CPD 18 หน่วย

รับฟรี!!!

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

หนังสือ
"ต่อรองได้
ตกลงได้"

กลยุทธ์การต่อรอง

ในงานวิศวกรรม

รุน่ ที่ 17

วันที่ 21 - 22 เมษายน พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำ�แหง 39

จัดโดย
สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(รับไม่เกิน 40 ท่าน เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ในการท�ำกรณีศึกษาที่มีประสิทธิภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 17

วันที่ 21 - 22 เมษายน พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักการและเหตุผล

นักจิตวิทยาชือ่ ดังของไทยท่านหนึง่ ได้เขียนในนิตยสารขายดีเล่มหนึง่ ความว่า วิศวกรไทย
เป็นคนพูดไม่เป็นหรือพูดน้อย ก้าวร้าวสูง ชมคนอื่นไม่เป็น ติเก่ง จับผิดเก่ง ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้
ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางวิศวกรต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือ
หากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ตาม ยากที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
การเจรจาต่อรองไม่ใช่เป็นเรื่องพรสรรค์ (GIFT) หรือสามัญส านึก (common sense) อย่างใด
อย่างหนึ่ง แต่การเจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และสุดท้ายในการผลักดันให้แผนงานต่างๆ ของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วสท. จึงได้จดั สัมมนาเรือ่ ง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม  
ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร 2 วัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ
มาเป็นวิทยากร และเป็นผูม้ คี วามรอบรู้ ความช�ำนาญ ประสบการณ์ และเทคนิค ในการบรรยาย
ให้เข้าใจง่าย โดยสามารถน�ำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงหลังจากจบหลักสูตรแล้ว นอกจากวิทยากร
จะบรรยายทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบแล้ว จะมีการจ�ำลองสถานการณ์จริงเพื่อ
ให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทดลองปฏิบัติตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1. วิศวกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, นักบริหารการตลาด, การขาย, การจัดซื้อ และผู้ติดต่อกับ
บุคคลภายนอกและภายในองค์กร
2. วิศวกรทุกสาขาทีม่ งุ่ มัน่ เป็นวิศวกรอาชีพทีป่ ระสบความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงานและมุง่ มัน่ เป็น
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1. นิตบิ คุ คล  มสี ทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทัง้ นีเ้ ป็นไปตาม
พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550  ซึ่ง
ก�ำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
50 ของลูกจ้างทั้งหมด
3. มีสทิ ธิร์ บั หน่วยพัฒนาความรู้ (CPD)  จำ� นวน 18 หน่วย เพือ่ ประโยชน์ในการเลือ่ นระดับเป็น
สามัญวิศวกร สภาวิศวกร
4. ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ต่อรองได้ ตกลงได้” แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

ท�ำงานประจ�ำทีธ่ นาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ วสท. ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2529 ในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร และเป็นวิทยากรอบรม ผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง ให้กบั มหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ
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กำ�หนดการ

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09-45 น.
09.45 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

เบื้องหลังความแตกต่างของนักเจรจา
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากได้จากวิชานี้
เกมส์เจรจาต่อรอง
พักดื่มน�้ำชา – กาแฟ
ต่อรอง
ผลการเจรจา / วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง / ความหมายจุดยืน & ผลประโยชน์ / รูปแบบ / เหตุที
ตกลง
ต้องเจรจา / ความสูญเสียในการเจรจาต่อรอง / 6 ค�ำถามส�ำคัญ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
องค์ประกอบของนักเจรจาที่ประสบผลส�ำเร็จ
เตรียมกรณีศึกษา
พักดื่มน�้ำชา – กาแฟ
เจรจาต่อรองรูปแบบสากล (จ�ำลองสถานการณ์จริง)
สรุปผลการเจรจาพร้อมวิพากษ์

