
โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร 
หลกัสูตรที ่1 “การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขยีนค ากล่าว  

และการน าเสนอในทีป่ระชุม” 
และ หลกัสูตรที ่2 “การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ส าหรับผู้บริหาร” 

จัดโดย 
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ ส านักงาน ก.พ. 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
***************************** 

1. หลกัการ 

  การติดต่อแลกเปล่ียนขอ้มูล แนวคิดหลกัวิชาการต่าง ๆ ประสบการณ์ในเวทีโลก 
(นานาชาติ) มีบทบาทส าคญัอย่างมาก เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อการปรึกษาหารือหาขอ้สรุป
น าไปสู่การวางระบบกฎเกณฑว์ิธีการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั น าไปสู่ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั รวมตลอดถึงการประชุมเพื่อหาขอ้ยติุในประเดน็ส าคญัท่ีมีความขดัแยง้หรือไม่เขา้ใจ
ตรงกนั ในการประชุมระหว่างประเทศเพื่อวตัถุประสงค์ใดก็แลว้แต่ ปัจจยัหรือเง่ือนไขแห่ง
ความส าเร็จ กคื็อ พฤติกรรมและความสามารถ (พร้อมทกัษะ) ในการ “น า” หรือ/และ “เขา้ร่วม
ประชุม” ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถและทกัษะในการพูดหรือส่ือสารทั้งการพูดและลกัษณะ
ท่าทางท่ีเหมาะสม การประชุมท่ีตอ้งใชภ้าษาต่างประเทศและมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหลาย ๆ ชาติ 
ก็จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหรือขา้ราชการระดับสูงหรือนักวิชาการของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ    ภาคเอกชนของไทย ตอ้งไดรั้บการพฒันาให้มีความรู้ความเขา้ใจ มีโอกาสไดฝึ้กอบรม 
เพิ่มทกัษะ และปรับพฤติกรรมการเขา้ร่วมประชุมระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ในภาคราชการและภาคเอกชน การเขา้ร่วมประชุมระหว่างประเทศ ในประเทศ 
หรือ  ต่างประเทศ มีความจ าเป็นมากข้ึน และตอ้งมีการเตรียมพร้อมงบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่อนขา้งสูง ดงันั้น หากเจา้หนา้ท่ีหรือขา้ราชการท่ีจะไปเขา้ร่วมประชุมระหว่างประเทศ ไดมี้
โอกาสเตรียมตวั เตรียมความพร้อมก่อนจะไปร่วมประชุมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ความรู้ความเขา้ใจ
ในพิธีการและ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการประชุมระหว่างประเทศ การเตรียมเน้ือหาสาระและ
เอกสารเพื่อการประชุมท่ีจะตอ้งน าไป และการเพิ่มพูนทกัษะในการเขา้ร่วมประชุม (อาจจะถูก
มอบหมายน าการประชุมกไ็ด)้ กจ็ะช่วยใหเ้กิดความมัน่ใจและความตั้งใจท่ีจะเขา้ร่วมประชุมได้

 



 2 

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงก็จะเกิดการใชง้บประมาณและก าลงัสติปัญญาความรู้
ความสามารถของผูไ้ปเขา้ร่วมประชุมไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

2. วตัถุประสงค์ 

  เพื่อการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูส้นใจท่ีก าลงัจะไปเขา้ร่วมประชุมระหวา่ง
ประเทศไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์ ดงัน้ี 
  2.1 รูปแบบและวธีิการของการประชุมระหวา่งประเทศตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
ท่ีแตกต่างกนั 
  2.2 การจดัเตรียมเอกสารขอ้มูล และสาระของการน าไปเขา้ร่วมประชุม 
  2.3 การน าเสนอและการร่วมประชุมระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
  2.4 พิธีการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชาติท่ีควรรับรู้
และมีประสบการณ์ 
  2.5 ขอ้พึงระวงั หรือขอ้หา้มต่าง ๆ ในการไปเขา้ร่วมประชุมระหวา่งประเทศ และ
ขอ้ควรประพฤติปฏิบติัท่ีจะช่วยใหส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของคนและประเทศชาติได ้
  2.6 การใชภ้าษาในการส่ือความระหวา่งการประชุม และในพิธีการต่าง ๆ ท่ี    
เก่ียวขอ้ง 

