
 

 

 
พบปะประจ ำปี: ThaiWISE รับน้องขึน้ฝ่ัง 

26-27 พฤศจิกำยน 2021 
สถำนที่: โรงแรม Good Morning Malmö 

 
วันศุกรท์ี ่ 26 พฤศจิกำยน 2021 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินรำยกำร/ล่ำม 
12:30 – 13:00 ลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่ม 
13:00 – 13:20 กิจกรรมอุน่เครือ่ง ผูด้  าเนินรายการ 

คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์
คณุ พลอยไพลนิ ชามฌั  

13:20 - 13:30 ถ่ายภาพหมูร่ว่มกบัทีมงานไทยไวส ์
13:30 – 13:50 กลา่วเปิดการสมัมนา  

 คณุ Niclas Olsson เลขานกุารฝ่ายพฒันา ดา้นสทิธิ
ทางเพศและอนามยัการเจรญิพนัธุ ์เทศบาลมลัเมอ 
และประธานคณะกรรมการโครงการไทยไวส ์

ผูด้  าเนินรายการ และลา่ม 
คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์
 

13:50 – 14:10 น าเขา้สูโ่ปรแกรมการสมัมนา: จดุประสงค ์และ ความคาดหวงั  ผูด้  าเนินรายการ 
คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย
ไวส ์

14:10 -15.30 อภปิราย:  “กฎใหมเ่ก่ียวกบัการได ้PUT ของคนท่ีมาสวีเดน
โดยเหตผุลของความสมัพนัธก์บัคนสวีเดน” 

 คณุ Paola Ugla, นกักฏหมาย  
 คณุ Minka Huskic, Utvecklingssamordnare, Malmö 
 คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์Swedish4Thai  
 คณุ พรรณี สมีาวงษ์ เหรญัญิกสมาคมวฒันธรรมไทยใน
เมืองมลัเมอ และ อาสาสมคัรชว่ยเหลอืหญิงไทยมลัเมอ 

ผูด้  าเนินรายการ 
คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย
ไวส ์
ลา่ม 
คณุ มะกรูด อรทิรา จนัทะดวง 

15:30 -15:40 รบัประทานอาหารวา่ง  



15:40 - 17:00 

 

ถาม-ตอบกบันกักฏหมาย: กฎใหมเ่ก่ียวกบัการได ้PUT ของคน
ที่มาสวเีดนโดยเหตผุลของความสมัพนัธก์บัคนสวีเดน 
 (the Aliens Act July 2021) 

 คณุ Paola Ugla, นกักฏหมาย  

ดา้นกฏหมายครอบครวัและตรวจคนเขา้เมือง 

ผูด้  าเนินรายการ 
คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์

 

 

17:00 – 18:30 Gallery Walk – พบปะวิทยากร วิทยากร 

18:30 - 18:40 ปิดการสมันา ผูด้  าเนินรายการ 
คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย
ไวส ์

 

วันเสำรท์ี ่ 27 พฤศจิกำยน 2021 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินรำยกำร/ล่ำม 

08:00 – 09:00 ลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่ม และ พบปะวิทยากร  

09:00 – 09:15 กิจกรรมอุน่เครือ่ง ผูด้  าเนินรายการ 

คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์

คณุ เจ นภาพร ฟรฟีเช็ค 

09:15 - 09:30 ทบทวนกิจกรรม 26/11 

กิจกรรมและวตัถปุระสงค ์27/11 
ผูด้  าเนินรายการ 

คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย

ไวส ์

09:30 – 10:30 การเริม่ตน้ธุรกิจ 

 คณุ ช่ือ กตาญชล ีสรรพโรจนพ์ฒันา  
เจา้ของเพจ เปิดกิจการ Starta eget företag 

ผูด้  าเนินรายการ 

คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์

 

10:30 – 11:00 รบัประทานอาหารวา่ง และ พบปะวิทยากร  

11:00 – 12:00 เคลด็ลบั (ที่ไมล่บั) ในการหางานในสวีเดน 

 คณุ พลอยไพลนิ ชามฌั  
 คณุ ชะบา มาย มีแววแสง 
 คณุ อญัชล ีอลัเวบรู 

ผูด้  าเนินรายการ 

คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย

ไวส ์

 

12:00 – 12:30 แหลง่ขอ้มลูที่มีประโยชนแ์ละนา่เช่ือถืออยูท่ี่ไหนบา้ง 

 คณุ สวรนิ ศีติสาร จาก House11.se  

ผูด้  าเนินรายการ 

คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์

12:30 – 13:30 รว่มรบัประทานอาหารกลางวนั และพบปะวิทยากร  

13:30 - 13:40 กิจกรรมอุน่เครือ่ง คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์



13:40 – 15:00 อภปิราย: 5 องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคม 

 ภาษา - คณุ มะกรูด อรทิรา จนัทะดวง 
 การศกึษา - คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์
 การปฐมนเิทศการเขา้สูส่งัคม - คณุ แหมม่ พนารตัน ์
ศิลาทิพย ์และ คณุ เลก็ พลอยไพลนิ ชามฌั  

 การท างาน ภาษี เงินเกษียณ - คณุ ปุ๊ กกี ้พรทิพย ์
เหลอืงปราการ  

 ท าธุรกิจเป็นของตนเอง  - คณุ ช่ือ กตาญชล ีสรรพ
โรจนพ์ฒันา 

ผูด้  าเนินรายการ 

คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย

ไวส ์

 

15:00 - 15:15 รบัประทานอาหารวา่ง  

15:15 - 15:30 ประเมินการสมัมนา  คณุแอม ปารชิาต โอทกานนท ์

15:30 - 16:00 สนทนาและกลา่วปิดการสมัมนา 

ทา่นกาญจนา ภทัรโชค เอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงสตอกโฮลม์ 

คณุ ยุย้ ปนดัดา ชั่งมณี ผูจ้ดัการโครงการไทย

ไวส ์
 

 


