
 

     

  

  

ศูนยการศึกษาตอเน่ือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “เทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล” รุนที่ 2 

----------------------------- 
  
หลักการและเหตผุล 

 
  การจัดประชุม อบรม สัมมนา เปนเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินกิจกรรมขององคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวา
จะเปนการดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกร ใหมีขีดความสามารถในการทํางาน เพิ่ม
ศักยภาพใหกับองคกร เพื่อเปนกลไกสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว โดยผานกิจกรรมที่
เกิดข้ึน ไมวาจะเปนการระดมความคิดในการวางแผน วางกลยุทธ นอกจากนี้ การจัดประชุม อบรม สัมมนา ยังนับไดวา
เปนอุตสาหกรรมหลักของหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากนํารายไดเขาสูประเทศเปนอยางมาก และในสวน
ของมาตรฐานที่เก่ียวของนั้น ไมวาจะเปนสถานที่ เทคโนโลยี การบริการ และรูปแบบการจัดการในระดับสากล รวมไปถึง
ทิศทาง (Future Trend) การจัดการประชุม อบรม สัมมนาในปจจุบันและอนาคต นับเปนขอมูลและประเด็นที่สําคัญใน
การบริหารจัดการประชุม อบรม สัมมนาขององคกรเปนอยางยิ่ง 

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงไดจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดงาน
ประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล” รุนที่ 2 ข้ึนเพื่อเสริมสรางเทคนิคใหกับผูจัดการประชุม อบรม 
สัมมนา ไดสามารถนําไปปรับใช อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยรวมสูงสุดในการปฏิบัติงานตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในการใชเทคนิคการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพ 

สูมาตรฐานสากล  
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะการใชเทคนิคการจัดประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจเพิ่มข้ึนในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพ 

สูมาตรฐานสากล 
 

กลุมเปาหมาย 
1. ผูบริหาร ผูควบคุม ผูมีอํานาจอนุมัติ ขาราชการ พนักงานราชการ และเจาหนาที ่ในหนวยงานภาครัฐ 
2. เจาหนาที่ทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่สวนฝกอบรม เจาหนาที่ธรุการ และผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานของ

สวนราชการ 
3. ผูที่สนใจในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 



เน้ือหาวิชา 
1. ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ ประเภท และหลักการจัดประชุม อบรม สัมมนา  
2. ความหมายและความสาํคัญของมาตรฐาน และมาตรฐานที่เก่ียวของกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา 
3. ความเก่ียวของ เชื่อมโยง และความจําเปนของการจัดการประชมุ อบรม สัมมนา กับมาตรฐานสากล 
4. เทคนิคการเปนนักจัดการประชมุ อบรม สัมมนา มืออาชพี 
5. บุคลิกภาพ ทัศนคติ และการใหบริการอยางมืออาชีพของนักจัดการประชุม อบรม สัมมนา  
6. การจัดการสถานที่สําหรับการจัดประชุม อบรม สัมมนา อยางมอือาชีพตามมาตรฐานสากล 
7. เทคโนโลยทีี่เก่ียวของกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา  
8. แนวโนม ทิศทางการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ในยุค Digital and internet of Things 
 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 
          ระหวางวันที่ 27-28 มกราคม 2563 (รวมระยะเวลา 2 วัน) ตั้งแตเวลา 09.00 - 16.00 น. 
          ณ หองสุโขทัย (ชัน้ 1)  โรงแรมนารายณ ถ.สลีม กรุงเทพฯ  
 

วิทยากร 
  ดร.ณัฏฐณิชชา สิงหบุระอุดม   

- นักวิจัยโครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จดังานประเทศไทย และวิทยากร ศูนยฝกอบรมและวิจัยเพื่อ 
  การพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก 
- ที่ปรึกษาโครงการจัดท าฐานขอมูลอุตสาหกรรมการจัดประชมุและนิทรรศการ (MICE) ประเทศไทย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในการใชเทคนิคการบริหารจัดการการจัดประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพ

สูมาตรฐานสากล  
2. ผูเขาอบรมสามารถนําความรูและนําความรูที่ไดไปปรับใชในการจัดประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพ 

สูมาตรฐานสากล 
3. ผูเขาอบรมเกิดทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจเพิ่มข้ึนในการจัดงานประชุม อบรม สัมมนา อยางมืออาชีพ 

สูมาตรฐานสากล  
 

คาลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
● คาลงทะเบียนในหลักสูตรเปนเงิน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) ราคานี้รวม เฉพาะคาเอกสาร 
    คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง เทาน้ัน (ไมรวมคาที่พัก) 
● โอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
    สาขายอยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
● เช็คขีดครอมสั่งจาย “มจธ.-บริการวิชาการ”แลว Fax ใบ Pay in มาที่เบอร 0-2470-9636 

หมายเหตุ : 
1. กรุณาสงใบสมัครกอนการชําระเงินเพื่อสํารองที่นั่ง (รับสมัครจํานวนไมเกิน 50 ทาน) 
2. กรุณาชําระเงินกอน วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 มิฉะนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์ในการเขารวมการอบรม 

 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 
คุณวรารักษ วิลัย 
ศูนยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร. 0-2470-9636 
(ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.)  