3. เนือ้หาสาระและสมรรถนะทีจ่ะได้เรียนรู้ 

  3.1 รูปแบบ วธีิการต่าง ๆ ของการประชุมระหวา่งประเทศ 
  3.2 หลกัการจดัประชุมระหวา่งประเทศตามพิธีการ 
  3.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อการไปเขา้ร่วมประชุม (ก่อนเดินทาง) 
  3.4 การร่างค ากล่าว การน าเสนอหรืออภิปรายในระหวา่งการประชุม 
  3.5 การพฒันาทกัษะการเป็นผูน้  าและ/หรือสมาชิกการประชุมระหวา่งประเทศ 
  3.6 การจดบนัทึก และการสรุปความจากการประชุม 
  3.7 การจดัท ารายงานผลการประชุมระหวา่งประเทศ (เพื่อเสนอตน้สังกดั) 
  3.8 ส่ิงท่ีควรปฏิบติั และส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั ระหวา่งการไปเขา้ร่วมประชุม      
ระหวา่งประเทศ 
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  3.9 การใชภ้าษาพดู ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (พฤติกรรม) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
และตามโอกาส 
  3.10 การเสริมสร้างพนัธมิตร และสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมและ          
ผูจ้ดัการประชุม 

4. วธีิการเรียนรู้ 

  4.1 การบรรยายสรุปอภิปรายซกัถาม เพื่อใหรู้้หลกัต่าง ๆ และเกิดความเขา้ใจ 
ถ่องแทใ้นเร่ืองนั้น ๆ (Knowing & Understanding) 
  4.2 การฝึกปฏิบติัแบบ “Action Leaning” เพื่อเสริมจุดแขง็และลด (ขจดั) จุดอ่อน
ของแต่ละคน (โดยเฉพาะในการฝึกอบรมการร่างค ากล่าว และการน าเสนอ) 
  4.3 การใชว้ธีิการ แสดงบทบาทท่ีถูกก าหนดไว ้(Role Play) ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
จ าลองข้ึน (Simulation) 
  4.4 การประเมินผลของการเรียนรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 
และโดยตนเอง (การบนัทึกภาพในการฝึกการน าเสนอในระหวา่งการฝึกปฏิบติั) 

5. ระยะเวลาและจุดเน้นส าคญัของหลกัสูตรทั้งสอง (ทีเ่หมอืนกนัและแตกต่างกนั) 

  5.1  ก าหนดการ และระยะเวลาการฝึกอบรม 
    ส าหรับหลกัสูตรท่ี 1  เวลา 4 วนัท าการเตม็วนั (วนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
รวม 2 สุดสัปดาห์) และส าหรับหลกัสูตรท่ี 2 เวลา 2 วนัท าการ เตม็วนั (วนัเสาร์ และอาทิตย)์ 
  5.2  สาระส าคญัของหลกัสูตรท่ี 1 และหลกัสูตรท่ี 2 
   รายละเอียดเปรียบเทียบในแผนภูมิ ท่ีปรากฏในหน้า  5  ( ซ่ึงระบุ
สาระส าคญั หวัขอ้วชิา และวนัเวลาใชใ้นการประชุม เตม็วนั) 

6. จ านวนผู้เข้าอบรม และค่าลงทะเบียนและสถานทีฝึ่กอบรม 

  (ก) หลกัสูตรท่ี 1 “การเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนค ากล่าว 
และการน าเสนอในท่ีประชุม” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และ วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559   
ณ ห้องประชุม 3110 และ 3501 อาคาร 3 ส านกังาน ก.พ. ถนนติวานนท ์อ าเภอเมือง จงัหวดั
นนทบุรี  ค่าลงทะเบียนคนละ 13,000 บาท (รวมค่าอาหาร และเอกสารฝึกอบรม)  จ านวน 70 – 
80 คน 
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  (ข) หลกัสูตรท่ี 2 “การเขา้ร่วมประชุมระหว่างประเทศ ส าหรับผูบ้ริหาร”  
ระหวา่งวนัท่ี 11 – 12  มถุินายน  2559   ณ หอ้งประชุม 3501 และ 3110 อาคาร 3 ส านกังาน ก.พ.  ถนน
ติวานนท์ อ  าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  ค่าลงทะเบียนคนละ 8,500 บาท (รวมค่าอาหารและ
เอกสารฝึกอบรม) จ านวน 30 - 40 คน 