ได้

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561

09.00 – 09.10 น.
ทบทวนการเจรจาวันแรก
09-10 – 09.30 น.
คัมภีร์อมตะนิจนิรันดร์ (ขั้นตอนส�ำคัญ)
09.30 – 10.10 น.
เตรียมกรณีศึกษา
10-10 – 10.25 น.
พักดื่มน�้ำชา – กาแฟ
10.25 – 11.00 น.
เจรจาต่อรอง จ�ำลองสถานการณ์จริง
11.00 – 11.30 น.
สรุปผลเจรจาพร้อมวิพากษ์
11.30 – 12.00 น.
คัมภีร์อมตะนิรันดร์ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
คัมภีร์อมตะนิรันดร์ (ต่อ)
13.30 – 13.45 น.
กฎ / จุดส�ำคัญในการให้ข้อเสนอ / ข้อห้ามและหลีกเลี่ยง
13.45 – 14.25 น.
เตรียมกรณีศึกษา
14.25 – 14.40 น.
พักดื่มน�้ำชา – กาแฟ
14.40 – 15.10 น.
เจรจาต่อรอง จ�ำลองสถานการณ์จริง
15.10 – 15.40 น.
สรุปผลการเจรจาพร้อมวิจารณ์
15.40 – 16.00 น.
ข้อคิดส�ำหรับการเจรจาต่อรอง / บทสรุปการเจรจาต่อรอง
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ต่อรองได้ ตกลงได้” แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ

สถานที่อบรม

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ซอยรามค�ำแหง 39

โทร. 0-21844600-9
โทรสาร 0-2184-4662
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ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 17
(อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกรณีศึกษาในผู้อบรม เจรจาต่อรอง)
วันที่ 21 - 22 เมษายน พ.ศ. 2561 (เสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในใบเสร็จและใบก�ำกับภาษี แล้วส่งโทรสาร มาที่หมายเลข 0-2184-4662

ชื่อ-นามสกุล...........................................................เลขที่สมาชิก วสท................เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร..................
โทรศัพท์............................................................. E-mail...................................................................................
หน่วยงาน (บริษัท / บ้าน)........................................................................................................................................
เลขที่............อาคาร............................................ ชั้น .................หมู่ที่...............ซอย...............................................
ถนน....................................ต�ำบล/แขวง...............................................อ�ำเภอ/เขต................................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์...............................................................
โทรสาร...............................................................E-mail........................................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน (ถ้ามี)..................................................โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)...................................................
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี.............................................. r ส�ำนักงานใหญ่  r สาขา .....................................

ค่าลงทะเบียน

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว,  ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย และ วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% )

 สมาชิก วสท. ..................
 พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

4,000 บาท/ท่าน
4,500 บาท/ท่าน

หมายเหตุ * ราคานีร้ วมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารและอาหารว่าง
* วสท. ได้รบั การยกเว้นการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย 3%
* ผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม จะได้รบั วุฒบิ ตั ร
* การโอนเงิน กรุณานำ�ส่งหลักฐานการชำ�ระเงิน โดยระบุชอ่ื ผูเ้ ข้ารับการอบรมและทีอ่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จรับเงินมาที่
Fax No. : 0-2319-2710-11

สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
m เช็ค
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม
m โอนเงิน
			
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
			
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่  045-2-03026-1
			
เลขที่ 147-4-32388-6
Ø ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
			
เลขที่  162-0-09914-4
Ø ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำ�ระเงินโดยทางโทรสารทีห่ มายเลข
0-2184-4662 โดยระบุโครงการ ชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และทีอ่ ยูใ่ นการออกใบเสร็จรับเงินด้วย

การชำ�ระเงิน

กรณีที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยกเลิกการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เนื่องจากเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำ�นวน
กรณีที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งยกเลิกให้ถือปฏิบัติดังนี้
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 30 วัน คืนเงินให้เต็มจำ�นวนของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 15 วัน คืนเงินให้ 80% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม สัมมนา 7 วัน คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
- แจ้งยกเลิกภายหลัง 7 วัน ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน

