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รายงานผลการเขารวมโครงการฝกอบรมหลกสตรสงเสรมเอกภาพและกระบวนทศน!ดานวเทศสมพนธ!
และการพฒนาศกยภาพนกวเทศสมพนธ! ร&นท'( ๗
ระหวางวนท'( ๒๘ ม'นาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๔
จดโดย กองวเทศสมพนธ! มหาวทยาลยเกษตรศาสตร!
๑. การบรรยายพเศษ เร1(อง บทบาทงานวเทศสมพนธ!ตอองค!กร
โดย ศาสตราจารยพเศษ ดร. นายแพทย กระแส ชนะวงศ อดตรฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ
งานวเทศสมพนธเป# น หน วยงานแรกขององคกรในการรบร)* ข าวสารต างประเทศและกล, น กรองไปส)
ผ)*เก,ยวข*อง ดงน/น บ0คลากรท,ท1างานด*านน/จ2งมความส1าคญ ต*องเป#นผ)*มความร)*ความสามารถและมบทบาทพเศษ
ดงค1าวา “special” ได*แก
S ค?อ system และ structure หมายรวมถ2งระบบขององคกรเอ?/ออ1านวยให*งานวเทศสมพนธเกดความ
ส1าคญมากพอหร?อไม
P ค?อ partner หมายถ2ง การร)*จกหนวยงานท,ตอ* งท1างานรวมกน ท/งในและตางประเทศ
E ค?อ economic issue หมายรวมถ2ง เศรษฐกจ การเงน รายได* เน?,องจากเป#นลกษณะงานท,น1าเสนอจ0ดด
ขององคกรตอหนวยงานตางประเทศ เป#นจ0ดแรกท,รองรบแหลงท0นและมสวนชวยหาท0นให*แกองคกร
C ค? อ cooperation / competition หมายรวมถ2 ง การผลกดนความร วมม? อ ระหว างองคกรอย างม
ประสทธภาพและเตรยมความพร*อมให*องคกรเข*มแขMงเพ?,อตอส)*กบองคกรอ?,นได*
I ค?อ internationalization / image building หมายถ2ง การสร*างบรรยากาศความเป#นนานาชาต ท,เหMน
ได*ชดเจนค?อ การท,อาเซ,ยนรวมตวกนเหม?อนย0โรป (EU) มลกษณะเป#น community เดยวกน และการมการค*าเสร
ดงน/น นกวเทศสมพนธจ2งควรแสดงบทบาทในการสนบสน0นความเป#นนานาชาตให*เกดข2/นในองคกร เชน สงเสรมให*
บ0คลากรได*เรยนร)ภ* าษาตางประเทศ การใช*ส?,อส,งพมพและเทคโนโลยสารสนเทศในการประชาสมพนธเผยแพรข*อม)ล
บ0 ค ลากรท0 ก ระดบเพ?, อ ช วยสร* า งภาพพจนท, ด (image building) ในสายตาชาวต างประเทศ รวมท/ ง ต* อ งเป# น
ผ)*รร)* อบในท0กเร?,อง แตร)*ลก2 ในเร?,องขององคกรตนเอง
A ค?อ advanced technology in management โดยการใช*เทคโนโลยในการประสานงานอยางรวดเรMว
เน?,องจากเวลาท,แตกตางของซกโลก
L ค?อ localization หมายถ2ง การร)*จกหนวยงานของตนเองอยางถองแท*และร)*จกผ)*อ?,น เพ?,อน1ามาก1าหนด
ร)ปแบบการด1าเนนงานท,เหมาะสมกบตนเอง
นกวเทศสมพนธต*องท1าให*งานท,ท1ามบทบาทในสงคมโลกได*อยางสงางาม เชน การเตรยมตวเป#นประชาคม
อาเซยน โดยสงเสรมให*มการสงบ0คลากรไปศ2กษาตอประเทศในอาเซยน เม?,อกลบมา ต*องมกลไกในการถายทอด
องคความร)ใ* ห*กบคนในองคกร เชน การสอนภาษา และวฒนธรรมของประเทศน/นๆ
ท/งน/ การเร,มต*นงานวเทศสมพนธท,ดควรมบทบาทในฐานะผ)*น1าค?อ (๑) เป#นศ)นยข*อม)ลขาวสารขององคกร
ความพร*อมในการกระจายขาวสาร และการส?อ, สารตอองคกรภายนอก (๒) เน*นวสยทศนขององคกร (๓) ต*องสงเสรม
การเรยนร)ต* ลอดเวลา และ (๔) ต*องท1าให*ท0กคนในองคกรมสวนรวมกบงานวเทศสมพนธให*มากท,สด0 เพราะเป#นงาน
ในลกษณะการประชาสมพนธองคกรให*แกตางประเทศ
๒. การบรรยายเร1(อง Global Issues
โดย นายชยรตน ถมยา ผ)*ประกาศขาวสถานโทรทศนชองไทยทว
โลกเรามหลายเหต0การณท,เกดข2/นในตางประเทศ บางคนบอกวาไกลตว แตโลกถ)กเช?,อมโยงด*วยเทคโนโลย
สมยใหม การตดตอส?,อสารให*กลายเป#นหน2,ง ดงน/ นการตดตอขาวสารตางประเทศจ2ง เป# น เร?, อ งท, ดไมวาจะเป# น
ประเทศลเบยต/งอย)ในทวปแอฟรกาเหน?อ เป#นแหลงผลตน/1ามนช/นด เม?,อเกดเหต0ไมสงบในประเทศ อาจสงผลให*
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ราคาน/1ามนท,วโลกมราคาส)งข2/น หร?อ เหต0ส2นามในประเทศญ,ป0cนท1าให*ท,วโลกเหMนถ2งความมวนยของชาวญ,ป0cนในการ
เข*าแถวรอรบของบรจาค ความเหMนอกเหMนใจกน ไมมการขโมยของ น2กถ2งคนอ?,นกอนอย)ในความสงบ รอความ
ชวยเหล?อจากภาครฐเพ?,อไมท1าให*สถานการณแยลงไปอก รวมถ2งการเตรยมความพร*อมของชาวญ,ป0cนเม?,อต*องรบม?อ
กบภยพบตทางธรรมชาต ซ2,งได*เตรยมความพร*อมต/งแตในระดบโรงเรยน รวมถ2งการศ2กษาวจยเพ?,อเตรยมพร*อม
ทางอาคาร บ*านเร?อนและส,งปล)กสร*างเพ?,อปdองกนภยจากส2นาม
ประเดMนตอมาท,มความส1าคญในระดบภ)มภาคค?อ การเป#นประชาคมอาเซยนเพ?,อเปeดโอกาสให*ประชาชน
มสวนรวมมากข2/น เม?,อมการรวมตวกนแล*วจะมความม,นคง นาเช?,อถ?อเชนเดยวกบประชาคมย0โรป หร?อ EU ท1าให*
มอ1านาจการตอรองเพ,มมากข2/น ประเทศตางๆไมวาจะเป#น ประเทศค)เจรจา มตรประเทศ ได*ต/งท)ตส1าหรบอาเซยน
แล* ว ๑๕ ประเทศ มส1 า นกงานใหญ อย) ท, จาการตา ประเทศอนโดนเซย ท/ ง น/ ในภาวะท,โ ลกประสบกบภาวะ
เศรษฐกจและภยพบต อาเซยนควรแสดงออกถ2งความเป#นปgกแผน ชวยเหล?อซ2,งกนและกน ชวยกนกอบก)* รวมกนลง
ท0น พฒนาโครงสร*างพ?/นฐานโลจสตกส นอกจากน/น การเรยนร)*ซ2,งกนและกนและความแตกตางกนในภ)มภาค
อาเซยนเป#นส,งส1าคญท,จะน1าไปส)การแขงขนในการพฒนาประเทศในท0กด*าน
ดงน/น การเปล,ยนแปลงทศนคตประชาชนตอการเป#นประชาคมอาเซยนเป#นเร?,องท,ควรด1าเนนการอยาง
เรงดวน เน?,องจาก ประชาชนสวนใหญขณะน/ไมมความร)*และความเข*าใจตอผลกระทบท,จะเกดข2/นจากการรวมตว
เป#นประชาคม รวมท/งยงคงคดเหMนแตเพยงประโยชนท,ประเทศพ2งจะได*รบ ควรมองถ2งภาพรวมวา อาเซยนจะได*
ประโยชนอะไรจากการรวมตว เพ?,อให*การเจรจาตอรองในด*านเศรษฐกจเข*มแขMงและเตบโตข2/น
