
  

 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง กลยุทธก์ารต่อรองในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 19 
วันท่ี 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (เสาร์-อาทิตย์) 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หลักการและเหตุผล 
นักจิตวิทยาชื่อดังของไทยท่านหน่ึงได้เขียนในนิตยสารขายดีเล่มหน่ึงความว่า วิศวกรไทยเป็นคนพูดไม่เป็นหรือพูดน้อย ก้าวร้าวสูง 

ชมคนอื่นไม่เป็น ติเก่ง จับผิดเก่ง ซึ่งจุดอ่อนเหล่าน้ีล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางวิศวกรต่อการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงหรือหากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ตาม ยากที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

การเจรจาต่อรองไม่ใช่เป็นเรื่องพรสรรค์ (GIFT) หรือสามัญส านึก (common sense) อย่างใดอย่างหน่ึง แต่การเจรจาต่อรอง
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยพรแสวงในการเรียนรู้ทางทฤษฎี และฝึกหัดปฏิบัติสม่ าเสมอจนเกิดทักษะและความช านาญ ซึ่งจะเป็น
บทบาทส าคัญสุดท้ายในการผลักดันให้แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วสท. จึงได้จัดอบรมเรื่อง กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม  ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักสูตร 2 วัน โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์พันธ์ศักดิ์  ลีลาวรรณกุลศิริ มาเป็นวิทยากร และเป็นผู้มี ความรอบรู้ ความช านาญ 
ประสบการณ์ และเทคนิค ในการบรรยายให้เข้าใจง่าย โดยสามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ จริงหลังจากจบหลักสูตรแล้ว นอกจาก
วิทยากรจะบรรยายทฤษฎี ขั้นตอนและวิธีการอย่างเป็นระบบแล้ว จะมีการจ าลองสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองปฏิบัติ   
ตลอดหลักสูตร 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม 
1. วิศวกร, ผู้ประกอบการ, ผู้บริหาร, นักบริหารการตลาด, การขาย, การจัดซื้อ และผู้ติดต่อกับบุคคล ภายนอกและภายในองค์กร 
2. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและมุ่งมั่นเป็น ผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กร 
3. ผู้บริหารของหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ราชการ และภาคเอกชน 
 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์พันธ์ศักด์ิ  ลีลาวรรณกุลศิริ 
ท ำงำนประจ ำท่ีธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยำกรให้ 
วสท. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 ในโครงกำรเสริมทักษะด้ำนกำรบริหำร และเป็น
วิทยำกรอบรม   ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม รวมถึงผู้บริหำร
ระดับสูง ให้กับมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนรำชกำรหลำยแห่ง 
 

 

รับฟรี !!! หนังสือ 
“ ต่อรองได้ ตกลงได้ ” 



  
 

ก าหนดการ 
วันเสารท์ี ่15 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน 
09.00 – 09.20 น.   เบื้องหลังความแตกต่างของนักเจรจา 
09.20 – 09-45 น.   สิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากได้จากวิชาน้ี 
09.45 – 10.15 น.   เกมส์เจรจาต่อรอง 
10.15 – 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
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.  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 15.30 น.  เจรจาต่อรองรูปแบบสากล (จ าลองสถานการณ์จริง) 
15.30 – 16.00 น.  สรุปผลการเจรจาพร้อมวิพากษ์ 
 
วันอาทติยท์ี ่16 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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.  พักรับประทานอาหารว่าง 
14.40 – 15.10 น.  เจรจาต่อรอง จ าลองสถานการณ์จริง 
15.10 – 15.40 น.  สรุปผลการเจรจาพร้อมวิจารณ์ 
15.40 – 16.00 น.  ข้อคิดส าหรับการเจรจาต่อรอง / บทสรุปการเจรจาต่อรอง 

ผู้เขา้สมัมนาจะไดร้บัหนงัสอื “ตอ่รองได ้ตกลงได้”  แตง่โดย อาจารยพ์ันธศ์ักดิ ์ ลลีาวรรณกุลศิร ิ

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

PDU 18 หน่วย 

 



  

-ใบสมัคร-        การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  กลยุทธ์การต่อรองในงานวิศวกรรม  รุ่นที่ 19 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562    ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร วสท.  
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

 

ที่อยู่ (หน่วยงำน/บริษทั) ................................................................................   

เลขที ่........... หมูท่ี ่............... อำคำร  .........................  ซอย   .........................  

ถนน ...................... ต ำบล/แขวง ........................ อ ำเภอ/เขต .............................  

จังหวดั ......................  รหัสไปรษณีย ์...................... โทรศพัท ์...............................  

โทรสำร .......................................... E-mail : .........................................  

ผู้ประสำนงำนโดย ..................................  โทรศัพท์   .........................................  

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ ี ...............................   ส ำนักงำนใหญ ่   สำขำ ........................  

ขอส ารองรายช่ือเข้าร่วมอบรมดังต่อไปน้ี (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

1. ชื่อ – นำมสกลุ ................................................... เลขทีส่มำชกิ วสท.  ..............  

 โทรศพัท ์................................. E-Mail  ............................................  

2. ชื่อ – นำมสกลุ ................................................... เลขทีส่มำชกิ วสท.  ..............  

 โทรศพัท ์................................. E-Mail  ............................................  

อัตราค่าลงทะเบียน   
(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%, ค่ำอำหำรกลำงวัน,อำหำรว่ำง, เอกสำรบรรยำย  และ วสท.ได้รับกำรยกเว้นภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  3% ) 

  สมำชิก วสท.      4,300  บำท/ท่ำน 
  พนักงำนรัฐ/วิสำหกิจ      4,800  บำท/ท่ำน  
  บุคคลท่ัวไป      5,000  บำท/ท่ำน 

****ฟรี 1 ปี  ส ำหรับท่ำนท่ีช ำระค่ำลงทะเบียนในอัตราบุคคลท่ัวไป  
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมำชิกได้ที่  www.eit.or.th และยื่นเอกสำรในวันอบรมเท่ำนั้น*** 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เชค็  สั่งจ่ำย สมำคมวศิวกรรมสถำนแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
 โอนเงิน เขำ้บญัชเีงนิฝำกออมทรพัยใ์นนำมสมำคมวศิวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถัมภ์ 

 ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำสภำกำชำดไทย   เลขที ่045-2-03026-1 
 ธนำคำรกรงุเทพ  สำขำสรุวงศ ์    เลขที ่147-4-32388-6 

 
 
 

 
 
 

สนใจเขา้รบัการอบรมหรือต้องการขอ้มลูเพิ่มเตมิตดิตอ่ คณุสพุรรณีย ์แสนภักด ี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ตอ่ 538, FAX:(02)184-4662  E-mail : supannee@eit.or.th , Website : www.eit.or.th 

mailto:supannee@eit.or.th

