โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร
หลักสู ตรที่ 1 “การเตรียมตัวเข้ าร่ วมประชุมระหว่ างประเทศ การเขียนคากล่าว
และการนาเสนอในทีป่ ระชุม”
และ หลักสู ตรที่ 2 “การเข้ าร่ วมประชุมระหว่ างประเทศ สาหรับผู้บริหาร”
จัดโดย
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และ สานักงาน ก.พ.
ประจาปี พ.ศ. 2559
*****************************

1. หลักการ
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวคิดหลักวิชาการต่าง ๆ ประสบการณ์ในเวทีโลก
(นานาชาติ) มีบทบาทสาคัญอย่างมาก เพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เพื่อการปรึ กษาหารื อหาข้อสรุ ป
นาไปสู่ การวางระบบกฎเกณฑ์วิธีการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน นาไปสู่ ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน รวมตลอดถึงการประชุมเพื่อหาข้อยุติในประเด็นสาคัญที่มีความขัดแย้งหรื อไม่เข้าใจ
ตรงกัน ในการประชุ มระหว่างประเทศเพื่อวัตถุ ประสงค์ใดก็แล้วแต่ ปั จจัยหรื อเงื่อนไขแห่ ง
ความสาเร็ จ ก็คือ พฤติกรรมและความสามารถ (พร้อมทักษะ) ในการ “นา” หรื อ/และ “เข้าร่ วม
ประชุม” ที่จาเป็ นต้องใช้ความสามารถและทักษะในการพูดหรื อสื่ อสารทั้งการพูดและลักษณะ
ท่าทางที่เหมาะสม การประชุมที่ตอ้ งใช้ภาษาต่างประเทศและมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจากหลาย ๆ ชาติ
ก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มหรื อข้าราชการระดับสู งหรื อนักวิชาการของหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนของไทย ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความเข้าใจ มีโอกาสได้ฝึกอบรม
เพิ่มทักษะ และปรับพฤติกรรมการเข้าร่ วมประชุมระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
ในภาคราชการและภาคเอกชน การเข้าร่ วมประชุ มระหว่างประเทศ ในประเทศ
หรื อ ต่างประเทศ มี ความจาเป็ นมากขึ้น และต้องมีการเตรี ยมพร้ อมงบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสู ง ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่หรื อข้าราชการที่จะไปเข้าร่ วมประชุ มระหว่างประเทศ ได้มี
โอกาสเตรี ยมตัว เตรี ยมความพร้อมก่อนจะไปร่ วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรู ้ความเข้าใจ
ในพิธีการและ ขั้นตอนต่ าง ๆ ของการประชุ มระหว่างประเทศ การเตรี ยมเนื้ อหาสาระและ
เอกสารเพื่อการประชุ มที่จะต้องนาไป และการเพิ่มพูนทักษะในการเข้าร่ วมประชุ ม (อาจจะถูก
มอบหมายนาการประชุมก็ได้) ก็จะช่วยให้เกิดความมัน่ ใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่ วมประชุมได้
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อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ซึ่ งก็จะเกิดการใช้งบประมาณและกาลังสติปัญญาความรู ้
ความสามารถของผูไ้ ปเข้าร่ วมประชุมได้อย่างคุม้ ค่า
2. วัตถุประสงค์
เพื่อการเตรี ยมความพร้อมให้แก่ผสู ้ นใจที่กาลังจะไปเข้าร่ วมประชุมระหว่าง
ประเทศได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์ ดังนี้
2.1 รู ปแบบและวิธีการของการประชุมระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ที่แตกต่างกัน
2.2 การจัดเตรี ยมเอกสารข้อมูล และสาระของการนาไปเข้าร่ วมประชุม
2.3 การนาเสนอและการร่ วมประชุมระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล
2.4 พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชาติที่ควรรับรู ้
และมีประสบการณ์
2.5 ข้อพึงระวัง หรื อข้อห้ามต่าง ๆ ในการไปเข้าร่ วมประชุมระหว่างประเทศ และ
ข้อควรประพฤติปฏิบตั ิที่จะช่วยให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนและประเทศชาติได้
2.6 การใช้ภาษาในการสื่ อความระหว่างการประชุม และในพิธีการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. เนือ้ หาสาระและสมรรถนะทีจ่ ะได้ เรียนรู้
3.1 รู ปแบบ วิธีการต่าง ๆ ของการประชุมระหว่างประเทศ
3.2 หลักการจัดประชุมระหว่างประเทศตามพิธีการ
3.3 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อการไปเข้าร่ วมประชุม (ก่อนเดินทาง)
3.4 การร่ างคากล่าว การนาเสนอหรื ออภิปรายในระหว่างการประชุม
3.5 การพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าและ/หรื อสมาชิกการประชุมระหว่างประเทศ
3.6 การจดบันทึก และการสรุ ปความจากการประชุม
3.7 การจัดทารายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ (เพื่อเสนอต้นสังกัด)
3.8 สิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ ระหว่างการไปเข้าร่ วมประชุม
ระหว่างประเทศ
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3.9 การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษาท่าทาง (พฤติกรรม) ได้อย่างเหมาะสม
และตามโอกาส
3.10 การเสริ มสร้างพันธมิตร และสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและ
ผูจ้ ดั การประชุม
4. วิธีการเรียนรู้
4.1 การบรรยายสรุ ปอภิปรายซักถาม เพื่อให้รู้หลักต่าง ๆ และเกิดความเข้าใจ
ถ่องแท้ในเรื่ องนั้น ๆ (Knowing & Understanding)
4.2 การฝึ กปฏิบตั ิแบบ “Action Leaning” เพื่อเสริ มจุดแข็งและลด (ขจัด) จุดอ่อน
ของแต่ละคน (โดยเฉพาะในการฝึ กอบรมการร่ างคากล่าว และการนาเสนอ)
4.3 การใช้วธิ ีการ แสดงบทบาทที่ถูกกาหนดไว้ (Role Play) ในสถานการณ์ต่าง ๆ
จาลองขึ้น (Simulation)
4.4 การประเมินผลของการเรี ยนรู ้และทักษะที่ได้รับจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
และโดยตนเอง (การบันทึกภาพในการฝึ กการนาเสนอในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ)
5. ระยะเวลาและจุดเน้ นสาคัญของหลักสู ตรทั้งสอง (ทีเ่ หมือนกันและแตกต่ างกัน)
5.1 กาหนดการ และระยะเวลาการฝึ กอบรม
สาหรับหลักสู ตรที่ 1 เวลา 4 วันทาการเต็มวัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์
รวม 2 สุ ดสัปดาห์) และสาหรับหลักสู ตรที่ 2 เวลา 2 วันทาการ เต็มวัน (วันเสาร์ และอาทิตย์)
5.2 สาระสาคัญของหลักสู ตรที่ 1 และหลักสู ตรที่ 2
รายละเอี ย ดเปรี ยบเที ย บในแผนภู มิ ที่ ป รากฏในหน้ า 5 (ซึ่ งระบุ
สาระสาคัญ หัวข้อวิชา และวันเวลาใช้ในการประชุม เต็มวัน)
6. จานวนผู้เข้ าอบรม และค่ าลงทะเบียนและสถานทีฝ่ ึ กอบรม
(ก) หลักสู ตรที่ 1 “การเตรี ยมตัวเข้าร่ วมประชุ มระหว่างประเทศ การเขียนคากล่าว
และการนาเสนอในที่ประชุ ม” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม และ วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุ ม 3110 และ 3501 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี ค่าลงทะเบียนคนละ 13,000 บาท (รวมค่าอาหาร และเอกสารฝึ กอบรม) จานวน 70 –
80 คน