๓. การบรรยาย เร1(อง ความหลากหลายทางวฒนธรรม
โดย นายกษต กมลนาวน ผ)*ประกาศขาวสถานโทรทศนชอง ๕
วฒนธรรมค?อวถชวตรวมกนของกล0มคนครอบคล0มท/งระบบความเช?,อและระบบค0ณคารวมกน การกน
การอย) ขนบธรรมเนยมประเพณ การแตงกาย ท,อย)อาศย ส,งแวดล*อม ส0ขภาพ เป#นต*น สวนค1าวา cross culture
โดยเฉพาะในเร?,องของ cross-culture communication – การส?,อสารข*ามวฒนธรรม หมายถ2ง การให*ข*อม)ลด*าน
การส?,อสารแกบ0คคลท,จ1าเป#นต*องตดตอสมพนธกบคนตางวฒนธรรมเพ?,อให*บ0คคลน/นตระหนกถ2งความแตกตางของ
วถชวตและการส?,อความหมายในวฒนธรรมของชาตอ?,นท,ตางกบของตน สวนค1าวา multi culture เป#นค1าท,ใช*เพ?,อ
แสดงวา สงคมหร?อประเทศหร?อองคกรใดเป#นท,รวมของคนท,มาจากวฒนธรรมท,แตกตางกนหร?อเป#นพห0สงคมแต
สามารถอย)รวมกนได* เชน มาเลเซย ถ?อเป#นประเทศท,มความหลากหลายทางด*านเช?/อชาต ศาสนาและวฒนธรรม
ส วนค1 า ว า culture shock เป# น ความต?, น เต* น ของผ)* ท, เ ผชญกบส, ง แวดล* อ มใหม ท, แ ตกต างอย างส/ น เชง
เป#นปรากฏการณท,เกดข2/นขณะไปทองเท,ยว ไปเรยนภาษาหร?อไปท1างานตางประเทศแล*วต*องพบกบส,งแวดล*อม
ใหมๆ และวถชวตท,แตกตางจากท,เคยเป#นอย)
การเกด culture shock อาจเร,มต*นจากก*าวแรกท,เข*าประเทศน/น จากความหลากหลายของร) ปแบบ
การทกทาย เชน การจบม?อพร*อมกลาวทกทายนยมใช*ในประเทศตะวนตก หากเป#นประเทศม0ส ลม การจบม?อ
ทกทายไมเหมาะสมส1าหรบค)สนทนาท,ตางเพศกน การย/มเป#นส,งค0*นเคยในเม?องไทย แตในประเทศฟeนแลนดการย/ม
ส1าหรบคนไมร)*จกกนมากอนด)เหม?อนเป#นเร?,องผดปกต เป#นต*น นอกจากน/น เร?,องของเวลา ชาวตะวนตกถ?อเร?,อง
การตรงตอเวลาเป#นส,งส1าคญมากในการท1างาน และวนอาทตยเป#นวนท,ท0กคนหย0ดเพ?,อพกผอน
องคกรท,ท1าหน*าท,ผสานความแตกตางทางวฒนธรรมในประเทศไทย ได*แก “ม)ลนธผสานวฒนธรรฒ” เป#น
องคกรเอกชนไมแสวงก1าไร ภายใต*การก1ากบของกระทรวงวฒนธรรม เพ?,อด1าเนนกจกรรมในการสงเสรมสทธด*าน
วฒนธรรมประเพณ สงเสรมการแลกเปล, ย นประสบการณและการประสานงานรวมกนระหวางกล0 มท, ม ความ
หลากหลาย สงเสรมให*มการศ2กษา การท1าวจยและข*อม)ลเพ?,อ เผยแพร ความร)*ร ะหวางกล0มประชากรท,ม ความ
หลากหลายทางวฒนธรรม
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นอกจากน/ น วทยากรยงได*ย กตวอย างความแตกต างทางวฒนธรรมในเร?, อ งต างๆ อาท การศ2 ก ษา –
โรงเรยนในตางประเทศไมบงคบเร?,องทรงผมถ?อวาเป#นเสรภาพ เป#นสทธสวนบ0คคล ไมมเคร?,องแบบ / นกเรยน
นกศ2กษา สามารถยกม?อถาม-ตอบ ให*เหต0ผลหร?อเถยงอาจารยได* เร?,องการพ)ดแทรก กระท1าได*ในช/นเรยนเวลา
ต*องการแสดงความคดเหMน อยากพ)ดเวลาใดกMได* ไมจ1าเป#นต*องยกม?อท0กคร/งถ?อเป#นเร?,องปกตไมเสยมารยาท ซ2,ง
แตกตางกบวฒนธรรมไทย ภาษากาย - การน1าน/วช/และน/วโปdงมาท1าเป#นร)ปวงกลมส1าหรบคนไทยและคนอเมรกน
แปลวา โอเคหร?อสบายด แตคนฝร,งเศสแปลวา ไมมเงนหร?อไมมคา นอกจากน/นชาวตะวนตกไมถ?อวาเท*าเป#นของต,1า
สามารถใช*แทนม?อในการเข,ยของให*หร?อใช*ช/ได* การใช*รถใช*ถนน – เคารพกฎจราจร คนข*ามถนนเป#นใหญ คนข*าม
ไม ต* อ งคอยด) ร ถ ไม ต* อ งรบเดนเพราะรถจะหย0 ด ให* ข* า ม หากขบรถจะเปล, ย นเลน และรถคนหลง
ใช*ไฟส)งแสดงวาให*เปล, ยนเลนมาได* อาคารสถานท, - จะเรยกช/นสองของต2กวา first floor และเรยกช/นลางวา
ground floor ดงน/น การเรยนร)*ซ2,งกนและกนจะชวยให*เกดความสมพนธอนดและท1าให*มการปรบตวเข*าหากน
ได*งายข2/น
๔. การบรรยาย เร1(อง การจดประช&ม สมมนาระดบนานาชาต
โดย ดร. ดวงทพย ส0รนทาธป นายกสมาคมลามการประช0มไทย
ประเพณการจดประช0มเร,มมากวา ๒๐๐ ปr หลงจากองกฤษท1าสงครามกบนโปเลยน โดยมจ0ดก1าเนดจาก
ย0โรปเข*าส)เอเชยและประเทศไทย โดยไทยเร,มเป#นเจ*าภาพในการจดประช0มนานาชาตสมยรชกาลท, ๗ การประช0ม
แบงร)ปแบบตามขอบเขตของงาน จ1านวนของผ)*เข*ารวมมสองฝcายหร?อหลายฝcาย แบงออกเป#น ๑๗ ประเภท ได*แก
๑) summit เป#นการประช0มหวหน*าระดบส0ดยอดมกเป#นหวหน*าฝcายรฐบาล ๒) ministerial meeting เป#นการ
ประช0มระดบรฐมนตรท/งแบบทวภาคและพห0ภาค ๓) senior officials' meeting : SOM เป#นการประช0มเตรยม
การกอนประช0มระดบรฐมนตร ๔) working group เป#นการประช0มระดบผ)*ปฏบตงาน มสถานภาพเป#นทางการ
๕) task force meeting เป#นการประช0มในลกษณะคณะท1างาน/เฉพาะกจ ๖) drafting group เป#นกล0 มคณะ
ท1างานเพ?,อ ยกรางรายงานการประช0ม ตางๆ ๗) general assembly เป# นการประช0 มส) งส0ด ขององคกรระหว าง
ประเทศตางๆ ๘) conference/meeting มความหมายเหม? อ นกน แต conference มาจากภาษาละตน สวน
meeting มาจากภาษาแองโกล-แซกซอน ๙) joint commission หวหน*าคณะมกเป#นรฐมนตรวาการกระทรวง
การตางประเทศ ๑๐) joint committee ๑๑) Ad hoc committee เป#นการประช0มเฉพาะเร?,อง ๑๒) congress
๑๓) convention เป#นภาษาละตน มกเป#นการประช0มทางการเม?อง ๑๔) symposium เป#นภาษากรก การประช0ม
เป#นลกษณะเหม?อนสภากาแฟ เป#นการประช0มทางวชาการ ๑๕) workshop เม?,อเสรMจส/นการประช0มจะต*องม
ผลผลตจากการประช0ม เชน ประช0มจดท1าแผนหร?อจดท1าค)ม?อ ๑๖) round table discussion เป#นการประช0ม
โต~ะกลม มผ)*พ)ด และจ1ากดจ1านวนผ)*เข*ารวมประช0ม และ ๑๗) retreat เป#นลกษณะการประช0มส0ดยอด (การประช0ม
เป#นสวนตว/เป#นกนเอง)
ข/นตอนการวางแผนจดประช0ม(ระหวางประเทศ) โดยสร0ป ประกอบด*วย การศ2กษาขอบเขต/ประเดMนของ