7. วทิยากร   

  อ.อิศร  ปกมนตรี เอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวงการต่างประเทศ    ดร.ดวงทิพย ์ 
สุรินทาธิป  ท่ีปรึกษาส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และคณะวิทยากรผู ้มี
ประสบการณ์สูง ( เช่น ออท.อษัฎา  ชยันาม นายเกริกไกร   จีระแพทย ์ สว.ชรินทร์  หาญสืบสาย    
และ ดร.วชิยั  ตนัศิริ   เป็นตน้)  

8. การส้ินสุดการฝึกอบรม 

  มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกบั 
ส านกังาน ก.พ.  จะมอบประกาศนียบตัรใหแ้ก่ผูผ้า่นการอบรมทุกท่าน 
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หลกัสูตร  (1) การเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมระหวา่งประเทศ การเขียนค ากล่าวและการ
น าเสนอในท่ีประชุม 

 (2) การเขา้ร่วมประชุมระหวา่งประเทศ ส าหรับผูบ้ริหาร 

(1) ส าหรับผู้ทีส่นใจทัว่ไป (2) ส าหรับผู้บริหาร 
o ลงทะเบียน/ค่าลงทะเบียน/รับเอกสาร 
o แนะน าหลกัสูตร-วธีิการ-ผูเ้ขา้ร่วมการ

ฝึกอบรม 

o ลงทะเบียน & รับเอกสาร & ค่าลงทะเบียน 
o ช้ีแจงรายละเอียดหลกัสูตร-วธีิการ 
o เปิดการฝึกอบรม 

วนัท่ี 1 ของการอบรม (28 พฤษภาคม 2559) 
 หลกัการ-รูปแบบต่างๆในการประชุม

ระหวา่งประเทศ 
 บทบาทของผูน้ าคณะและผูร่้วมคณะ 
 การเตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

วนัท่ี 1 ของการอบรม (11 มิถุนายน 2559) 
 ความรู้ในหลกัการ-รูปแบบ-การเตรียมความ

พร้อมเพื่อการเขา้ร่วมประชุมระหวา่ง
ประเทศ :  บทบาทหนา้ท่ี และทกัษะของ
ผูน้ าคณะในการเขา้ร่วมประชุม 

 สรุปผลการเรียนร่วมกนั 
วนัท่ี 2 ของการอบรม (29 พฤษภาคม 2559) 
 การร่างค ากล่าว 
 การเตรียมสาระในการน าเสนอในท่ีประชุม 
 หลกั-วธีิการ-เตรียมการเพื่อการน าเสนอ 
 Assignment เพื่อการฝึกปฏิบติั 
 สรุปผลการเรียนรู้ 

วนัท่ี 2 ของการอบรม (12 มิถุนายน 2559) 
 ความรู้และประสบการณ์ในเขา้ร่วมประชุม

ระหวา่ง การยกร่างและการกล่าวค ากล่าว 
และการน าเสนอ 
-  องคป์ระกอบ/ประเภทของค ากล่าว 
-  การร่างค ากล่าวท่ีตรง Theme 
-  การน าเสนอโดยรูปแบบต่างๆ 

 สรุปผลการเรียนรู้ 
วนัท่ี 3 ของการอบรม (4 มิถุนายน 2559) 
 ประสบการณ์/Best Practice ในการเขา้ร่วม

ประชุม :  เสวนาจากผูมี้ประสบการณ์ 
 การก าหนดวธีิการร่วมกนั เพื่อปรับจุดอ่อน

ของราชการไทย/คนไทยในการเขา้ร่วม
ประชุม 

 

วนัท่ี 4 ของการอบรม (5 มิถุนายน 2559) 
 การแบ่งกลุ่มยอ่ย การฝึกปฏิบติัน าเสนอ ร่าง

ค ากล่าว สาระในการน าเสนอต่อท่ีประชุม 
 การให ้Feedback & recommendations 
 สรุป - ปิดการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบติั  
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ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลกัสูตรที ่1  (ส ำหรับผู้ทีส่นใจทัว่ไป) 
“กำรเตรียมตัวเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ กำรเขยีนค ำกล่ำว และกำรน ำเสนอในทีป่ระชุม” 

( Preparation for Participation in International Conferences  )  
ระหว่ำงวนัที ่28 – 29 พฤษภำคม และ วนัที ่4 – 5 มถุินำยน 2559 

***************************** 
วนัที ่ 28  พฤษภำคม  2559 

08.00-09.00 น.  ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

09.00-09.15 น.  อธิบายรายละเอียดโครงการ/เปิดการฝึกอบรม 
    โดย  ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ท่ีปรึกษาส านกังานส่ิงแวดลอ้ม 

09.15-10.30 น.  บรรยายเร่ือง “รูปแบบ หลกักำร และวธีิกำรต่ำงๆ ของกำรเข้ำร่วมประชุม 
    ระหว่ำงประเทศ” 
    โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป 

10.30-10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น.  บรรยายเร่ือง “พธีิกำรทีเ่กีย่วข้อง และกำรเข้ำร่วมกำรประชุมระหว่ำงประเทศ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพือ่ประสิทธิผล” 

   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป  

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น.  บรรยายเร่ือง “กำรน ำกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (Lead the Meeting)” 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป และ ออท.อษัฎา  ชยันาม 

14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.00 น.  บรรยายเร่ือง “ควำมสัมพนัธ์/ควำมร่วมมือระหว่ำงประธำน (ผู้น ำ) และเลขำนุกำร 
    ทีป่ระชุม” 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป และ ออท.อษัฎา  ชยันาม 

วนัที ่ 29  พฤษภำคม  2559 

09.00-10.30 น.  บรรยายเร่ือง “กำรเตรียมสำระ และประเด็นเพือ่เข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ” 
   โดย  ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป และ อ.อิศร ปกมนตรี 

10.30-10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น.  บรรยายเร่ือง “หลกักำรร่ำงค ำกล่ำวส ำหรับกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์ สุรินทาธิป  
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12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น.  บรรยายเร่ือง “หลกักำรกล่ำวและกำรน ำเสนอส ำหรับกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” 
   โดย  ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป อ.อุสนา  วงษน์าคเพช็ร์ และ อ.อิศร ปกมนตรี 

14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.00 น.  บรรยายเร่ือง “หลกักำรน ำเสนอ และกำรเตรียมกำรเพือ่กำรฝึกหัดทกัษะกำร 
น ำเสนอ” 

   โดย  ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป อ.อุสนา  วงษน์าคเพช็ร์ และ อ.อิศร ปกมนตรี 

วนัที ่ 4  มิถุนำยน  2559 

09.00-10.30 น.  เสวนาเร่ือง “ประสบกำรณ์และรูปแบบทีด่ีในกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ” 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี, ดร.ดวงทิพย ์ สุรินทาธิป และ อ.เกริกไกร  จีระแพทย ์

10.30-10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น.  เสวนาเร่ือง “ประสบกำรณ์และรูปแบบที่ดีในกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำง 

ประเทศ” (ต่อ) 

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น.  การอภิปรายกลุ่มเร่ือง “กำรเตรียมกำรเข้ำร่วมประชุม กำรร่ำงค ำกล่ำว กำรเตรียม 
    เอกสำรและกำรน ำเสนอ : จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกำสทีค่วรใช้ให้เป็นประโยชน์” 

โดย  อ.อิศร  ปกมนตรี, ดร.ดวงทิพย ์  สุรินทาธิป, สว.ชรินทร์  หาญสืบสาย  และ            
อ.ชุตินทร คงศกัด์ิ   

14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.00 น.  การเตรียมฝึกปฏิบติั หวัขอ้ “ร่ำงค ำกล่ำว และกำรน ำเสนอ”  
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี, ดร.ดวงทิพย ์ สุรินทาธิป และ สว.ชรินทร์  หาญสืบสาย 

วนัที ่5  มิถุนำยน  2559 

09.00-09.30 น.  สรุปสำระที่เกีย่วข้อง 
   1)  การเตรียมการเขา้ร่วมประชุมระหวา่งประเทศ 
   2)  หลกัการร่างและกล่าวค ากล่าวส าหรับการประชุมระหวา่งประเทศ 
   3)  หลกัการน าเสนอ 

09.30-10.30 น.  กจิกรรมฝึกปฏิบัติ (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย) 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี, ดร.ดวงทิพย ์ สุรินทาธิป, สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย, 
            อ.อุสนา  วงษน์าคเพช็ร์, อ.ปิยาภรณ์ จนัทรัตน์, อ.จิตรสุมาลย ์อมาตยกุล 
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10.30-10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45-12.00 น.  กจิกรรมกำรฝึกปฏิบัติ (แบ่งเป็นกลุ่มย่อย) 
   1)  น าเสนอเป็นรายบุคคล 
   2)  วเิคราะห์ทบทวนจากเทปบนัทึกภาพ 
   3)  ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาปรับปรุง 

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.30 น.  กจิกรรมกำรฝึกปฏิบัติกำรน ำเสนอด้วย power point ต่อที่ประชุมใหญ่  
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี, ดร.ดวงทิพย ์ สุรินทาธิป,  
            อ.อุสนา  วงษน์าคเพช็ร์, อ.ปิยาภรณ์ จนัทรัตน์ 

14.30-14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16.00 น.  กจิกรรมกำรฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 
16.00-16.30 น.  มอบประกำศนียบัตรและปิดกำรฝึกอบรม 
 

----------------------------------- 
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ก ำหนดกำรฝึกอบรมหลกัสูตรที ่2  
“กำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ ส ำหรับผู้บริหำร” 

ระหว่ำงวนัที ่11 – 12 มถุินำยน 2559 
****************************** 

วนัที ่11 มิถุนำยน 2559 

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน และรับเอกสาร 

09.00-09.15 น.  อธิบายรายละเอียดโครงการ/เปิดการฝึกอบรม 
    โดย  ดร.สมโภชน์  นพคุณ  ท่ีปรึกษาส านกังานส่ิงแวดลอ้ม 

09.15-10.20 น.  บรรยายเร่ือง “รูปแบบ และวิธีกำรต่ำงๆ ของกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ” 
    โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป 

10.20-10.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.40-12.00 น.  บรรยายเร่ือง “หลกักำรจัดประชุมนำนำชำติ (ตำมพธีิทำงกำรทูต) และ  
    กำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective  

Participation  in  International  Meeting / Conference)” 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป  

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.20 น.  บรรยายเร่ือง “กำรพฒันำทกัษะผู้น ำกำรประชุม” 
    -  ภาวะผูน้ าในการเขา้ร่วมประชุม 
   -   การเตรียมการของประธานส าหรับการประชุมระหวา่งประเทศ 
   -   บทบาทหนา้ท่ีของประธานในการประชุมระหวา่งประเทศ 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป และ ออท.อษัฎา  ชยันาม 

14.20-14.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.40-16.00 น.  บรรยายเร่ือง “กำรพฒันำทกัษะผู้น ำกำรประชุม” (ต่อ) 
    -  การด าเนินการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   -   การแกไ้ขปัญหาระหวา่งการประชุมระหวา่งประเทศ 
    -  การสรุปผล-ขอ้มติของการประชุม 
   โดย  อ. อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป และ ออท.อษัฎา  ชยันาม 
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วนัที ่12 มิถุนำยน 2559 

09.00-10.20 น.  บรรยายเร่ือง “หลกักำรยกร่ำงค ำกล่ำวส ำหรับกำรประชุมระหว่ำงประเทศ” 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป และ ดร.วชิยั  ตนัศิริ 

10.20-10.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.40-12.00 น.  บรรยายเร่ือง “กำรเตรียมควำมพร้อมและกำรน ำเสนอในที่ประชุมระหว่ำง 
ประเทศ” 

    -   การท าความเขา้ใจวตัถุประสงค ์และรูปแบบการประชุมท่ีจะไปเขา้ร่วมประชุม 
   -   การจดัเตรียมเอกสาร/สาระการไปเขา้ร่วมประชุม 
    -   รูปแบบ (Format) ของเอกสารเพื่อน าเสนอในท่ีประชุม 
   -   ทกัษะการน าเสนอ และขอ้ควรระวงั 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย ์ สุรินทาธิป และ ดร.วิชยั  ตนัศิริ 

12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00-14.20 น.  บรรยายเร่ือง “พธีิกำรทีค่วรทรำบในกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ” 
    -  ส่ิงท่ีควรปฏิบติั และควรหลีกเล่ียง (Dos and Don’ts) 
   -   การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
   -   การพฒันา EQ ระหวา่งการเขา้ร่วมประชุม 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป 

14.20-14.40 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.40-16.00 น.  บรรยายเร่ือง “พธีิกำรทีค่วรทรำบในกำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ” (ต่อ) 
   โดย  อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย ์สุรินทาธิป 

16.00-16.30 น.  สรุปผลกำรฝึกอบรม พร้อมมอบประกำศนียบัตรและปิดกำรฝึกอบรม 
 

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

 

 

 

 



 11 

แบบตอบรับ/ยนืยนั 

 ได้รับทราบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1  “การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศการ
เขียนค ากล่าว และการน าเสนอในทีป่ระชุม” และ หลกัสูตรที ่2 “กำรเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงประเทศ ส ำหรับ
ผู้บริหำร” ท่ีจดัด าเนินการโดย มูลนิธิสมาคมนกัเรียนทุนรัฐบาลไทยแลว้ 
 ขอส่งขา้ราชการ / บุคคลมาเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรดงัน้ี 

   หลกัสูตรที ่1  ระหวา่งวันที ่28 – 29 พฤษภำคม และ วนัที ่4 – 5  มิถุนำยน 2559 ดงัน้ี 
  (1) ช่ือ …………………………… นามสกุล ……………………………….…………… 
 ต าแหน่ง ………………………..…. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………..………… 

  (2) ช่ือ …………………………… นามสกุล …………………………………………… 
 ต าแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์……………………….… 

  (3) ช่ือ …………………………… นามสกุล ……………………………………….…… 
 ต าแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์……………………….… 

   หลกัสูตรที ่2  ระหวา่งวันที ่11 – 12 มิถุนำยน 2559 ดงัน้ี 
  (1) ช่ือ …………………………… นามสกุล ……………………………….…………… 
 ต าแหน่ง ………………………..…. หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………………..… 

  (2) ช่ือ …………………………… นามสกุล …………………………………………… 
 ต าแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………………… 

  (3) ช่ือ …………………………… นามสกุล …………………………………………… 
 ต าแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศพัท ์………………………… 

     ลงช่ือผูป้ระสานงาน...........................……………………… 
     ต าแหน่ง ……………………………………………………  

หน่วยงาน……….……………………………………….…  
ท่ีตั้ง.........………………………………………………….. 
โทรศพัท.์...........................โทรสาร ..................................... 
e-mail ……………………………………………………… 

**ส่งมำที ่โทรสำร 02-547-1799** ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
ค่ำลงทะเบียนหลกัสูตรที ่1 รำคำ 13,000 บำท ส่งใบตอบรับภำยในวนัที ่25 พฤษภำคม 2559 
หลกัสูตรที ่2 รำคำ 8,500 บำท ส่งใบตอบรับภำยในวนัที ่8 มิถุนำยน 2559 
โทรศัพท์ 02-547-1799, 095-719-4852, 083-973-5960 
e-mail : buabucha4@yahoo.com , pat2498@hotmail.com 
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