4

(ข) หลักสู ตรที่ 2 “การเข้าร่ วมประชุ มระหว่างประเทศ สาหรั บผูบ้ ริ หาร”
ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 3501 และ 3110 อาคาร 3 สานักงาน ก.พ. ถนน
ติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ค่าลงทะเบียนคนละ 8,500 บาท (รวมค่าอาหารและ
เอกสารฝึ กอบรม) จานวน 30 - 40 คน
7. วิทยากร
อ.อิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจากระทรวงการต่างประเทศ ดร.ดวงทิพย์
สุ ริ น ทาธิ ป ที่ ป รึ ก ษาส านัก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย ์ และคณะวิ ท ยากรผู ้มี
ประสบการณ์สูง ( เช่น ออท.อัษฎา ชัยนาม นายเกริ กไกร จีระแพทย์ สว.ชริ นทร์ หาญสื บสาย
และ ดร.วิชยั ตันศิริ เป็ นต้น)
8. การสิ้นสุ ดการฝึ กอบรม
มูลนิ ธิสมาคมนักเรี ยนทุ นรัฐบาลไทย สมาคมนักเรี ยนทุนรัฐบาลไทย ร่ วมกับ
สานักงาน ก.พ. จะมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผผู ้ า่ นการอบรมทุกท่าน
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หลักสู ตร

(1) การเตรี ยมตัวเข้าร่ วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคากล่าวและการ
นาเสนอในที่ประชุม
(2) การเข้าร่ วมประชุมระหว่างประเทศ สาหรับผูบ้ ริ หาร