การประช0ม การศ2กษากฎระเบยบตางๆ ของการจดประช0ม การขออน0มตจดประช0มและงบประมาณ การจดท1า
หนงส?อเชญประช0ม การประสานงานกบฝcายเลขาน0การการประช0มเก,ยวกบโครงการ ระเบยบวาระและเอกสาร
การประช0ม การแตงต/งคณะกรรมการประช0ม การเตรยมการด*านสถานท, ท,พกและอ0ปกรณการประช0ม การจดท1า
ค1ากลาวตางๆ การมอบหมายงานให*ผ)*รบผดชอบด*านตางๆ และการจดท1ารายงานรวมถ2งหนงส?อขอบค0ณ
ในหวข*อน/ วทยากรได*แบงป•นประสบการณของการเป#นลามอาชพในการปฏบตงานในการประช0มระดบ
ระหวางประเทศตางๆ อาท ASEAN, ASEM, UNESCO และ ESCAP ถ2งการเตรยมความพร*อมท/งด*านทกษะการใช*
ภาษา ความร)ท* ,วๆ ไปท/งในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในประเดMนออนไหว (sensitive issues)
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ขนบธรรมเนยมประเพณท,แตกตางกนในแตละประเทศ ปฏภาณไหวพรบในการแก*ไขป•ญหาเฉพาะหน*าขณะปฏบต
หน*าท,ลาม และได*เน*นย/1าวา การท1าหน*าท,ลาม ไมสามารถกระท1าได*ทก0 คน จ1าเป#นต*องผานการอบรมเฉพาะทางและ
มการฝgกฝนตลอดเวลา
๕. การบรรยาย เร1(อง National Qualification Framework for Global Work Force
โดย ดร. จรศกด‚ พงษพษณ0พจตร คณบด คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
การเป#นประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในปr ๒๕๕๘ จะสงผลให*มการเคล?,อนย*ายแรงงาน แหลงท0น การค*า
และบรการได*อยางเสร ตลาดแรงงานเปeดกว*างส1าหรบชาวตางชาต และชาวไทย การพฒนาศกยภาพแรงงานให*
สามารถแขงขนได* การเรยนร)*ท,จะอย)รวมกนของประชากรทามกลางความหลากหลายทางเช?/อชาต ศาสนา ภาษา
และวฒนธรรม
กรอบมาตรฐานการศ2กษาระดบชาตจดท1า ข2/น เน* นเร?, อ งการเรยนร)*ต ลอดชวตเพ?, อ ให* ท รพยากรบ0 ค คล
สามารถเรยนท/ ง แบบ non-formal ค? อ การฝg ก ปฏบตในงาน (on the job training) และแบบ informal ค? อ
การสร*างคนให*ม sense เป#นการเรยนร)*จากประสบการณ การศ2กษาตางๆ จะต*องค1าน2งถ2งความต*องการของตลาด
แรงงาน ค?อต*องผลตคนเกงและต*องมความรบผดชอบและวนย เน?,องจากคนเป#นป•จจยส1าคญในการพฒนาประเทศ
เหต0ผลท,ประเทศตางๆ ต*อ งมการพฒนากรอบมาตรฐานการศ2 กษาค?อ เพ?, อการแขงขนระดบโลกและ
การพฒนาท0นมน0ษย และเพ?,อการพฒนาระดบภ)มภาค
การขบเคล?,อนการด1าเนนงานด*านการศ2กษาของไทยม ๔ ย0ทธศาสตร ค?อ ๑) การเผยแพรความร)* ข*อม)ล
ขาวสารและเจตคตท,ดเก,ยวกบอาเซยนเพ?,อก*าวส)ประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในปr พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การพฒนา
ศกยภาพของนกเรยน นกศ2กษาและประชาชนให*มทกษะเหมาะสมในด*านภาษาองกฤษ ภาษาเพ?,อนบ*าน ทกษะ
ความช1านาญท,สอดคล*องกบการปรบตวและการเปล,ยนแปลงของสงคม การเม?องและเศรษฐกจ ๓) การเตรยม
ความพร*อมเพ?,อเปeดเสรการศ2กษาในอาเซยน และ ๔) การพฒนาเยาวชนเพ?,อเป#นทรพยากรส1าคญในการก*าวส)
ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน โดยเน*นการพฒนาสมรรถนะตางๆ
เปdาหมายของสถาบนอ0ดมศ2กษาในการผลตทรพยากรมน0ษยเพ?,อตอบสนองความต*องการแรงงานข*ามชาต
ค?อ การผลตทรพยากรมน0ษยท,เสรมสร*างความสามารถในการแขงขนของประเทศในฐานะเป#นแหลงผลตสนค*าและ
บรการท,เหมาะสม เป#นสถานท,นาทองเท,ยวและอย)อาศย และ การผลตทรพยากรมน0ษยท,มศกยภาพในการแขงขน
และเป#นท,ต*องการในตลาดแรงงานข*ามชาต รวมถ2งการทดแทนการน1าเข*าแรงงานจากตางประเทศ ท/งน/ เพ?,อให*การ
พฒนาทรพยากรมน0ษยมค0ณสมบตเหมาะสม สถาบนการศ2กษาจ1าเป#นต*องมการปรบตวในด*านตางๆ ดงน/ พฒนา
สถาบนอ0ดมศ2กษาให*เป#นองคกรแหงการเรยนร)* ค1าน2งถ2งความต*องการของตลาดแรงงานข*ามชาตและตลาดแรงงาน
ส1าหรบธ0รกจข*ามชาตมากข2/น โดยเฉพาะในกรอบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน และพฒนาเคร?อขายความรวมม?อกบ
สถาบนตางๆ ท/งในประเทศและตางประเทศ
๖. การบรรยาย เร1(อง เทคโนโลย' ฐานขอมล เคร1อขาย
โดย รองศาสตราจารย ดร. บดนทร รศมเทศ คณบดคณะบรหารธ0รกจ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
เราท1า งานวเทศสมพนธเพ?, ออะไร ๑) ประชาสมพนธ ๒) สร*างเคร?อ ขายความรวมม?อ ๓) แลกเปล, ย น
บ0คลากร ๔) แลกเปล,ยนองคความร)* เทคโนโลย ๕) เจ*านายส,งให*ท1า และ ๖) อ?,นๆ
บทบาทงานวเทศสมพนธแบ งออกเป# น ๔ ด* า น ค? อ ในฐานะ ๑) ผ)* ร เร, ม โดยการสร* า งเน?/ อ หา/ข* อ ม) ล
ด*วยตนเอง ๒) ผ)*รวบรวมข*อม)ลจากผ)*อ?,น (syndicator) ๓) ผ)*กระจายข*อม)ล (distributor) โดยท1าหน*าท,กระจาย
ข*อม)ลภายในองคกรท,มอย)แกบ0คคลอ?,นๆ และ ๔) ผ)*ขายข*อม)ล โดยท1าหน*าท,ขายข*อม)ลหร?อบรการให*แกบ0คคลอ?,นๆ

-๕:

D pu\ilad\training

.doc-5

หากจะเปรยบเทยบงานวเทศสมพนธเป#น การด1า เนนธ0 รกจจะเหMน วาเทคโนโลยและงานวเทศสมพนธ
เก,ยวข*องกนในสวนของ ๑) สนค*าเป#นข*อม)ล ๒) MOU ตางๆ ค?อการให*ทดลองใช*บรการตางๆ และไมมผลทาง
กฎหมาย ๓) ความรวมม?อท,เป#นร)ปธรรมค?อการส/นส0ดงาน/การจบการขาย ๔) งานวเทศสมพนธเป#นสวนหน2,งของ
งานอ?,น และงานอ?,นๆ กMเป#นสวนหน2,งของงานวเทศสมพนธ และ ๕) เคร?อขาย (network) จะเป#นวธด1าเนนงานด*าน
วเทศสมพนธ ดงน/น กอนใช*เทคโนโลยสารสนเทศในงานวเทศสมพนธต*องเร,มจากการเข*าใจหน*าท,ความรบผดชอบ
ขององคกรตนและเหต0ผ ลในการเจรจาตอรอง/สร*างความรวมม?อ การค*น คว*า หาข* อ ม) ล เพ?, อ ใช* ใ นการตอรอง/
สร*างความรวมม?อ การสร*างสรรค/ความรเร,มใหมๆ/การพ2,งพาซ2,งกนและกนเพ?,อประโยชนท,จะได*รบของท/งสองฝcาย
และ การก1าหนดเปdาหมาย/แนวทางท,ชดเจนในการด1าเนนงานด*านวเทศสมพนธ
ส1าหรบประเดMนความท*าทายของงานวเทศสมพนธประกอบด*วย สภาพสงคม ลกษณะความคดและวถชวต
ของคนท,เปล,ยนไป ระยะเวลาท1างานท,จ1ากด การแขงขนกนด*วยเวลา ความเข*าใจถ2งความสามารถท,โดดเดนของ
องคกร ความรวมม?อท,ม0งเน*น : การวจย/พฒนา การค*า การลงท0น การแลกเปล,ยน หร?อความคดเหMน ความเป#น
นานาชาตขององคกร : วธคด พ) ด เขยน หร? อ ด1 า เนนชวต รวมถ2 ง การเป# น องคกรท, ล ดการใช* เ อกสาร
จากองคประกอบท,กลาวมา การท1างานของชาววเทศสมพนธจ2งควรมการปรบเปล,ยนเพ?,อให*ก*าวทนตอกระแสโลก
และเป#นแนวทางให*งานด*านอ?,นๆ ขององคกรน1าไปประย0กตใช*ให*องคกรมความเข*มแขMงตอไป
กระบวนทศนใหมในการจดการข*อม)ลของงานวเทศสมพนธประกอบด*วย การสงเสรมให*เกดองคกรแหง
การเรยนร)* การพฒนาวฒนธรรมองคกรในการม0งไปข*างหน*า การสร*างความสามารถในการเรงพฒนาเคร?อขาย
ความรวมม?อ การพฒนานวตกรรมเทคโนโลยเฉพาะขององคกร การเน*นการสร*างฐานข*อม)ลอยางตอเน?,องและ
มค0ณภาพ การยอมรบการเปล,ยนแปลงในวธการท1างาน การปรบเปล, ยนวฒนธรรมและการรบร)*ถ2งป•ญหาและ
ข*อผดพลาดท,เกดข2/น การวางแผนและย2ดม,นกอนการลงม?อปฏบตงาน การเน*นการใช*ทรพยากรอยางค0*มคาส)งส0ด
และการคดอยางมม0มมองของตลาดโลก
ดงน/น อาจกลาววา เคร? อขายด*า นวเทศสมพนธประกอบด*วย ๓ ป• จ จยหลกท, ก ลาวมาค? อ เทคโนโลย
สารสนเทศ คน และความรวมม?อ ซ2,งจ1าเป#นต*องไปด*วยกน แยกจากกนไมได*
๗. การบรรยายและฝกปฏบต เร1(อง Knowledge Promotion Expert
โดย นางสาวพรทพย กาญจนนตย ผ)*อ1านวยการบรหารม)ลนธการศ2กษาไทย-อเมรกน (ฟ0ลไบรท)
หน*าท,ของนกวเทศสมพนธสวนใหญค?ออะไร
๑. ประสานและพฒนาความรวมม?อกบตางประเทศ
๒. พธการ รบรองแขกตางประเทศ
๓. ท1าส?,อประชาสมพนธ
๔. สร*างภาพลกษณของหนวยงาน
๕. การขออน0มตการเดนทางไปตางประเทศ การขอวซา พาสปอรต
๖. น1าองคความร)ใ* หมเข*าส)องคกร
๗. ท0นการศ2กษาท,ให*กบนกศ2กษา แลกเปล,ยน
๘. ให*ความร)*ภาษาองกฤษในองคกร
๙. รางจดหมายโต*ตอบ
๑๐. โอเปอเรเตอร รเซพช,นนสต
๑๑. แปลเอกสาร พธกร
๑๒. ลาม
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จากหน*าท,ดงกลาวข*อท,ผ)*เข*ารวมอบรมคดวามความส1าคญท,ส0ดค?อการประสานและพฒนาความรวมม?อ
ระหวางประเทศ เพราะเหม?อนเป#นจ0ดเร,มต*นของงานในข*ออ?,นๆ ตอไป การท1างานวเทศไมมข/นตอนการด1าเนนงาน
ท, ช ดเจนในการท1 า งาน เราจ2 ง ต* อ งมความคล องตวว องไว ย? ด หย0 น มความคดท, แ ตกต าง ดงน/ น เราต* อ งร)* ว า
นกวเทศสมพนธค? อ อะไร เพ?, อ หาความร)* ใ ห* ถ) ก จ0 ด น1 า ไปใช* ใ นหน* า ท, ใ ห* ถ) ก วธ การท1 า งานด* า นวเทศสมพนธ
ในระบบราชการแบบปeด เป#นการท1างานท,ท1าตามข/นตอน ไมมการแสดงออกทางความคด ท1าตามท,ระบบส,งการ
ส วนระบบท, เ ปe ด กM ต* อ งเปe ด อย างสมด0 ล ระหว างผ)* บ รหารและผ)* ปฏบตการ ถ? อ เป# น การให* โ อกาสทางความคด
ลดชองวางระหวางกนเพ?,อจะเสรมหร?อพฒนาการท1างานท,ราบร?,นได*ตอไปในอนาคต
นกวเทศสมพนธค?ออะไร นกว,ง/นกบด (งานดวน) นกบรหารจดการ หร?อ นกวชาการ การให*น/1าหนก
งานวเทศสมพนธวาอย)ระดบใดระหวางความเป#นวชาการและการบรหารจดการน/นข2/นอย)กบม0มมองของผ)*เก,ยวข*อง
ซ2,งไมสามารถช/ชดได* ดงน/น จะข2/นอย)กบขอบเขตขององคกรท,ให*ความส1าคญตองานวเทศสมพนธ
แกนแท*ของนกวเทศสมพนธค?อการเป#นนกร0ก ค?อร)*เทาทน ร)*นยและร)*รอบ..โลก ภ)มภาคและหนวยงานของ
ตน รวมถ2งการเช?,อมโยงและประสานภาพรวม ดงน/น จ1าเป#นท,ต*องจดการกบความร)*ตางๆ แบงเป#น เร?,องท,ต*องร)*
เร?,องท,ควรร)* และเร?,องท,เหม?อนไมจ1าเป#น แตอยากร)* ส1าหรบความร)*ในเบ?/องล2กท,จ1าเป#นแบงเป#น เร?,องท,มโอกาสได*
อาน/เรยนร)* ทกษะตางๆ และป•ญญาในการแก*ไขป•ญหาเฉพาะหน*า
นกวเทศสมพนธจะมความส0ขกบโอกาสท,ได*เรยนร)ใ* นสวนของการใช*เวลาท,อย)กบผ)*บรหารและแขกชาวตาง
ประเทศท,มาเย?อนให*เป#นประโยชน การฝgกยกค1าถามและตอบในใจ การปรบแนวการได*เรยนร)*จากการด)งาน/
การเย,ยมคารวะ และการมองถ2งอนาคต ท/งน/ ป•จจยท,จะผลกดนให*เกดการเรยนร)*มาจากเร?,องของภาษา การสร*าง
เคร?อขายและการพ)ดค0ยอยางเป#นกนเอง (กอนเข*าเร?,องพธการ) อนเป#นการส,งสมประสบการณในการเรยนร)*ถ2ง
ความแตกตางของวฒนธรรม ความคด ความเช?,อ
การแสดงให*เหMนถ2งบทบาทของนกวเทศสมพนธวาเป#นเพยงนายไปรษณยหร?อไมน/นอาจท1าได*โดยการ
เช?,อมเคร?อขายท/งในและตางประเทศ การเสนอเร?,องส)นโยบายเพ?,อน1าไปปฏบต การน1าเสนอให*เหMนชองวางท,ยงคง
ต*องได*รบการจดการ และการเป#นตวเรงให*เกดการกระท1าด*วยการเสนอแนวทางท,เป#นไปได*
ดงน/น การให*ความส1าคญกบงานวเทศสมพนธสวนหน2,งข2/นอย)กบนกวเทศสมพนธเองในการแสดงให*องคกร
ได*เหMนความส1าคญของงานด*านน/ และการน1าองคกรให*เป#นท,ร)*จกท/งในและตางประเทศได*อยางไร ส,งท,ขาดไมได*
อยางหน2,งค?อ ผ)*บรหารให*โอกาสในการท1างานและการสร*างคนร0นใหมข2/นมาแทนท, และสงเสรมให*มโอกาสเรยนร)*ใน
เวทระดบระหวางประเทศอยางตอเน?,องอนจะเป#นผลดตอท/งผ)*ปฏบตงานเองและองคกรของตน
