
  

 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18 
วันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เสาร์-อาทิตย์) 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
หลักการและเหตุผล 

นักจิตวิทยาชื่อดังของไทยท่านหนึ่งได้เขียนในนิตยสารขายดีเล่มหนึ่งความว่า วิศวกรไทยเป็นคนพูดไม่เป็นหรือ
พูดน้อย ก้าวร้าวสูง ชมคนอ่ืนไม่เป็น ติเก่ง จับผิดเก่ง  ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางวิศวกรต่อการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือหากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ตาม ยากที่จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

การเจรจาต่อรองไม่ใช่เป็นเรื่องพรสรรค์ (GIFT) หรือสามัญส านึก (common sense) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การ
เจรจาต่อรองเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยพรแสวงในการเรียนรู้ทางทฤษฎี  และฝึกหัดปฏิบัติสม่ าเสมอจนเกิดทักษะ
และความช านาญ ซึ่งจะเป็นบทบาทส าคัญสุดท้ายในการผลักดันให้แผนงานต่างๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วสท. จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม  ทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตร 2 วัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มีความรอบรู้ 
ความช านาญ ประสบการณ์ และเทคนิค ในการบรรยายให้เข้าใจง่าย โดยสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ จริงหลังจากจบ
หลักสูตรแล้ว นอกจากวิทยากรจะบรรยายทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบแล้ว จะมีการจ าลองสถานการณ์จริง
เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทดลองปฏิบัติตลอดหลักสูตร 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

1. วิศวกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, นักบริหารการตลาด, การขาย, การจัดซื้อ และผู้ติดต่อกับบุคคล  ภายนอกและ
ภายในองค์กร 

2. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมั่นเป็น ผู้บริหารระดับสูงใน
องค์กร 

3. ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน 
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลลีาวรรณกลุศริิ 
ท างานประจ าที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้เกียรตเิป็นวิทยากรให้ ว.ส.ท. ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2529 ในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร และเป็นวิทยากรอบรม   ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้บริหารระดับสูง ให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ
หลายแห่ง 
 

 

รับฟรี !!! หนังสือ 
“ ต่อรองได้ ตกลงได้ ” 



  

ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 
09.00 – 09.20 น. เบื้องหลังความแตกต่างของนักเจรจา 
09.20 – 09-45 น. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากได้จากวิชานี้ 
09.45 – 10.15 น. เกมส์เจรจาต่อรอง 
10.15 – 10.30 น. พักดื่มน้ าชา – กาแฟ 
10.30 – 12.00 น. ต่อรอง  
 ตกลง  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. องค์ประกอบของนักเจรจาที่ประสบผลส าเร็จ 
14.15 – 14.45 น. เตรียมกรณีศึกษา 
14.45 – 15.00 น. พักดื่มน้ าชา – กาแฟ 
15.00 – 15.30 น. เจรจาต่อรองรูปแบบสากล (จ าลองสถานการณ์จริง) 
15.30 – 16.00 น. สรุปผลการเจรจาพร้อมวิพากษ์ 
 
วันอาทิตย์ที่  28 ตุลาคม 2561 
09.00 – 09.10 น. ทบทวนการเจรจาวันแรก 
09-10 – 09.30 น. คัมภีร์อมตะนิจนิรันดร์ (ขั้นตอนส าคัญ) 
09.30 – 10.10 น. เตรียมกรณีศึกษา 
10-10 – 10.25 น. พักดื่มน้ าชา – กาแฟ 
10.25 – 11.00 น. เจรจาต่อรอง จ าลองสถานการณ์จริง 
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 าคัญในการให้ข้อเสนอ / ข้อห้ามและหลีกเลี่ยง 
13.45 – 14.25 น. เตรียมกรณีศึกษา 
14.25 – 14.40 น. พักดื่มน้ าชา – กาแฟ 
14.40 – 15.10 น. เจรจาต่อรอง จ าลองสถานการณ์จริง 
15.10 – 15.40 น. สรุปผลการเจรจาพร้อมวิจารณ์ 
15.40 – 16.00 น. ข้อคิดส าหรับการเจรจาต่อรอง / บทสรุปการเจรจาต่อรอง 

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ “ต่อรองได้ ตกลงได้”  แต่งโดย อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการเจรจา / วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง / ความหมายจุดยืน & ผลประโยชน์ / รูปแบบ / เหตุท่ี
ต้องเจรจา / ความสูญเสียในการเจรจาต่อรอง /  6 ค าถามส าคัญ 



  

 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 18 
วันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เสาร์-อาทิตย์) 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กรุณากรอกข้อมูลใหช้ัดเจน  เพื่อความถูกต้องในใบเสร็จและใบก ากับภาษี  
 

ช่ือ – นามสกุล .................................................................... เลขท่ีสมาชิก วสท.  ................................ เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร ...........................  

โทรศัพท ์........................................................................................ E-Mail  .........................................................................................................  

หน่วยงาน )บริษัท / บ้าน(  ...................................................................................................................................................................................  

เลขท่ี............................อาคาร.................................ชั้น ..........................หมู่............................ซอย ....................................................................  

ถนน....................................................ต าบล/แขวง.... ................................................................. อ าเภอ/เขต ....................................................  

จังหวัด.................................................รหสัไปรษณยี์.............................โทรศัพท์............................... .................................................................  

โทรสาร.............................................................E-mail...........................................ช่ือผู้ประสานงาน(ถ้ามี).......................................................
โทรศัพท์ (ผู้ประสานงาน)  ....................................................... เลขท่ีประจ าตัวผู้เสยีภาษี ............................................................................. 

 ส านักงานใหญ่   สาขา  .................................................... 

อตัราค่าลงทะเบียน 

   สมาชิก วสท.      4,000  บาท/ท่าน 
   พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป   4,500  บาท/ท่าน 
(อัตรานี้รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%, ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่าง, เอกสารบรรยาย  และ วสท.ไดร้ับการยกเว้นภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3% ) 

การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 

 
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุช่ือผูเ้ขา้สมัมนา ท่ีอยูใ่นการออกใบเสร็จ 

ส่งแฟกซ์มาท่ี 02 – 184-4662  หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

 ติดต่อสอบถาม  คุณชฎาพร  พงษ์อ่ิม    โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 524   แฟกซ์มาที่ 02-184-4662 
 หรือ Email : chadaporn.eit@gmail.com 


