 3
 ผู้ผลิตรายการ ผู้กากับรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวันฉาย ” ช่ อง 11 ภูมิภาค
 เขียนบท และเป็ นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยุและโทรทัศน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ำทั อาฉาภาย ทัากัด(
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
Mobile No. 098 585 9995

e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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