๘. การบรรยาย เร1(อง พลงงานนวเคล'ยร! ผลด'-ผลเส'ย ตอมน&ษยชาตU
โดย รองศาสตราจารย พรรณ พกคง คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
ภยธรรมชาตท,สงผลให*เกดอนตรายตอส,งกอสร*างของมน0ษย โดยเฉพาะโรงไฟฟdานวเคลยรซ2,งประเทศไทย
ได*มการหาความร)*ในกรณท,อาจจะมการสร*างในประเทศบ*างน/น เหต0การณท,ประเทศญ,ป0cนท1าให*เราได*น1าความคด
การใช* พ ลงงานนวเคลยรมาพจารณาให* ถ, ถ* ว นอกคร/ ง โดยการเผยแพร ความร)* ด* า นพลงงานนวเคลยรและ
สารกมมนตภาพรงสให* แ ก ประชาชนท, ว ไปได* ร บทราบถ2 ง ข* อ ดและข* อ เสย เพ?, อ เล? อ กวธการท, เ หมาะสมท, ส0 ด
แกประเทศชาตและประชาชน พลงงานนวเคลยรหร?อสารกมมนตรงส มอย)แล*วในธรรมชาต โดยได*รบการค*นพบใน
ลกษณะท,เป#น Innovation คร/งแรกเม?,อประมาณศตวรรษท, ๒๐ นกวทยาศาสตรในสมยน/นให*ความสนใจนวเคลยร
เพราะเป#นธาต0ท,เลMกมากแตให*พลงงานส)ง
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ในชวตประจ1าวน เราถ)กแวดล*อมไปด*วยสารกมมนตรงสอย)แล*ว เชน การใช*ระบบ 3G การส)ดดมก~าซ
เรดอนท,ปลดปลอยจากแรยปซ,ม อนเป#นสวนประกอบของการกอสร*างบ*านเร?อน ประเทศตางๆท,วโลกท,มปรมาณ
รงสตามธรรมชาตส)ง เชน เยอรมน เดนมารก นอรเวย บราซล อนเดย จน แตรงสในประเทศเหลาน/ไมมผลกระทบ
ด*านลบตอการใช*ชวต และบางแหง เชน บราซล ใช*รงสใช*ในการบ1าบด เป#นต*น การก1าหนดขดของความอนตรายใน
รงสจ2งยงไมสามารถระบ0วารงสในปรมาณเทาใดจ2งจะชวยในการบ1าบดหร?อท1าอนตรายตอส,งมชวต
พลงงานนวเคลยรถ)กน1ามาใช*ประโยชนในหลายด*าน เชน การถนอมอาหาร การส?อ, สาร การผลตไฟฟdา
การท1าเคร?,องประดบ และ ทางการแพทย เป#นต*น ซ2,งสวนใหญน1ามาใช*ในทางการแพทย (๙๐%) โดยการน1าสาร
กมมนตรงส (ไอโอดน ๑๓๑) มาใช*ในการวนจฉยโรคไทรอยด เพ?,อปdองกนการเป#นโรคเอ†อ โดยเฉพาะกบเดMกในแถบ
ภาคเหน?อ และใช*ในการรกษามะเรMงไทรอยด นอกจากน/ยงใช*โคบอล ๖๐ ในการรกษามะเรMงตอมล)กหมากได*ผลด
ส1าหรบท,น1าไปใช*ผลตไฟฟdา มประมาณ ๓% แตเม?,อมองภาพรวมการผลตไฟฟdาของท,วโลก พบวา เป#นไฟฟdาจาก
พลงงานนวเคลยร ๒๐ % โดยใช*หลกการ แตกตวของนวตรอน ท1าให*เกดพลงงานออกมาต*มน/1า จากน/นเอาไอน/1าไป
หม0นกงหนป•‡นไฟ ในการแตกตวของนวตรอนต*องมการควบค0มอ0ณหภ)มให*เหมาะสม โดยใช*น/1าเป#นตวหลอเยMน
สารกมมนตรงสท,พบธรรมชาตเกดโดยธรรมชาตในเปล?อกโลก พบในหน ดน พ?ช ต*นไม* น/1าและอากาศ สวน
สารกมมนตรงสท,มน0ษยสร*างข2/นเกดจากการทดลองอาว0ธนวเคลยร แม*วาจะมการประกาศหย0ดการสร*างและทดลอง
อาว0ธนวเคลยรอย)เสมอ แตคนท,วไปแล*วยงไมมความไว*วางใจและมกจะมการสะสมและพฒนาอาว0ธนวเคลยรของ
ประเทศอ0ตสาหกรรม ซ2,งสงผลตอความคดให*ยงคงอย)วารงสนวเคลยรยงคงมความเส,ยงอย) การใช*พลงงานนวเคลยร
ผลตไฟฟdาได*มการเกดอ0บตเหต0ท,สงผลกระทบตอชวตและส,งแวดล*อมหลายคร/ง แตท,ร0นแรงมากม ๓ คร/ง ค?อ
ปr ๑๙๕๗ ท,องกฤษ ปr ๑๙๘๙ ท,สหรฐอเมรกา และปr ๑๙๘๙ ท,รสเซย (Chernobyl) อ0บตเหต0เหลาน/ท1าให*ลดความ
ม,นใจในการน1าพลงงานนวเคลยรมาใช*และสงผลตอประชาชนตอโลกท,จบตามองการเคล?,อนไหวการใช*พลงงาน
นวเคลยร
กมมนตรงสในผลตภณฑตางๆ พบได*ในฟ•นปลอมมสารย)เรเนยม ภาชนะช0ดอาหารจากกระเบ?/องเคล?อบ
เป#นเช?/อเพลงในเคร?,องม?อส1ารวจอวกาศ มอย)ในเคร?,องตรวจควน ใช*ในทางการแพทยเพ?,อการวนจฉยโรคและการการ
รกษาโรค (รกษาโรคมะเรMงและมะเรMงตอมไทรอยด) ใช*ถนอมอาหารย?ดอาย0ผก ผลไม*และการท1าลายเช?/อจ0ลนทรย
โดยการฉายรงส เป#นต*น
การน1าพลงงานนวเคลยรมาใช*ประโยชนควรค1าน2งถ2งด*านส,งแวดล*อมเป#นหลก ซ2,งมน0ษยกMเป#นสวนหน2,งของ
ส,งแวดล*อม เม?,อน1ารงสท,มความเส,ยงส)งมาใช*กMตอ* งประเมนข*อดและข*อเสยให*รอบคอบ เพ?,อประโยชนแกมน0ษย ส,งม
ชวตธรรมชาตและส,งแวดล*อมบนโลกตอไป
๙. การบรรยาย เร1(อง ความรในการอานรายการอาหารและมารยาทในการน(งโตWะแบบตะวนตก
โดย ดร. ประทป กรตบด วทยาลยนานาชาต มหาวทยาลยบ)รพา และ
หวหน*าพนกงานต*อนรบบนเคร?,องบน บรษท การบนไทย จ1ากด (มหาชน)
การปฏบตงานในฐานะนกวเทศสมพนธจ1าเป#นต*องมความร)*ความเข*าใจเก,ยวกบมารยาทการรบประทาน
อาหารแบบตะวนตกด*วย รายการอาหารแบบตะวนตกซ2,งมหลายร)ปแบบแบงเป#น A la carte ค?อ อาหารตามส,ง
Table d'hote หร?อ host's table ค?อ รายการอาหารแบบจดเล/ยงท,เจ*าภาพก1าหนด Set menu ค?อ อาหารช0ด
เชน โต~ะจน Carte du Jour หร?อ Today's special ค?อ อาหารพเศษประจ1าวน และ cycle menu ค?อ อาหาร
ตามฤด)กาล ส1าหรบม?/ออาหารท,วไป อาท dinner อาหารม?/อเยMนมกเร,มเวลา ๑๘.๐๐ น. สวน supper มกเร,มเวลา
๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น. ถ?อเป#นม?/อกอนนอนส1าหรบผ)*ท,ไมได*ทานม?/อเยMนเตMมท, นอกจากน/น ค1าวา High tea เป#นร)ปแบบ
ของม?/อบายเลMกๆ เร,มต*นจากประเทศองกฤษ จรงๆ เรยกวา afternoon tea มาจากเจ*านายองกฤษ ใช*โต~ะเต/ย
ส1าหรบน,งสนทนากน มกเร,มต*นประมาณ ๑๖.๐๐ น. ประกอบด*วย ขนมคาว ค?อพายประเภทตางๆ ตอด*วยเค*ก
และชMอกโกแลต
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เกรMดเลMกเกรMดน*อยของอาหารแบบตะวนตก ได*แก ขนมป•ง/ครวซองดเสรฟค)กบเนยและแยมเฉพาะม?/อเช*า
ส1 า หรบม?/ อ กลางวนและเยM น จะไม มการเสรฟแยม ซ0 ป ประเภท bisque มกท1 า จากซฟ)d ด และมเหล* า ผสมอย)
ซ0ปประเภท gazpacho (กาสปาโช) เป#นซ0ปท1าจากผก (มะเช?อเทศและผกอ?,นๆ) เป#นซ0ปเยMน low carb เป#นอาหาร
แคลลอร,ต,1าค?อมแปdงน*อย spirit เป#นเหล*าแรงเพราะเป#นเหล*าท,ระเหยงาย cognac (คอนยค) เป#นช?,อประเภทของ
เหล*าท,จดลขสทธ‚ ผลตจากแคว*นคอนยค ของประเทศฝร,ง เศสเทาน/น หากผลตจากท, อ?,น จะเรยกวา brandy
สวนแชมเปญค?อเหล*าท,อดแก~สเข*าไป จดลขสทธ‚ในการผลตจากแคว*น campagne ประเทศฝร,งเศส หากผลตท,อ?,น
จะเรยกวา sparkling wine
การน,งโต~ะอาหาร ผ)*ชายต*องย?นหลงเก*าอ/ของตนรอจนผ)*หญงน,งเรยบร*อย ส1าหรบผ*าเชMดปาก (napkin) ให*
หยบหลงเจ*าภาพ/ประธาน คลเพยงคร2ง, เดยวแล*ววางบนตก หนรอยพบไว*ดา* นในตดตว ใช*เพ?,อซบรมฝrปาก ไมใช*เชMด
เหง?,อหร?อส,งน/1าม)ก ไมใช*เชMดอ0ปกรณ เม?,อจะล0กจากโต~ะช,วคราวให*วางบนเก*าอ/ เม?,อกนเสรMจให*วางไว*ข*างจาน จากน/น
รอให*บรกรตกอาหารท0กคนเรยยร*อย รอเจ*าภาพ/ประธานหยบช*อนส*อม บรกรจะเสรฟด*านซ*ายและเกMบจานด*าน
ขวาของเรา ส1าหรบขนมป•งและเนย ให*หยบทละช/นจากตะกร*า ใช*ม?อบขนมป•งทละค1าแล*วปdายเนย สงเข*าปากทละ
ค1า ไมทาเนยท/งแผนแล*วกด ส1าหรบไวน ห*ามคว,1าแก*วไวนเพ?,อจะบอกวาไมรบ ดงน/น เม?,อบรกรมา ให*ยกม?อข2/นเหน?อ
ปากแก*วไวนเพ?,อปฏเสธหร?อบอกให*รนเลMกน*อย แล*วไมด?,ม การด?,มไวนค?อ ด) ดม ด?,ม เวลายกแก*วให*จบท,ก*าวแก*ว
และไมจ1าเป#นต*องด?,มให*หมดแก*ว สวนอาหารจานหลก (main course) เม?,อมดส*อมสมผสอาหารแล*ว ไมวางบนโต~ะ
อก องกฤษห,นอาหารเป#นช/นเลMกแล*วกนด*วยส*อมม?อซ*าย เม?,อจะด?,มเคร?,องด?,มให*วางท/งมดส*อมท,ขอบจานกอน
ส1าหรบอเมรกนจะห,นอาหารเป#นช/นเลMกหลายช/นกอน แล*วพกมดบนขอบจาน ด*านคมหนเข*ากลางจาน ใช*ม?อขวา
จบส*อมจ/มอาหารเข*าปาก ขณะรบประทานไมควรใช*โทรศพท ไมแคะฟ•นท,โต~ะอาหาร ถ*าต*องไปห*องน/1า ไมต*อง
บอกวาไปท1าอะไร ให*พ)ดวา 'excuse me, I'll be right back'. ไมควรพ)ดเม?,อมอาหารในปาก ไมค0ยเสยงดงและ
ไมพ)ดมากระหวางกน เม?,อกนเสรMจควรกลาวชมอาหาร/บรการ หากไมชอบอาหาร ไมอยากฝŽนใจชม กMให*เงยบ ห*าม
พ)ดถ2งบรการในแงลบและไมขออาหารท,เหล?อกลบบ*าน
ประเดMนท,กลาวมาน/เป#นเพยงสวนหน2,ง การจะเข*าสงคมหร?อต*องมปฏสมพนธกบชาวตางประเทศจ1าเป#น
ต*องเรยนร)*ถ2งขนบประเพณท,แตกตางเพ?,อให*มความเข*าใจและถ?อเป#นมารยาทในการปฏบตตนด*วย
๑๐. การบรรยาย เร1(อง การเข'ยนขอเสนอโครงการภาษาองกฤษ (Proposal Writing)
โดย รองศาสตราจารย ดร. จราภา วทยาภรกษ คณะคร0ศาสตรอ0ตสาหกรรม สถาบนพระจอมเกล*าเจ*าค0ณทหาร
ลาดกระบง
การเขยน การน1าเสนอ ร)ปแบบและ ประเดMนทางภาษาท,จะน1ามาเขยนข*อเสนอโครงการภาษาองกฤษท,
ประสบความส1าเรMจน/น ต*องอาศยการฝgกฝนและประสบการณของผ)*เขยน งานวเทศสมพนธอาจน1ามาปรบใช*เขยน
โครงการเก,ยวกบ การประช0ม การสมมนาระดบประเทศ โครงการความรวมม?อระหวางองคกรของตน และ/องคกร
ระหวางประเทศ
การเรยนร)*ทฤษฎการเขยนข*อเสนอโครงการภาษาองกฤษ เป#นพ?/นฐานท,ส1าคญในการเร,มเขยนโครงการ
เสนอเพ?,อขอรบความชวยเหล?อทางการเงน ซ2,งไมมร)ปแบบท,ไมตายตว เน?,องจากแตละท,มความแตกตางกนตาม
ลกษณะ เปdาหมายของงาน และกล0มเปdาหมายท,ตางกน บางคร/งหนวยงานผ)*ให*ความชวยเหล?อจะมแบบฟอรมให*
กรอกรายละเอยด หร? อ ท0 นจากแหล งท0 นต างๆ อาท ฟ) ล ไบรทอาจระบ0 ใ ห* ก รอกค1 า ถามแบบเปe ด เพ?, อ ให* ร ะบ0
รายละเอยดตางๆ ลงไป
ข*อเสนอโครงการภาษาองกฤษท,ดควรประกอบด*วยข*อม)ลพ?/นฐานดงน/ เหต0ผลความจ1าเป#นในการจดท1า
โครงการ กจกรรมท,จะด1าเนนการ ด1าเนนการอยางไร ใครเป#นผ)*ด1าเนนการและด1าเนนการท,ไหน ระยะเวลาเทาใด
รวมท/งใช*งบประมาณเทาใด
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-๙ประเดMนส1าคญของข*อเสนอโครงการ ประกอบด*วย
- เป#นสร0ปยอ ท,ประกอบไปด*วยวตถ0ประสงค: การเขยนต*องส/น ได*ใจความ กลาวถ2งวตถ0ประสงค วธการ
และแผนงาน สวนสร0ปซ2,งเป#นสวนท,ส1าคญ เป#นเหม?อนการแสดงความประทบใจและความสนใจให*กบผ)*
ท,อาน เพ?,อด2งด)ดใจ และสร*างความโดดเดนออกจากโครงการอ?,น
- ความต*องการท1า: ต*องชกจ)งและแสดงออกถ2งความส1าคญของการท1าโครงการ แสดงออกถ2งต*นเหต0ของ
ป•ญหาของโครงการ แล*วจ2งให*ข*อม)ลอ*างองด*านสถตเพ,มเตม เพ?,อความนาเช?,อถ?อ
- วตถ0ประสงคท,ชดเจน: แสดงออกถ2งผลท,คาดวาจะได*รบ เม?,อโครงการเสรMจส/นท,สามารถประเมนคา
ออกมาได* และจะสงผลด*านดให*กบกล0มคนประเภทใด อยางไร เป#นต*น
- วธการท,ใช*: วธการท,จะน1าโครงการไปส)ความส1าเรMจ โดยอ*างองจากวตถ0ประสงคของโครงการ
- การประเมน เผยแพร: เม?,อท1าเสรMจแล*ว จะมการประเมนโครงการอยางไร และเผยแพรโครงการได*
อยางไร
- Profile ของผ)*ท,เขยน ซ2,งข2/นอย)กบการเขยนประวตสวนตวของผ)*เขยน: ผ)*น1าเสนอจะต*องแสดงค0ณสมบต
ท,โดดเดนของผ)*น1าโครงการ ผ)*เช,ยวชาญด*านสาขาตางๆเพ?,อให*เป#นการเพ,มคาความนาเช?,อถ?อของงาน
- ตารางการวางแผน: การคาดการณด*านเวลาท,จะท1าตามข/นตอนตางๆ ต/งแตเร,มโครงการจนจบโครงการ
- งบประมาณท,ใช*: ระบ0งบประมาณท,ต*องการท/งหมดเป#นยอดรวม การแจกแจงรายละเอยดตางๆ ต/งแต
คาจ*างผ)*เช,ยวชาญสาขา คาอ0ปกรณ คาเดนทาง และคาใช*จายเพ,มเตม เป#นต*น
- image counts: ภาพลกษณของร)ปเลมต*องด)ด สะอาด เรยบร*อย นามอง เพ?,อสร*างความประทบใจ
การเขยนแตละสวนท,ส1าคญของโครงการ โดยเร,มจากการเขยนช?,อเร?,อง ซ2,งในหน*าแรกน/นควรประกอบ
ไปด*วยช?,อเร?,อง ช?,อของผ)*ท1า สถานท,ท1างานของผ)*จดท1า และวนท, การต/งช?,อเร?,องท,ดควรเป#นเขยนเป#นวล (Phrase)
ท,กระชบและใช*ค1าส1าคญจากโครงการ (keywords)
การเขยนบทคดย อ (Abstract) เป# น เหม? อ นการสร0 ปโครงการเพ?, อ ให* ผ)* อ านเข* า ใจความคดของผ)* เ สนอ
ประกอบไปด*วย โครงการน/น1าเสนออะไร ท1าไมจ2งท1า ท1าอยางไร ได*ผลอยางไร มข*อเสนอแนะและสร0ป
๑๑. การบรรยายและฝกปฏบต เร1(อง การรางค[ากลาวและจดหมายภาษาองกฤษ
โดย ดร. ส0รยา จนดาวงษ กองรบรอง กรมพธการท)ต กระทรวงการตางประเทศ
ในอนาคตการเป#นประชาคมอาเซยน จะสงผลให*ภาษาองกฤษมความส1าคญมากข2/น ค1ากลาว หร?อจดหมาย
โต*ตอบท,ปรากฏออกไปในนามของหนวยงานยอมสะท*อนมาตรฐานการท1างานของหนวยงานหร?อประเทศ ดงน/น
ในฐานะผ)*ปฏบตงานด*านวเทศสมพนธจ2งควรใช*ภาษาองกฤษให*ถ)กต*องและมมาตรฐานในระดบสากล เพ?,อรวมกน
ผลกดนให*ประเทศไทยเป#นหน2,งในผ)*น1าอาเซยน
ในการรางค1ากลาว (Speeches) และจดหมายโต*ตอบ (Correspondence) ไมมหลกเกณฑตายตว หากแต
ผ)*เขยนควรร)*โครงสร*างหลกไว*เป#นแนวทาง สวนเน?/อหา หร?อลลาการเขยนข2/นอย)กบธรรมชาตของผ)*เขยน ตลอดจน
บรบทท,เก,ยวข*อง โดยมหลกการส1าคญท,ตอ* งค1าน2งถ2ง ค?อ
๑. ผ)*ฟง• เชน ระดบความร)* ความสามารถด*านภาษาองกฤษ วฒนธรรมของประเทศน/นๆ
๒. ผ)*พ)ด เก?อบท/งหมดไมได*เขยนค1ากลาวเอง ดงน/น ผ)*เขยนต*องเขยนให*ผ)*ฟ•งเช?,อวาเป#นค1าพ)ดท,กลาวมาจาก
ใจของผ)*พ)ดจรงๆ สะท*อนตวตน หร?อบ0คลกภาพของผ)*พด) ให*มากท,สด0
๓. เน?/อหาท,ส?,อ ต*องชดเจน โดยเฉพาะในยอหน*าแรก อาจระบ0ไว*เป#นข*อๆ
๔. บรบทของการประช0ม เชน ประช0มแบบทางการ สมมนา ระดมสมอง การประช0มเพ?,อสร*างความรวมม?อ
เพ?,อการแขงขน การประช0มสองฝcาย ล*วนมผลตอร)ปแบบของค1ากลาว
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- ๑๐ ลกษณะของค1ากลาวท,ด (Effective) ค?อ มเน?/อหาส1าคญอนเดยว ชดเจน ในหน2,งยอหน*าควรระบ0ความคด
เดยว ส/นประมาณ ๒-๓ บรรทด ใช*ภาษาท,เข*าใจงาย และข*อม)ล ตวสะกดตางๆ มความถ)กต*อง
ประเภทของค1ากลาว แบงเป#น
๑. Welcoming / Ceremonial / Opening /Luncheon / Dinner เป#นค1ากลาวส/นๆ ลกษณะกนเอง
๒. Introductory คอนข*างเป#นพธการ เป#นการสร0ป รวมกบสะท*อนเปdาประสงคท,เราต*องการ
๓. Closing สร0ปสาระส1าคญ รวมกบท/งท*ายให*คด หร?อฝากประเดMนส1าหรบการประช0มคราวหน*า
๔. Intervention ค1ากลาวส/นๆ ในกรณท,ตอ* งการแทรกประเดMน หร?อต*องการให*เหต0ผลสนบสน0น
๕. Statement เป#นถ*อยแถลงท,ยาวกวา Intervention
๖. Keynote Address เป#นจ0ดเดนของงาน จ2งเขยนยากและยาวท,ส0ด ดงน/น ควรต/งคณะท1างานเพ?,อระดม
ความคด เล?อกประเดMนท,ต*องการน1าเสนอ แตเวลาเขยนควรเขยนคนเดยว เพ?,อลลาการเขยนมความตอเน?,อง
โครงสร*างค1ากลาว ประกอบด*วย
๑. Introduction (เกร,นน1า ท,วๆไป เพ?,อเตรยมความพร*อมของผ)*ฟ•ง)
๒. Outline the speech (แจ*งให*ผ)*ฟ•งทราบวาจะพ)ดเร?,องอะไร ล1าดบความส1าคญ)
๓. Part 1: Develop ideas and examples
๔. Part 2: Develop further ideas and examples
๕. Part 3: Focus argument on key idea
๖. Summarizing arguments
๗. Highlight conclusions (สร0ป และควรแฝงประเดMนท,อยากท1าหร?อมความรวมม?อกนตอไป)
ประเภทของจดหมายโต*ตอบ
๑. Formal letters เป#นหนงส?อทางการ มแบบฟอรมชดเจน ใช*ในเร?,องท,ส1าคญ ข*อควรระวงค?อ สามารถ
ใช*เป#น ข* อผ) กมดทางกฎหมายได* ดงน/น จ2ง มกด1า เนนการโดยกระทรวงการต างประเทศ (หนวยงานท, วไปควร
หลกเล,ยง)
๒. Informal letters ใช*ในการตดตอท,ว ไป ถ* อยค1า มความย?ด หย0 นได* และไมมข*อ ผ)ก มดทางกฎหมาย
ดงน/น หนวยงานท,วไปจ2งควรใช*จดหมายลกษณะน/ แตหากมข*อเสนอท,ต*องการให*พจารณา และเพ?,อไมให*เป#นข*อ
ผ)กมดทางกฎหมาย ให*ท1าแยกเป#นเอกสารแนบ พร*อมหนงส?อปะหน*า
๓. Reminders เป#นข*อความส/นๆ เน*นความถ)กต*อง ใช*เพ?,อเต?อนความจ1า ตดตามงาน และไมมการลงนาม
ค กล วทด ตองมแนวคดทชดเจน น เสนออย งเปนระบบ และควรแฝงเปdาหมายขององคกร ตลอดจน
คานยม และวฒนธรรมความเป#นไทยไว*สกนด เพ?,อสร*างความแตกตาง อนเป#นเสนหอยางหน2,งของค1ากลาว
๑๒. การบรรยายและฝกปฏบต เร1(อง พธ'กรและการพดในท'(สาธารณะ
โดย นางก0ลนดดา ป•จฉมสวสด‚ แอนเดอรสน พธกรและผ)*ประกาศขาวสถานโทรทศนชอง ๓
การเตรยมตวส1าหรบเป#นพธกร
๑. บ0คลกภาพท,ปรากฏ (Appearance) ต*องแตงตวให*เหมาะสมกบงาน พธกรหญงแตงหน*า ท1าผม
๒. อานบทพ)ด (Script) ให*เข*าใจ พ)ดออกไปแบบไมใชทองจ1า
๓. เวลาพ)ดอ*าปากกว*าง เพ?,อให*เสยงดง ชดเจน ก1าหนดให*เสยงออกมาจากหน*าอก ไมใชล1าคอ
๔. ในงานท,พธกรต*องใช* ๒ ภาษา ควรแบงการใช*ภาษาออกเป#น ๗๐% ส1าหรบภาษาของผ)*ฟ•งสวนใหญ
และ ๓๐% ส1าหรบภาษาของผ)*ฟ•งสวนน*อย
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๕. Note การด ควรมขนาด A4 พบคร2,ง และเขยนเฉพาะหวข*อ เรยงตามล1าดบ
๖. ไปถ2งงานลวงหน*า ๒ ช,วโมง๗. สร*างความค0*นเคยกบสถานท, ทบทวนบทพ)ดกบเจ*าของงาน ทดสอบการ
ข2/นบนได ปรบไมโครโฟนให*
เหมาะสม
๘. ย?นเท*าชด น,งเท*ากบเขาชด
๙. มทศนคตท,ดกบงาน ท1าใจให*สน0ก และท1าให*ดท,ส0ด
๑๐. หากท1าผดพลาด จงให*อภยตวเอง ให*คดวาความผดพลาดเป#นเร?,องธรรมดาของมน0ษย พ)ดผดให*กลาว
ค1าวา “ขออภย”
๑๑. แก*ป•ญหาเฉพาะหน*าโดยใช*อารมณขน
วธฝgกเป#นพธกร
๑. อานขาวบอยๆ ให*รอบร)* ชวยให*มความม,นใจ
๒. ฝgกอานออกเสยงจากหนงส?อพมพ โดยมหลกการดงน/ เข*าใจในส,งท,อาน อานออกเสยง ช*าๆ ชดๆ ควบ
กล/1า “ร” “ล” ให*ชดเจน เว*นวรรคให*ถ)กต*อง ท*ายประโยคควรกดเสยงต,1าเลMกน*อย และเลาขาวจากความเข*าใจ
เลาช*าๆ อ*าปากกว*าง เสยจะท0*มนาฟ•ง
๓. อดเสยง/ อดวดโอการอานของตนเอง เพ?,อปรบปร0งการออกเสยงและบ0คลกภาพ
๔. อาสาท1างานพธกร เพ?,อสะสมประสบการณ
สร0ป ค0ณสมบตของการเป#นพธกร ค?อ ต*องเข*าใจในส,งท,พด) ใช*ค1าส0ภาพ และมองโลกในแงด
๑๓. การศ]กษาดงาน ณ สาธารณรฐเกาหล'
Ewha Womans University เดมช?, อ Ewa Haktang เป# น มหาวทยาลยเอกชน ก อต/ ง เม?, อ วนท,
๓๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๘๖ และในปr ค.ศ. ๑๙๔๖ได*เปล,ยนสถานะเป#น Ewha Womans University ซ2,งนบเป#น
มหาวทยาลยสตรแหงแรกของประเทศเกาหลใต* และเป#นมหาวทยาลยสตรท,มขนาดใหญท,ส0ดในโลก ป•จจ0บน
เปeดสอนระดบปรญญาตรใน ๑๑ คณะ และระดบบณฑตศ2กษาใน 15 คณะ ป•จจ0บนจดเป#นมหาวทยาลยหญงล*วน
ท,มขนาดใหญท,ส0ดในโลก มนสตท/งหมดประมาณ ๒๔,๐๐๐ คน โดยทางสถาบนได*รบการสนบสน0นจากภาคเอกชน
ในการบรจาคเงนเพ?,อพฒนาการเรยนการสอนและอาคารท,ทนสมย เชน Ewaha Sumsung Buliding , Ewha
Posco Hall โดยชวงเวลาท,เหมาะกบการขอเย,ยมชมมหาวทยาลย ค?อ เด?อนเมษายน
Yonsei University เป#นมหาวทยาลยวจยเอกชน กอต/งโดยคณะผ)*เผยแพรศาสนาครสตเม?,อปr ค .ศ. ๑๘๘๕
เปeดการสอนในระดบอ0ดมศ2กษาหลายสาขา ประกอบด*วย ๒ วทยาเขต ค?อ Shinchon Campus และ Wonju
Campus โดย Yonsei University เป#นมหาวทยาลยท,ตดอนดบท, ๑๙๐ ของโลกของ Times Higher Education
World University Rankings เม?,อปr ค.ศ. ๒๐๑๐ ป•จจ0บนมการเรยนการสอนแบงเป# น ๑๙ คณะและหลกส) ตร
นานาชาตประกอบด* ว ย Exchange/Visiting Programs, International Summer School, Underwood
International College, East Asia International College, Graduate School of International Studies,
Global MBA, Korean Language Institute มจ1านวนนสตประมาณ ๓๖,๐๐๐ คน
Kyung Hee University เดมช?,อ Shinheung Junior College ตอมายกฐานะเป#นมหาวทยาลยเอกชน
ในปr ค.ศ. ๑๙๔๙ ประกอบด* ว ย ๓ วทยาเขต ค? อ Seoul Campus, Global Campus และ Kwangnung
Campus ในปr ค.ศ. ๒๐๐๒ ได*รบการคดเล?อกให*เป#นมหาวทยาลยวชาการยอดเย,ยมจากกระทรวงศ2กษาธการ และ
การพฒนาทรพยากรมน0ษยของประเทศเกาหลใต* และในปr ค.ศ. ๒๐๑๐ Kyung Hee University เป#นมหาวทยาลย

:

D pu\ilad\training

.doc-12

- ๑๒ ท,ตดอนดบท, ๓๔๕ ของโลกของ QS World University Rankings ป•จจ0บนมอธการบด คนท, ๑๓ ค?อ Dr. Inwon
Choue ซ2,งเป#นผ)*เช,ยวชาญในสาขารฐศาสตร และการเรยนการสอนในระดบปรญญาตร และระดบบณฑตศ2กษา
มจ1านวนนสตประมาณ ๒๙,๐๐๐ คน
๑๔. ขอคดเห^นตอหลกสตรการฝกอบรม
๑๔.๑ ผ)*จดการฝgกอบรมคร/งน/มข*อได*เปรยบกวาหนวยงานผ)*จดอ?,นๆ ในเร?,องของการเชญวทยากร ท,ม
ประสบการณส)งและมความเช,ยวชาญในเร?,องเฉพาะทาง และมการจดหวข*อการบรรยาย/การฝgกปฏบตท,นาสนใจ
และเป#นประโยชนตองานวเทศสมพนธเป#นอยางด ด*วยการจดโครงการลกษณะน/ตอเน?,อง เป#นเวลานาน รวมท/ง
ผ)*จดมฐานะเป#นหนวยงานทางการศ2กษา ท1าให*วทยากรมความเช?,อถ?อและตอบรบการเป#นวทยากรอยางตอเน?,อง
๑๔.๒ การศ2ก ษาด)ง านสถาบนการศ2ก ษาท,สาธารณรฐเกาหลไม เก, ย วข* อ งโดยตรงกบลกษณะงานของ
กระทรวง/กรมท,เข*ารวมโครงการ แตผ)*เข*ารบการฝgกอบรมสามารถเรยนร)*ร)ปแบบ วธการของการประสานงานการ
ขอเข*าศ2กษาด)งาน รวมท/งบทบาทผ)*น1าด*านการท)ตและการเป#นผ)*จดการศ2กษาด)งานเพ?,อวเคราะหจ0ดแขMงและจ0ดออน
น1ามาปรบใช*ให*เหมาะกบสถานการณของหนวยงานตอไป
๑๔.๓ ด*วยผ)*ศ2กษาด)งานมจ1านวนมาก เป#นคณะใหญ จ2งอาจเป#นอ0ปสรรคแกหนวยงานตางประเทศในการ
ให*การต*อนรบคณะด)งานท/งในเร?,องของสถานท,และเวลาของการด)งาน
๑๔.๔ การเข*ารวมฝgกอบรมคร/งน/บรรล0วตถ0ประสงคท,ผ)*จดก1าหนดในเร?,องของการสร*างเคร?อขายผ)*ปฏบต
งานด*านวเทศสมพนธ ท1าให*ได*เรยนร)* แลกเปล,ยนม0มมองและประสบการณจรงในการปฏบตงานซ2,งกนและกน
สวนใหญป•ญหา/อ0ปสรรคของงานวเทศสมพนธในกระทรวง/กรมตางๆ มความคล*ายคล2งกน
๑๕. ขอเสนอแนะเพ1(อการพจารณา
๑๕.๑ ความเก,ยวข*องของงานวเทศสมพนธ/งานด*านการตางประเทศของหนวยงานกบการก*าวส)การเป#น
ประชาคมอาเซยนในปr พ.ศ. ๒๕๕๘ มความส1าคญท,หนวยงานควรเรงสงเสรมและพฒนาศกยภาพของข*าราชการ/
เจ*าหน*าท,โดยเฉพาะข*าราชการท,ปฏบตงานในสวนของความสมพนธระหวางประเทศ ท/ งในเร?,อ งการใช*ภาษา
ตางประเทศและบทบาทของการเข*ารวมประช0ม/สมมนาท,จดในประเทศและตางประเทศ เพ?,อสามารถประย0กตใช*
ประโยชนท,ได*รบจากการเข*ารวมในเวทตางๆ ในการพฒนางานตามภารกจของหนวยงานตอไป
๑๕.๒ กรมควรส งเสรมโอกาสพร* อ มสนบสน0 น งบประมาณในการเดนทางให* ผ)* ปฏบตงานท, เก, ย วข* อ ง
ได*ตดตามผ)*บรหารเข*ารวมในเวทระหวางประเทศเพ?,อเรยนร)*จากประสบการณจรง เพ?,อเป#นการสร*าง พฒนาและ
เตรยมความพร*อมให*แกบ0คลากรร0นใหม
นางสาวจนทรพร วสทธกนต
นกวชาการแรงงานชานาญการ
กลมงานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ สานกพฒนามาตรฐานแรงงาน
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