
1 
 

 
หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม  

(Oral Communication Course: OCC) ประจ ำปี ๒๕๖๖ 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันบุคลากรของรัฐมีภารกิจในการน าเสนอผลงานและน าเสนอแนวความคิดในที่ประชุมระหว่างประเทศ  

เพ่ิมมากขึ้น สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ 
การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะเฉพาะทาง จึงได้พัฒนาและออกแบบหลักสูตรการเสนอผลงานและ 
การพูดเพ่ือการประชุม (Oral Communication Course: OCC) เพ่ือให้บุคลากรของรัฐสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักสากล 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเพ่ิมขีดความสามารถให้มีความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ สามารถ

น าเสนองาน และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพ่ือดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมมาใช้ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนองค์กร 

ในการพูดในที่สาธารณะและการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ  
๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินภารกิจ                      

ด้านการต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

๓. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๓.๑ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับช านาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่มีรายชื่อสอบผ่านเกณฑ์ และ 

ได้ขึ้นบัญชีไว้เพ่ือเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม  (Oral 
Communication Course: OCC) ประจ าปี ๒๕๖๖ 

๓.๒ หน่วยงานต้นสังกัดได้เสนอชื่อให้เข้ารับการอบรม 

๔. รูปแบบการฝึกอบรม 
๔.๑ การอบรมในชั้นเรียน และ / หรือ การอบรมผ่านระบบออนไลน์  
๔.๒ การฝึกปฏิบัติการน าเสนอผลงาน ในรูปกิจกรรมเดี่ยว / กิจกรรมกลุ่ม และได้รับการประเมินรายบุคคล 
๔.๓ การฝึกปฏิบัติการเข้าร่วมการประชุมในสถานการณ์จ าลอง 

    รูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๕. เนื้อหำกำรฝึกอบรม 
๕.๑ Boosting confidence for better delivery 
๕.๒ Networking skills     
๕.๓ The power of nonverbal communication   
๕.๔ Presentation skills 
๕.๕ Professional MC and moderator 
๕.๖ Public speaking & developing personality    
๕.๗ Visual aids for presentations     
๕.๘ Debates & discussions         
๕.๙ Impromptu speaking 
๕.๑๐ Effective note-taking 
๕.๑๑ Workshop 
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๖. ขั้นตอนกำรสมัครเข้ำร่วมกำรอบรม 
๖.๑ หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือแจ้งยืนยันบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร OCC ประจ าปี 2566 

ให้สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทราบภายในวันที่ 3๑ มีนาคม 2566  
๖.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เข้าอบรมฯ ลงทะเบียนพร้อมช าระค่าธรรมเนียมฯ (ตามข้อ ๘.๑) ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.mfa.go.th/dvifa หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (Oral Communication Course: 
OCC) ประจ าป ี๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๖ 

๖.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ 

๗. ก าหนดการอบรม 
ปีละ ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๒๖ พฤษภาคม 2566 
รวม ๑๒๐ ชั่วโมง    
อบรมวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  

    ก าหนดการอบรมอาจมีการเปล ี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๘. ขั้นตอนการลงทะเบยีนการอบรม 
๘.๑ โอนค่าธรรมเนียมการอบรมฯ จ านวน ๓๐,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 

 

 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 
2549 และท่ี กค 0409.6/ว.485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 

๘.2 เข้าสู่เว็บไซต์ www.mfa.go.th/dvifa  
๘.๓ เลือกหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (Oral Communication Course: OCC)   

ประจ าป ี2566 
๘.4 เลือก “ลงทะเบียน” 
๘.5 กรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
๘.6 รับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ผู้ประสานงาน คือ นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ ์

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๑๐  หรือ ๐6 2710 1396  

๙. สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
 

 ธนาคารกรงุไทย   สาขาสามยอด  
 ชื่อบ ัญชี     กระทรวงการต่างประเทศ (เง ินลงทะเบ ียนอบรม) 
 ประเภทบัญชี กระแสรายว ัน  
 เลขทีบ่ ัญชี          ๐๐๒ - ๖ - ๑๘๖๓๗ - ๓  
 ชื่อผู้โอน            ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการอบรม  

 

http://www.mfa.go.th/dvifa
http://www.mfa.go.th/dvifa%20ใน
http://www.mfa.go.th/dvifa%20๘.๓
http://www.mfa.go.th/dvifa%20๘.๓
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๑๐. กำรประเมินผล 
  ผู้มีระยะเวลาเข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงการอบรม (ขาดได้ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) และ                       

ได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ทางสถาบันการต่างประเทศฯ ก าหนดไว้ จะได้รับ
ประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม  

๑๑. รายละเอียดเพ ิ่มเต ิม 
โทรศัพท์: นางนภัสวรรณ์ พร้อมสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๐๘ 

หรือ 08 5356 6093 (หลักสูตรฝึกอบรม) 
 นางสาวอวยพร ศีระสุวรรณ์ พนักงานบริหารจัดการโครงการ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๑๐ 

06 2710 1396 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม) 
 นางสาวปภัสสร วงษ์เสงี่ยม พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ 

ต่อ ๔๗๐๑๒ 09 5160 6021 (การโอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม)  
โทรสาร: 0 2143 9326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