===========================



 

 
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

 

ตารางการอบรม 

 

กาํหนดการฝึกอบรม 

“เทคนิคการจดังานประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที่ 2  

ระหว่างวนัที่ 27-28 มกราคม 2563  

ณ ห้องสุโขทัย (ช้ัน 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ       

....................................................... 

วนัจนัทร์ท่ี 27 มกราคม 2563  

 

  08.30 – 08.50 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  09.00 - 10.30 น.   กา้วสู่โลกของการประชุม อบรม สมัมนา มืออาชีพอยา่งมีมาตรฐานสากล  

 10.30 – 10.45 น.          พกัรับประทานอาหารวา่ง 

        10.45 – 12.00 น.  การจดัการประชุม อบรม สมัมนา กบัมาตรฐานสากล 

  12.00 – 13.00 น.          พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

  13.00 – 14.30 น.   บุคลิกภาพ ทศันคติ และการใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ 

  14.30 – 14.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

 14.45 – 16.00 น.  แนวโนม้ทิศทางการจดัการประชุม อบรม สมัมนา ในยคุ Digital and internet of Thing 

 

วนัองัคารท่ี 28 มกราคม 2563  

 

08.30 – 08.50 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร 

  09.00 - 10.30 น.   เทคนิคการเป็นนกัจดัการประชุม อบรม สมัมนา มืออาชีพ   

10.30 – 10.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น.   สถานท่ีจดัประชุม อบรม สัมมนา ในอนาคต  

12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

  13.00 - 14.30 น.   เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประชุม อบรม สมัมนา 

14.30 – 14.45 น.   พกัรับประทานอาหารวา่ง     

14.45 – 16.00 น.  นกัจดัการประชุม อบรม สมัมนา มืออาชีพ 

                                                       

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

 



  
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 

ใบสมคัรเข้ารับการอบรม 

“เทคนิคการบริหารจัดการการจัดประชุม อบรม สัมมนา อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล” รุ่นที ่2 

ระหว่างวนัที ่27-28 มกราคม 2563  

ณ ห้องสุโขทยั (ช้ัน 1)  โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ  

.............................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) : .................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่งงาน : ...........................................................................   แผนก/ฝ่าย :................................................................................ 

ระยะเวลาทาํงาน : .....................ปี.............เดือน      

ช่ือหน่วยงาน : ................................................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่หน่วยงาน : .............................................................................................................................................................................  

การศึกษาสูงสุด : .................................................................   สาขาวชิา......................................................................................... 

สถาบันการศึกษา : ............................................................................................................................................................. ............. 

โทรศัพท์มือถือ : .....................................................  โทรศัพท์หน่วยงาน : ....................................................................................           

โทรสาร : .................................................................   E-mail: ........................................................................................................ 

ข้อจาํกดัด้านอาหาร (ถ้าม)ี :  O มงัสวรัิต ิ O มุสลมิ  O อ่ืนๆ........................ 

การออกใบเสร็จรับเงนิ :  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัร  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัรและช่ือหน่วยงาน 

    O ช่ือ – นามสกลุผู้สมคัร ช่ือหน่วยงาน และทีอ่ยู่สํานักงาน 

 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมคัร 

วนัที.่.............................................................................. 

 

วธีิการชําระเงนิ:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชี :   มจธ.  – บริการวชิาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 

หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวชิาการ 

กรุณาส่งเอกสารฉบับนีม้ายงั (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    

หมายเหตุ :  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี ้ก่อนการชําระเงนิ เพ่ือสํารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจํานวน 100 ท่าน ) 

2. กรุณาชําระเงนิค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการชําระเงนิ วันพุธที่ 15 มกราคม  2563  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี ้ได้รับการยกเว้น 

    ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษมูีลค่าเพิม่ 7 %   

 

 



 

 

แผนท่ีโรงแรมนารายณ ถ.สีลม กรุงเทพฯ 

 

 
 

 


