อบรม นักวิเทศสัมพันธมืออาชีพ รุน 5 (Professional International Relations Officer)
18 – 20 กันยายน 2556
ณ หองมหาสวัสดี ศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
1.

ความแตกต่ างทางวัฒนธรรมขององค์ การ กับการอยู่ร่วมกันเพื่อรองรับ AEC สําหรับนักวิเทศสัมพันธ์
มืออาชีพ
ในอีก 2ปี ข้ างหน้ าการรวมกลุม่ ประชาคมอาเซียนกําลังจะเกิดขึ ้น จึงย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงกับทุกอาชีพและทุกสายงานในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน อันประกอบไปด้ วย
บรู ไน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ ไทย อย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนันแล้
้ วเพื่อการอยูร่ ่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ในทุกอาชีพและทุกสายงาน
ของทุกประเทศ ย่อมที่จะต้ องมีการปรับตัวในหลายๆด้ าน เช่น ปรับความคิด การเปิ ดตัวเปิ ดใจ เข้ าใจวัฒนธรรม
ข้ าม สิง่ เหล่านี ้ถือเป็ นพื ้นฐานในการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ ของชาว
ประชาคมอาเซียนโดยการปรับตัวนัน้ จะต้ องมีการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รูปธรรม เช่นปรับความคิดเพื่อคิดนอกกรอบการเปิ ดตัวเปิ ดใจด้ วย
การศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน หลังจากนัน้
แล้ วควรทําความเข้ าใจในแต่ละ วัฒนธรรมพร้ อมทังยอมรั
้
บและปรับแนวคิดเข้ าหากัน สูค่ วามเป็ นหนึง่ เดียวของ
ประชาคมอาเซียนต่อไป

2.

นักศึกษาต่ างประเทศและการบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่ างประเทศ กรณีศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็ นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับประเทศโดยในปี 2553 ได้ รับรางวัล
Best Practice Award in Student Exchange Program จาก สกอ. โดยกระบวนการในการจัดกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลีย่ น inbound และ outbound ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีกระบวนการดังนี ้
Inbound

•

Providing Information in Advance

เตรี ยมข้ อมูลหลักสูตร รายวิชา ภาคการศึกษา แก่มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา

•

Coordinating with Partners

ประสานงานด้ านข้ อมูลดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา
•

Receiving Document for Further Steps(one stop at IR)

รวบรวมเอกสารการสมัครต่างๆจากมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา
•

Housing Arrangement

เตรี ยมที่พกั ให้ แก่นกั ศึกษาที่จะเดินทางมาแลกเปลีย่ น
•

Airport Pick-up

รับนักศึกษาแลกเปลีย่ นยังสนามบินสูท่ ี่พกั
•

International Student Orientation

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและประเทศไทย
•

Registration online Access

นักศึกษาแลกเปลีย่ นทําการลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆตามที่ได้ ประสานงานก่อนแล้ วข้ างต้ น
•

Providing Assistance in All matters

มหาวิทยาลัยดูแลความเป็ นอยูต่ า่ งๆทังสั
้ งคมในห้ องเรี ยนและสังคมทัว่ ๆไป
•

Mailing Transcript

ส่งผลการเรี ยนกลับไปยังมหาวิทยาลัยต้ นสังกัดของนักศึกษาแลกเปลีย่ น
Outbound

•

Providing Information of Host University

เตรี ยมข้ อมูลใบสมัครของนักศึกษาเพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญา ในการแลกเปลีย่ นนักศึกษาซึง่ กัน
และกัน
•

Coordinating with Partners

ประสานงานแก่มหาวิทยาลัยคูส่ ญ
ั ญาในการเตรี ยมใบสมัครพร้ อมทังเอกสารต่
้
างๆเพื่อเป็ นหลักฐานในการ
สมัครต่อไป
•

Application Process for Selected Students

ทําการคัดเหลือกนักศึกษาทีม่ ีความเหมาะสมในการเข้ าร่วมโครงการกิจกรรมแลกเปลีย่ นนักศึกษา
•

Visa Assistance

ให้ คําปรึกษาในการทําหนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆเพื่อเดินทางยังต่างประเทศในการเข้ าร่วมโครงการ
กิจกรรมแลกเปลีย่ นนักศึกษา

•

Student Orientation

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผา่ นการคัดเลือกในการเข้ าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา ก่อนเดินทางออกไปเข้ า
ร่วมโครงการ
•

Course Registration at MUIC under divisions approval

ลงทะเบียนรายวิชาตามที่ได้ กําหนดแล้ วในเบื ้องต้ น
•

Tracking on students status

ประสานงานในการดูแลความเป็ นอยูต่ า่ งๆในระหว่างเดินทางไปเข้ าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลีย่ น
•

Credit/Grade Transfer

ทําการบันทึกผลการเรี ยนหลังเสร็ จสิ ้นการเข้ าร่วมโครงการ
3.

