
การอบรม เรื่อง

รับจ�านวนจ�ากัด
เพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของวิศวกรไทย

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

จัดโดย

สถาบันวิศวพัฒน์   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)



การอบรม เรื่อง

การพัฒนาบุคลิกภาพของวิศวกรไทย

หลักการและเหตุผล

       บุคลิกภาพ (Personality) เป็นส่วนส�าคัญของมนุษย์รวมทั้งวิศวกรในการที่จะช่วย

ส่งเสริมความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้นั้น แม้ว่าความรู้ความสามารถของวิศวกรจะ

เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในการท�างาน แต่การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมท�าให้เกิดการยอมรับของ  

ผู้พบเห็น โดยบุคลิกภาพที่ดีจะท�าให้วิศวกรเกิดความมั่นใจในการแสดงออกซึ่งส่งผลต่อ

เนื่องถึงการประสบความส�าเร็จในการประกอบวิชาชีพวิศวกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค

ปัจจุบันที่วิศวกรไทยต้องเปิดกว้างติดต่อกับนานาชาติมากขึ้น การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อม

ก่อให้เกิดความประทับใจกับผู้พบเห็นและมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของวิศวกรและผู้สนใจให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

   คุณสมบัติผู้สมัคร 

 เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพวิ

   จุดเด่นของหลักสูตร 

 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น เป็นหลักสูตรใหม่ 

ไม่เคยมีผู้จัดอบรมมาก่อน

   วิทยากร   ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร

     รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชาเอ

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  ณ ห้อง ดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)



ก�าหนดการ

วันอังคารที่ 3 เมษายน  2561 

เวลา 08.30 - 09.15 น.  ลงทะเบียน

เวลา 08.30 - 09.15 น.  พิธีเปิด

เวลา  09.15 - 10.30 น.  วัจนภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ

      บรรยาย โดย รศ. กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

เวลา 10.30 - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 - 12.00 น.  อวัจนภาษาในการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

      บรรยาย โดย ศ.ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพชร

เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น. การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปลักษณ์

เวลา 14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 - 16.00 น.  การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอากัปกิริยาท่าทาง 

      และการสื่อสารวัจนภาษา

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   
คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ     วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 รามค�าแหง 39 (ซอยเทพลลีา) ถนนรามค�าแหง  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร  02-184-4662
E-mail: runglawan@eit.or.th  www.eit.or.th



วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ชำ�ระค่�ไปรษณีย�กรแล้ว

ใบอนุญ�ตที่ 72/2554

ศฝ.บดินทรเดช�

487 ร�มคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีล�) ถ.ร�มคำ�แหง แขวงพลับพล� เขตวังทองหล�ง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-184-4600-9  โทรส�ร 02-184-4662  E-mail : eit@eit.or.th  Homepage : www.eit.or.th

¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อ�ค�ร วสท. ชั้น 5 (ออกจ�กลิฟต์ขว�มือ)
¦ เช็ค ส่ังจ่�ย สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้�บัญชีเงินฝ�กออมทรัพย์ในน�ม “สม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์”
  	 ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์  ส�ข�สภ�ก�ช�ดไทย เลขบัญชี 045-2-03026-1 
  	 ธน�ค�รกรุงเทพ ส�ข�สุรวงศ์  เลขบัญชี 147-4-32388-6 
  	 ธน�ค�รกรุงไทย ส�ข�จ�มจุรีสแควส์  เลขบัญชี 162-0-09914-4

ขอสำ�รองร�ยชื่อเข้�ร่วมอบรมดังต่อไปนี้  **กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร*

ชื่อ-น�มสกุล  เลขที่ สม�ชิก วสท. 
        มือถือ  E-mail : 
ท่ีอยูห่น่วยง�น/บรษัิท
เลขที่  หมู่ที่ อ�ค�ร  ซอย 
ถนน  ตำ�บล/แขวง  อำ�เภอ/เขต  จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.  โทรศัพท์  โทรส�ร
ผูป้ระส�นง�นโดย  
เลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี   สำ�นักง�นใหญ่  หรือ  ส�ข�

 ประเภทสมาชิก  จ�านวนเงิน
 สม�ชิก วสท.   6,500 บ�ท / คน
 ข้�ร�ชก�ร / รัฐวิส�หกิจ / บุคคลทั่วไป   6,900 บ�ท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
 3. ส�าหรบัผูเ้ข้าอบรมท่ีช�าระค่าลงทะเบียนในราคา บุคคลท่ัวไป ท่านจะได้สทิธ์ิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่าน 
  ต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ ส�าเนา 
  วุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจ�านงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส�าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662 

การพัฒนาบุคลิกภาพของวิศวกรไทย
 ใบสมัคร การอบรม เรื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน

การช�าระเงิน

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ


