รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 25 ที่นั่งเท่านั้น

การอบรม เรื่อง

การพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของวิศวกรไทย
ในการเจรจาธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องกมลทอง ชั้น1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

จัดโดย

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

การอบรม เรื่อง
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องกมลทอง ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลก ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้า
สู่ประชาคมอาเซียน สภาวิศวกรมีการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN
Chartered Professional Engineer: ACPE) แต่จากที่ผ่านมา พบว่าปัญหาหลักอย่าง
หนึ่งของวิศวกรไทย คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษในการเจรจา หากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจ�ำเป็นและความส�ำคัญในการจัดอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ” ให้กับวิศวกรไทยเพื่อ
พัฒนาทักษะในการเจรจาสื่อสารมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเจรจาธุรกิจ

จุดเด่นของหลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารเจรจาธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ ไม่เคยมีผู้จัดอบรมมาก่อน

วิทยากร		
มร.เจมส์ อาร์ ฮาฟท์
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา
				

เป็น

ก�ำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 09.00 น.		

ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 10.15 น.

- แนะน�ำหลักสูตร

						

- แนวคิดในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

เวลา 10.15 – 10.30น.

ช่วงพักดื่มกาแฟ

เวลา 10.30 - 12.00 น.		

การสนทนาในที่ประชุมชน (Public Speaking)

เวลา 12.00 - 13.00 น.		

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.15 น.

การปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษอย่างกะทันหัน

เวลา 14.15 – 14.30 น.

ช่วงพักดื่มกาแฟ

เวลา 14.30 – 16.00 น.

การฝึกปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษ

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 รามค�ำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามค�ำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 โทรสาร 02-184-4662
E-mail: runglawan@eit.or.th www.eit.or.th

ใบสมัคร การอบรม เรื่อง
การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของวิศวกรไทยในการเจรจาธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องกมลทอง ชั้น 1 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ขอสำ�รองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ **กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกต้องของวุฒิบัตร*
ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ สมาชิก วสท.
มือถือ
E-mail :
ทีอ่ ยูห่ น่วยงาน/บริษทั
เลขที่
หมู่ที่
อาคาร
ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.
โทรศัพท์
โทรสาร
ผูป้ ระสานงานโดย
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี
ส�ำนักงานใหญ่ หรือ สาขา

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก		
สมาชิก วสท.			
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป			

หมายเหตุ : 1.
2.
3.
		
		

จ�ำนวนเงิน
5,000 บาท / คน
5,500 บาท / คน

ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
ส�ำหรับผูเ้ ข้าอบรมทีช่ ำ� ระค่าลงทะเบียนในราคา บุคคลทัว่ ไป ท่านจะได้สทิ ธิป์ ระโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท. 1 ปี (ฟรี) โดยท่าน
ต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (ส�ำเนาบัตรประชาชน และส�ำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือ ส�ำเนา
วุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจ�ำนงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

การช�ำระเงิน

¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
¦ เช็ค สัง่ จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-2-03026-1
		
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
		
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำ�เนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-184-4600-9 โทรสาร 02-184-4662 E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