เทคนิคการนําเสนอข้ อมูลของสถาบันการศึกษาต่ างๆ(Presentation Skills)
ในการนําเสนอข้ อมูลคือการสือ่ สารอย่างหนึง่ โดยการสือ่ สารจะประสบความสําเร็จหรื อไม่นนสามารถพิ
ั้
จารณา
ได้ จาก 6องค์ประกอบดังนี ้

•

Fear

ความกลัว ความตื่นเต้ น ในระหว่างการนําเสนอข้ อมูลนัน้ จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการสือ่ สาร หากผู้
ถ่ายทอดมีความกลัว ตื่นเต้ น ในขณะที่สอื่ สาร ย่อมที่จะทําให้ การสือ่ สารมีความผิดพลาดในเรื่ องข้ อมูล
ความชัดเจนต่างๆได้ โดยสามารถแก้ ไขได้ ด้วย การฝึ กฝน การยืดเส้ นยืดก่อนนําเสนอข้ อมูล การไปถึง
สถานที่ก่อนการนําเสนอ การทักทายผู้รับสารก่อนเข้ าห้ องประชุมเพื่อทําความคุ้นเคยกันในเบื ้องต้ น
•

Audience

หากอยากให้ ผ้ รู ับสารมีความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระของการนําเสนอนัน้ ผู้สง่ สารควรจะศึกษาข้ อมูลของผู้รับ
สารก่อนเพื่อจะเตรี ยมตัวข้ อมูลให้ มีความเหมาะสมแก่ผ้ รู ับสาร และนอกจากนันในระหว่
้
างการนําเสนอ
ผลงานควรจะสังเกตุพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้รับสาร เพื่อทีจ่ ะประเมินสถานการณ์ในระห่างการ
นําเสนอ เช่น กรณีผ้ ฟู ั งส่วนใหญ่นงั่ หลับอาจแสดงและเป็ นสัญญาณเตือนว่าควรพักเบรก หรื อทํากิจกรรม
เล็กๆน้ อยเพื่อขันเวลา
้
เป็ นต้ น
•

Data

ข้ อมูลในการนําเสนอ ถือเป็ นสิง่ สําคัญ ผู้นําเสนอควรค้ นหาข้ อมูลต่างๆที่สามารถอ้ างอิงและเชื่อถือได้ อย่าง
น้ อยจาก 5 แหล่ง เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือและชัดเจนของข้ อมูลแก่ผ้ รู ับสาร

•

Delivery

การส่งสารหรื อข้ อมูลไปยังผู้รับสารนันจะต้
้ องมีวิธีในการถ่ายทอดในหลายรูปแบบเพื่อให้ ผ้ รู ับสารมีความ
เข้ าใจ โดยเทคนิคในการส่งสารมีหลายแบบด้ วยกัน เช่น การใช้ นํ ้าเสียงดังค่อยเพื่อยํ ้าประโยคสําคัญ การ
เคลือ่ นย้ ายร่างกายผู้สง่ สารเพื่อสร้ างอารมณ์ร่วมแก่ผ้ รู ับสาร เป็ นต้ น
•

Design

ทําการนําเสนอข้ อมูลตามที่ได้ เตรี ยมตัวไว้ และออกแบบไว้ ในเบื ้องต้ น
•

Evaluation

หลังจากนําเสนอข้ อมูลเสร็ จแล้ ว สอบถามข้ อมูลย้ อนกลับจากผู้รับสาร ถึงจุดเด่นและจุดด้ อยในการ
นําเสนอครัง้ นันๆ
้

4.

ความรู้เรื่องการเดินทางเข้ าเมือง (หนังสือเดินทางและวีซ่า สําหรับอาจารย์ และนักศึกษา ขัน้ ตอน
เอกสารปั ญหาต่ างๆ ที่เกิดขึน้ )
ข้ อปฏิบตั ิคือ ในการเตรี ยมเอกสารเพื่อทําหนังสือเดินทางนัน้ จะต้ องทําให้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์เช่น หากขอหนังสือเดินทางเพื่อเข้ ามาเรี ยน จะไม่สามารถไป
ทํางานได้ และหากทาง ตม. ตรวจพบจะจับปรับไม่เกิน 10,000 บาท เป็ นต้ น
โดยในเบื ้องต้ นสาเหตุที่จะต้ องใช้ เอกสารเยอะเนื่องมาจาก มีการลักลอบเข้ าเมืองในหลายรูปแบบ ซึง่ ยากต่อการ
ตรวจสอบ จึงเป็ นสาเหตุหลักที่ทาํ ให้ จํานวนเอกสารและหลักฐานเยอะ เป็ นต้ น

5.

บทบาทของนักวิเทศสัมพันธ์ ในงานพิธีการเลีย้ งรับรอง และบุคลิกภาพของนักวิเทศสัมพันธ์ มืออาชีพ
บุคลิกภาพถือเป็ นสิง่ สําคัญในงานพิธีการเลี ้ยงรับรองของนักวิเทศสัมพันธ์เป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากการที่จะสร้ าง
ความน่าเชื่อถือและความทับใจแก่แขกผู้มาเยือนนัน้ บุคลิกภาพถือว่าเป็ นสิง่ แรกที่แขกผู้มาเยือนจะสามารถ
สัมผัสแก่นกั วิเทศสัมพันธ์ได้ ดงั นันแล้
้ วบุคลิกภาพที่ดจี ะต้ องประกอบไปด้ วยบุคลิกภาพทางกายและบุคลิกภาพ
ทางใจ

บุคลิกภาพทางกายประกอบไปด้ วย
1.

การแต่งการที่เหมาะสม เช่นสวมสูทเมื่อต้ องร่วมงานพิธีการ รวมไปถึงการเลือกลักษณะสูทที่มีความ
เหมาะสมกับผู้สวมใส่ เช่น รูปร่างผอมบางให้ ใส่สทู แบบ 3-4 กระดุม รูปร่างใหญ่ให้ ใส่สทู แบบ 2 กระดุม

2.

การทักทายในการพบกันครัง้ แรกเช่น ยกมือไหว้ อย่างงามสง่าเมื่อพบกัน เริ่ มต้ นพูดจากทักทายด้ วย3คําดังนี ้
สวัสดี ยินดีต้อนรับ ดีใจที่ได้ พบกัน เป็ นต้ น

บุคลิกภาพทางใจ
1.การที่ใจคิดอย่างไรจะแสดงออกมาทางกาย ดังนันแล้
้ วบุคลิกภาพทางกายข้ างต้ นจะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ หาก
ไม่เริ่ มจากบุคลิกทางใจโดยบุคลิกทางใจ จะต้ องปรับความคิดคือแขกไม่ใช่ศรัตรูแต่แขกคือพันธมิตรหรื อเพื่อนที่
จะสานสัมพันธ์กนั ต่อไปในอนาคต ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเรื่ องง่ายที่จะสามารถปรับแนวคิดดังกล่าวได้ แต่ทกุ อย่างอยูท่ ี่การ
ฝึ กฝน หากเริ่ มทําไปเรื่ อยๆ จะช่วยสร้ างบุคลิกทางใจได้ ไม่ยาก
6.

มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก(ภาคปฏิบัต)ิ
มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกไม่ได้ ยากอย่างทีใ่ ครๆคิดเพียงแต่จบั หลักการไม่กี่ประเด็นจึงจะ
สามารถนัง่ รับประทานอาหารแบบตะวันตกได้ อย่างไม่เคอะเขิน โดยหลักการง่ายๆประกอบไปด้ วย

1.

เนื่องจากจํานวนช้ อน ซ่อมและมีด จะมีอยูบ่ นโต๊ ะรับประทานอาหารอย่างมากมายดังนันแล้
้ วในการเลือก
ช้ อนและซ่อมในการหยิบตักอาหารมีหลักง่ายๆคือ หยิบจาก ข้ างนอกมาใน จากบนลงร่าง

2.

หลังจากเลือกหยิบช้ อนและซ่อมได้ ถกู วิธีแล้ วประเด็นถัดไปคือ อาหารที่หยิบและตักยากให้ ละเว้ นเลือกแต่
อาหารที่หยิบและตักง่ายๆ โดยอาหารที่ตกั ยากควรให้ เหลือไว้ บนจาก(เป็ นเทคนิคส่วนตัวของวิทยากร)

เพราะวัฒนธรรมตะวันตก การรับประทานอาหารควรให้ เหลือไว้ ในจานบ้ าง เนื่องจากหากทานหมดจะถูก
มองว่าเป็ นคนอดอยาก
3.

ก่อนทานอาหารจะต้ องมีการวางผ้ ากันเปื อ้ นไว้ ที่หน้ าตัก โดยหลักสากลให้ พบั และวางชายผ้ ากันเปื อ้ นออก
จากตัว และใช้ ผ้ากันเปื อ้ นเช็ดปากทุกครัง้ ก่อนที่จะดื่มนํ ้าเนื่องจากป้องกันเศษอาหารติดที่ปากแก้ วนํ ้า โดย
การเช็ดให้ นําตะเข็บผ้ าด้ านในออกมาเช็ดเพื่อป้องกันการเห็นรอยเปื อ้ นจากคนอื่นๆ แต่ในที่นี ้วิทยากร
แนะนําว่าหากพับผ้ ากันเปื อ้ นและวางชายผ้ ากันเปื อ้ นเข้ าหาตัวถือว่าไม่ผิดสามารถทําได้ เนื่องจากการวาง
ผ้ ากันเปื อ้ นในลักษณะดังกล่าวจะสะดวกต่อการหยิบขึ ้นมาเช็ดปากมากกว่า(เป็ นเทคนิคส่วนตัวของ
วิทยากร)

4.