(1) สาหรับผู้ทสี่ นใจทัว่ ไป
o ลงทะเบียน/ค่าลงทะเบียน/รับเอกสาร
o แนะนาหลักสู ตร-วิธีการ-ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ฝึ กอบรม
วันที่ 1 ของการอบรม (28 พฤษภาคม 2559)
 หลักการ-รู ปแบบต่างๆในการประชุม
ระหว่างประเทศ
 บทบาทของผูน้ าคณะและผูร้ ่ วมคณะ
 การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าร่ วมประชุม
วันที่ 2 ของการอบรม (29 พฤษภาคม 2559)
 การร่ างคากล่าว
 การเตรี ยมสาระในการนาเสนอในที่ประชุม
 หลัก-วิธีการ-เตรี ยมการเพื่อการนาเสนอ
 Assignment เพื่อการฝึ กปฏิบตั ิ
 สรุ ปผลการเรี ยนรู้

วันที่ 3 ของการอบรม (4 มิถุนายน 2559)
 ประสบการณ์/Best Practice ในการเข้าร่ วม
ประชุม : เสวนาจากผูม้ ีประสบการณ์
 การกาหนดวิธีการร่ วมกัน เพื่อปรับจุดอ่อน
ของราชการไทย/คนไทยในการเข้าร่ วม
ประชุม
วันที่ 4 ของการอบรม (5 มิถุนายน 2559)
 การแบ่งกลุ่มย่อย การฝึ กปฏิบตั ินาเสนอ ร่ าง
คากล่าว สาระในการนาเสนอต่อที่ประชุม
 การให้ Feedback & recommendations
 สรุ ป - ปิ ดการฝึ กอบรม/ฝึ กปฏิบตั ิ

(2) สาหรับผู้บริหาร
o ลงทะเบียน & รับเอกสาร & ค่าลงทะเบียน
o ชี้แจงรายละเอียดหลักสู ตร-วิธีการ
o เปิ ดการฝึ กอบรม
วันที่ 1 ของการอบรม (11 มิถุนายน 2559)
 ความรู้ในหลักการ-รู ปแบบ-การเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อการเข้าร่ วมประชุมระหว่าง
ประเทศ : บทบาทหน้าที่ และทักษะของ
ผูน้ าคณะในการเข้าร่ วมประชุม
 สรุ ปผลการเรี ยนร่ วมกัน
วันที่ 2 ของการอบรม (12 มิถุนายน 2559)
 ความรู้และประสบการณ์ในเข้าร่ วมประชุม
ระหว่าง การยกร่ างและการกล่าวคากล่าว
และการนาเสนอ
- องค์ประกอบ/ประเภทของคากล่าว
- การร่ างคากล่าวที่ตรง Theme
- การนาเสนอโดยรู ปแบบต่างๆ
 สรุ ปผลการเรี ยนรู้
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กำหนดกำรฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ 1 (สำหรับผู้ทสี่ นใจทัว่ ไป)
“กำรเตรียมตัวเข้ ำร่ วมประชุมระหว่ ำงประเทศ กำรเขียนคำกล่ำว และกำรนำเสนอในทีป่ ระชุม”
( Preparation for Participation in International Conferences )
ระหว่ ำงวันที่ 28 – 29 พฤษภำคม และ วันที่ 4 – 5 มิถุนำยน 2559
*****************************
วันที่ 28 พฤษภำคม 2559
08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-09.15 น.

อธิบายรายละเอียดโครงการ/เปิ ดการฝึ กอบรม
โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึ กษาสานักงานสิ่ งแวดล้อม

09.15-10.30 น.

บรรยายเรื่ อง “รู ปแบบ หลักกำร และวิธีกำรต่ ำงๆ ของกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม
ระหว่ำงประเทศ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

บรรยายเรื่ อง “พิธีกำรทีเ่ กีย่ วข้ อง และกำรเข้ ำร่ วมกำรประชุ มระหว่ ำงประเทศ
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และเพือ่ ประสิ ทธิผล”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

บรรยายเรื่ อง “กำรนำกำรประชุ มระหว่ำงประเทศ (Lead the Meeting)”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ ออท.อัษฎา ชัยนาม

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

บรรยายเรื่ อง “ควำมสั มพันธ์ /ควำมร่ วมมือระหว่ำงประธำน (ผู้นำ) และเลขำนุกำร
ทีป่ ระชุ ม”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ ออท.อัษฎา ชัยนาม

วันที่ 29 พฤษภำคม 2559
09.00-10.30 น.

บรรยายเรื่ อง “กำรเตรียมสำระ และประเด็นเพือ่ เข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ำงประเทศ”
โดย ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ อ.อิศร ปกมนตรี

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

บรรยายเรื่ อง “หลักกำรร่ ำงคำกล่ ำวสำหรับกำรประชุ มระหว่ ำงประเทศ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป
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12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

บรรยายเรื่ อง “หลักกำรกล่ำวและกำรนำเสนอสำหรับกำรประชุ มระหว่ ำงประเทศ”
โดย ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป อ.อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ และ อ.อิศร ปกมนตรี

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

บรรยายเรื่ อง “หลักกำรนำเสนอ และกำรเตรียมกำรเพือ่ กำรฝึ กหัดทักษะกำร
นำเสนอ”
โดย ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป อ.อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ และ อ.อิศร ปกมนตรี

วันที่ 4 มิถุนำยน 2559
09.00-10.30 น.

เสวนาเรื่ อง “ประสบกำรณ์ และรู ปแบบทีด่ ีในกำรเข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ ำงประเทศ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี , ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ อ.เกริ กไกร จีระแพทย์

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

เสวนาเรื่ อง “ประสบกำรณ์ และรู ปแบบที่ดี ใ นกำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ระหว่ ำ ง
ประเทศ” (ต่ อ)

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

การอภิปรายกลุ่มเรื่ อง “กำรเตรียมกำรเข้ ำร่ วมประชุ ม กำรร่ ำงคำกล่ ำว กำรเตรียม
เอกสำรและกำรนำเสนอ : จุดอ่ อน จุดแข็ง และโอกำสทีค่ วรใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี , ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป, สว.ชริ นทร์ หาญสื บสาย และ
อ.ชุตินทร คงศักดิ์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

การเตรี ยมฝึ กปฏิบตั ิ หัวข้อ “ร่ ำงคำกล่ำว และกำรนำเสนอ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี , ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ สว.ชริ นทร์ หาญสื บสาย

วันที่ 5 มิถุนำยน 2559
09.00-09.30 น.

สรุ ปสำระที่เกีย่ วข้ อง
1) การเตรี ยมการเข้าร่ วมประชุมระหว่างประเทศ
2) หลักการร่ างและกล่าวคากล่าวสาหรับการประชุมระหว่างประเทศ
3) หลักการนาเสนอ

09.30-10.30 น.

กิจกรรมฝึ กปฏิบัติ (แบ่ งเป็ นกลุ่มย่ อย)
โดย อ.อิศร ปกมนตรี , ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป, สว.ชริ นทร์ หาญสื บสาย,
อ.อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ , อ.ปิ ยาภรณ์ จันทรัตน์, อ.จิตรสุ มาลย์ อมาตยกุล
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10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

กิจกรรมกำรฝึ กปฏิบัติ (แบ่ งเป็ นกลุ่มย่ อย)
1) นาเสนอเป็ นรายบุคคล
2) วิเคราะห์ทบทวนจากเทปบันทึกภาพ
3) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุ ง

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

กิจกรรมกำรฝึ กปฏิบัติกำรนำเสนอด้ วย power point ต่ อที่ประชุ มใหญ่
โดย อ.อิศร ปกมนตรี , ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป,
อ.อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ , อ.ปิ ยาภรณ์ จันทรัตน์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.
16.00-16.30 น.

กิจกรรมกำรฝึ กปฏิบัติ (ต่ อ)
มอบประกำศนียบัตรและปิ ดกำรฝึ กอบรม
-----------------------------------
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กำหนดกำรฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ 2
“กำรเข้ ำร่ วมประชุมระหว่ ำงประเทศ สำหรับผู้บริหำร”
ระหว่ ำงวันที่ 11 – 12 มิถุนำยน 2559
******************************
วันที่ 11 มิถุนำยน 2559
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-09.15 น.

อธิบายรายละเอียดโครงการ/เปิ ดการฝึ กอบรม
โดย ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึ กษาสานักงานสิ่ งแวดล้อม

09.15-10.20 น.

บรรยายเรื่ อง “รู ปแบบ และวิธีกำรต่ ำงๆ ของกำรเข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ำงประเทศ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป

10.20-10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.00 น.

บรรยายเรื่ อง “หลักกำรจัดประชุ มนำนำชำติ (ตำมพิธีทำงกำรทูต) และ
กำรเข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ ำงประเทศอย่ ำงมีประสิ ทธิภำพ (Effective
Participation in International Meeting / Conference)”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.20 น.

บรรยายเรื่ อง “กำรพัฒนำทักษะผู้นำกำรประชุ ม”
- ภาวะผูน้ าในการเข้าร่ วมประชุม
การเตรี ยมการของประธานสาหรับการประชุมระหว่างประเทศ
บทบาทหน้าที่ของประธานในการประชุมระหว่างประเทศ
โดย อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ ออท.อัษฎา ชัยนาม

14.20-14.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.00 น.

บรรยายเรื่ อง “กำรพัฒนำทักษะผู้นำกำรประชุ ม” (ต่ อ)
- การดาเนินการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การแก้ไขปั ญหาระหว่างการประชุมระหว่างประเทศ
- การสรุ ปผล-ข้อมติของการประชุม
โดย อ. อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ ออท.อัษฎา ชัยนาม

-
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วันที่ 12 มิถุนำยน 2559
09.00-10.20 น.

บรรยายเรื่ อง “หลักกำรยกร่ ำงคำกล่ ำวสำหรับกำรประชุ มระหว่ ำงประเทศ”
โดย อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ ดร.วิชยั ตันศิริ

10.20-10.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.40-12.00 น.

บรรยายเรื่ อง “กำรเตรี ยมควำมพร้ อมและกำรนำเสนอในที่ประชุ มระหว่ ำง
ประเทศ”
การทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ และรู ปแบบการประชุมที่จะไปเข้าร่ วมประชุม
การจัดเตรี ยมเอกสาร/สาระการไปเข้าร่ วมประชุม
รู ปแบบ (Format) ของเอกสารเพื่อนาเสนอในที่ประชุม
ทักษะการนาเสนอ และข้อควรระวัง
โดย อ.อิศร ปกมนตรี ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป และ ดร.วิชยั ตันศิริ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.20 น.

บรรยายเรื่ อง “พิธีกำรทีค่ วรทรำบในกำรเข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ ำงประเทศ”
- สิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และควรหลีกเลี่ยง (Dos and Don’ts)
การแต่งกายที่เหมาะสม
การพัฒนา EQ ระหว่างการเข้าร่ วมประชุม
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป

14.20-14.40 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.00 น.

บรรยายเรื่ อง “พิธีกำรทีค่ วรทรำบในกำรเข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ ำงประเทศ” (ต่ อ)
โดย อ.อิศร ปกมนตรี และ ดร.ดวงทิพย์ สุ รินทาธิป

16.00-16.30 น.

สรุ ปผลกำรฝึ กอบรม พร้ อมมอบประกำศนียบัตรและปิ ดกำรฝึ กอบรม
-----------------------------------
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แบบตอบรับ/ยืนยัน
ได้รับทราบโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ 1 “การเตรี ยมตัวเข้ าร่ วมประชุ มระหว่ างประเทศการ
เขียนคากล่ าว และการนาเสนอในทีป่ ระชุ ม” และ หลักสู ตรที่ 2 “กำรเข้ ำร่ วมประชุ มระหว่ ำงประเทศ สำหรั บ
ผู้บริหำร” ที่จดั ดาเนินการโดย มูลนิธิสมาคมนักเรี ยนทุนรัฐบาลไทยแล้ว
ขอส่ งข้าราชการ / บุคคลมาเข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรดังนี้
 หลักสู ตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภำคม และ วันที่ 4 – 5 มิถุนำยน 2559 ดังนี้
(1) ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………….……………
ตาแหน่ง ………………………..…. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ ………………..…………
(2) ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………………………
ตาแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ ……………………….…
(3) ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………………….……
ตาแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ ……………………….…
 หลักสู ตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนำยน 2559 ดังนี้
(1) ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………….……………
ตาแหน่ง ………………………..…. หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ ………………………..…
(2) ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………………………
ตาแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………………
(3) ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………………………
ตาแหน่ง ………………………….…หน่วยงาน ...................………. โทรศัพท์ …………………………
ลงชื่อผูป้ ระสานงาน...........................………………………
ตาแหน่ง ……………………………………………………
หน่วยงาน……….……………………………………….…
ที่ต้ งั .........…………………………………………………..
โทรศัพท์............................โทรสาร .....................................
e-mail ………………………………………………………
**ส่ งมำที่ โทรสำร 02-547-1799** สำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ค่ ำลงทะเบียนหลักสู ตรที่ 1 รำคำ 13,000 บำท ส่ งใบตอบรับภำยในวันที่ 25 พฤษภำคม 2559
หลักสู ตรที่ 2 รำคำ 8,500 บำท ส่ งใบตอบรับภำยในวันที่ 8 มิถุนำยน 2559
โทรศัพท์ 02-547-1799, 095-719-4852, 083-973-5960
e-mail : buabucha4@yahoo.com , pat2498@hotmail.com