หลังจากเข้ าใจหลักการในเบื ้องต้ นแล้ วก็สามารถที่จะทานอาหารบนโต๊ ะได้ เรื่ อยๆแบบทีละจานโดยบริ กรจะ
เป็ นผู้เดินมาเสริ ฟให้ แต่ละท่านบนโต๊ ะอาหาร โดยจานแรกที่บริ กรจะมาเสริ ฟคือ ตะกร้ าขนมปั งและเนย
แยม โดยหลักการในการหยิบจับตะกร้ าขนมปั งคือ ผู้ที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ ให้ หยิบตะกร้ าขนมปั งมาไว้ กบั ตัว
หลังจากนันให้
้ ยื่นตะกร้ าแก่คนนัง่ ทางซ้ ายและขวาเพื่อหยิบขนมปั งก่อน หลังจากนันตั
้ วเองค่อยหยิบขนมปั ง
หลังจากนันให้
้ สง่ ต่อตะกร้ าต่อไปทางซ้ ายหรื อขวาก็ได้ ไปเรื่ อยๆเพือ่ ส่งต่อแก่ผ้ รู ่วมรับประทานอาหารบน
โต๊ ะ สาเหตุที่ต้องส่งต่อเนื่องจาก ตะกร้ าขนมปั งจะมีเพียง 1-2ตะกร้ า แต่ผ้ รู ่วมทานอาหารจะกอบไปด้ วย 10
-12 ท่าน จึงจะต้ องมีการส่งต่อไปเรื่ อยๆเพื่อให้ ทกุ ท่านสามารถท่านขนมปั งได้ อย่างครบถ้ วน

5.

หากในระหว่างการรับประทานอาหารบนโต๊ ะ มีผ้ ตู ้ องการขวดเกลือหรื อพริ ก ให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ กล้ ขวดทังสองหยิ
้
บ
มาไว้ กบั ตัวพร้ อมกับส่งต่อไปยังผู้ร่วมโต๊ ะข้ างๆ(ให้ สง่ ทังขวดเกลื
้
อและพริ กคูก่ นั )

6.

ในกรณีที่ต้องการรุกออกจากโต๊ ะให้ กล่าวคําว่า ขออนุญาต และรุกออก และขออนุญาตอีกครัง้ เมื่อจะเข้ ามา
นัง่ โดยให้ วางผ้ ากันเปื อ้ นไว้ ที่เก้ าอี ้

7.

ในกรณีที่ทา่ นอาหารเสร็ จให้ รวบช้ อนและซ่อมโดยมีหลักการง่ายๆคือ ให้ มองว่าจานคือหน้ าปั ดนาฬิกาและ
รวบช้ อนในทิศทางแบบเข็มสันชี
้ ้มาที่เลข2 เข็มยาวชี ้ไปที่เลข8 โดยการรวบช้ อนนัน้ ทุกคนบนโต๊ ะจะต้ องรวบ
ช้ อนทุกคน บริ กรจึงจะสามารถเก็บจานทังหมดบนโต๊
้
ะได้ โดยวิทยากรแนะนําให้ ในระหว่างการรับประทาน
ควรสังเกตผู้ร่วมโต๊ ะอาหารข้ างๆด้ วยว่ารวบมีดและซ่อมแล้ วหรื อยัง

8.

การทานซุปมีหลักการง่ายๆคือ ในระหว่างการตักซุปให้ ตะหวัดช้ อนออกนอกตัวแล้ วทานไปเรื่ อยๆ

9.

การทานขนมเค้ กหรื อของหวานต่างๆ ให้ ตกั จากซ้ ายไปขวา ถือหลักเช่นเดิมว่า อะไรที่ทานยากไม่ต้องทาน
และให้ เหลือไว้ ในจานเหมือนตังแต่
้ แรกที่กล่าวมาข้ างต้ น

10.

หลังจากทานเสร็ จครบทุนจานแล้ วในการรุกออกจากโต๊ ะให้ หยิบผ้ ากันเปื อ้ นวางบนโต๊ ะด้ านซ้ ายจะเป็ น

11.

สัญลักษณ์แสดงว่าผู้ทานอิ่มและเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว

