
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดการ 
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร กา้วสูก่ารเปน็สดุยอดพธีิกร 
และนกัพดูอยา่งมอือาชพี  

วนัท่ี 15-16 มถุินายน 2560 

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

วนัที ่15 มถินุายน 2560 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และพิธเีปิดการอบรม
09.00-12.00 น.     1. Icebreaking Conversation 
  2. เทคนคิการเปน็พิธีกรมืออาชพี 
     และ การฝกึปฏิบตั ิ(Workshop) 
  - การเรยีนรูเ้รื่องอุปกรณ ์เก่ียวกับการพดู 
  - โครงสรา้งทางการพดู เทคนคิการพดูทีด่ ี
  - Workshop การฝกึพดูในสถานการณต์่างๆ 
     และวิธีการพดู 
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.     3. ความหมายของพิธีกร 
  - หลกัการเปน็พิธีกรและคณุสมบตัขิองพิธีกรทีด่ ี
  - การเตรยีมการส าหรบัการเปน็พธีิกรทีด่ี 
    (กาย ใจ ข้อมลู) 
  - การฝกึปฏิบตั ิ(Workshop) 

วนัที ่16 มถินุายน 2560 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น.      4. การเปน็พิธีกรในงานตา่งๆ  
     และการฝกึปฏิบตั ิ(Workshop) 
  - การเปน็พิธีกรในงานเลีย้ง งานบนัเทงิ 
  - การใชน้้ าเสยีงและทา่ทางประกอบ 
    การใชส้ครปิตแ์ละการอ่านสครปิตข์องพธีิกร 
  - การเปน็พิธีกรคู่ 
  - ขอ้ควรระวังในการใชภ้าษาของพิธีกร 
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.      5. ขอ้ควรระวังในการพดูของพิธีกร 
  - มารยาทและจรรยาบรรณของพธีิกร 

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

หมายเหตุ 
     1. ก าหนดการฝึกอบรมปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
     2. พกัรบัประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. 
         และ (บา่ย) 14.30-14.45 น. 
     3. พกัรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  

หลักสูตร 
ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและ 
นักพูดอย่างมืออาชีพ  
 
  

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องอินทนิล ช้ัน 1 
ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

โดย 

ส านักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Website : www.uniserv.cmu.ac.th 

การรบัสมคัร 

1. ผูส้มคัรสามารถช าระเงินคา่ลงทะเบยีน พรอ้มทัง้สง่ใบสมคัรดว้ยตนเอง
ไดท้ี ่ งานสง่เสรมิการเรยีนรู ้ ฝา่ยวชิาการและวจัิย ส านกับรกิารวชิาการ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่หรอื  

2. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นทางธนาคาร และสง่ใบสมคัรทางโทรสารมาที่
หมายเลข 053-942874 หรอื E-mail : uniserv.training@gmail.com 
พรอ้มแจ้งยนืยนัการสง่ใบสมคัรมายงัโทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5  

3. หมดเขตรบัสมคัร วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 

คา่ลงทะเบียน 

     คา่ลงทะเบียน ทา่นละ 4,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีพั่ก) เพือ่จ่ายเปน็ 
คา่จัดท าหลกัสตูร เอกสารประกอบการบรรยาย กระเปา๋เอกสาร คา่อาหาร
กลางวัน-อาหารว่างและเครือ่งดืม่ คา่ประกาศนยีบตัร คา่ตอบแทนวิทยากร
คา่เดนิทางวิทยากร และคา่สถานทีจั่ดฝกึอบรม ฯลฯ 

     ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักัดก่อนทีจ่ะสง่ใบสมคัร
เขา้รบัการฝกึอบรม ส าหรบัคา่ลงทะเบยีน 4,000 บาท (กรณจีากหนว่ยงาน
ภาครฐั) สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม การจัดงานและการประชมุระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2555 และระเบยีบการคลงัว่าดว้ยการเบกิคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไป
ราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณจีากหนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) 
สามารถเบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝกึอบรม และการเขา้รบัการฝกึอบรมของเจ้าหนา้ที่
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และระเบยีบว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ
ของเจ้าหนา้ทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และ (กรณจีากหนว่ยงานอ่ืน) สามารถ
เบกิคา่ใชจ่้ายในการอบรมไดต้ามระเบยีบหนว่ยงาน 

การช าระคา่ลงทะเบียน 

1. ช าระคา่ลงทะเบยีนผา่นธนาคารไทยพาณชิย ์สาขามหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
บญัชอีอมทรพัย ์เลขที ่6672-0-5707-3 ชือ่บญัช ีส านกับรกิารวิชาการ 

2. กรณุาสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงิน  เชน่ ใบน าฝาก Pay-In Slip หรอื 
หลกัฐานการช าระเงินมาทีห่มายเลขโทรสาร 053-942874 หรอื E-mail: 
uniserv.training@gmail.com เดยีวกับทีส่ง่ใบสมคัร พรอ้มระบชุือ่
ผูส้มคัร หนว่ยงานทีส่งักัด และเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้ห้ชดัเจน 
และเพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนและการออกใบเสรจ็รบัเงิน โปรดน า
หลกัฐานการโอนเงินมาดว้ย 1 ฉบบั ในวันลงทะเบยีน 

3. กรณมีกีารสมคัรฝกึอบรมมากกว่า 1 หลกัสตูร โปรดช าระคา่ลงทะเบยีน
เปน็รายหลกัสตูร และระบชุือ่ผูส้มคัร-ชือ่หลกัสตูรมาพรอ้มกับหลกัฐานการ
ช าระเงิน 

4. หากผูส้มคัรสง่ใบสมคัรเขา้รว่มฝกึอบรมแลว้ มเีหตขุดัขอ้งไมส่ามารถเขา้
รว่มฝกึอบรมได ้ กรณุาแจ้งเปน็ลายลกัษณอั์กษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน 
ท าการก่อนวันฝกึอบรม มฉิะนัน้ ทางส านกับรกิารวิชาการ ขอสงวนสทิธ์ิ 
ไมค่นืเงินคา่ลงทะเบยีนในกรณทีผีูเ้ขา้รว่มฝกึอบรมไมไ่ดแ้จ้งยกเลกิลว่งหนา้
ตามก าหนดเวลาดงักลา่วขา้งตน้ 

5. สอบถามเพิม่เตมิ ไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 053-942874-5 

mailto:uniserv.training@gmail.com
mailto:uniserv.training@gmail.com


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกร 
และนักพูดอย่างมืออาชีพ  

หลกัการและเหตุผล 

     ปัจจุบันมีอีกหลายองค์กรที่บุคลากรไมมีทักษะการพูด 
ในทีส่าธารณะ และบางโอกาสบุคลากรบางท่านได้รับมอบหมายให้ 
ท าหนาที่ในการพูดบนเวที ซึ่งหลายท่านยังขาดทักษะในการพูด 
ทั้งในฐานะผูที่ไดรับเชิญใหเป็นผู้พูด หรือผูที่ได้รับมอบหมายให้ท า 
หนาที่เปนพิธีกรด าเนินรายการบนเวที นอกจากนี้บุคลากรที่ไดรับ
เกียรติใหเปนพิธีกรในงานตางๆ หรือองค์กรที่ไมมีพิธีกรประจ า 
บคุลากรขององคก์รนัน้จะตองท าหนาทีด่วยตวัเองทัง้หมด ซึง่หากเปน็
การพูดคุยกันธรรมดาเชื่อว่าทุกท่านสามารถท าได้โดยธรรมชาต ิ 
แต่ส าหรับกรณีการพูดบนเวทีในฐานะของพิธีกร ถือเป็นเรื่องยาก
ส าหรบับคุลากรทีไ่มมปีระสบการณ โดยเฉพาะการพูดกลาวทักทาย 
การสรางบรรยากาศของงาน รวมไปถึงการแกปญหาเฉพาะหน้า 
บนเวททีีอ่าจเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา 

     จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ส านักบริการวิชาการ ได้ก าหนดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หลักสูตร ก้าวสู่ 
การเป็นสดุยอดพิธกีรและนกัพูดอย่างมอือาชพี ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
งานดา้นพธีิกรได้รับการฝึกฝนการเป็นพิธีกรที่ถูกต้องแบบมืออาชีพ 
เป็นประโยชน์ทั้งในแง่การพัฒนาตนเอง การพัฒนาการพูด และ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึง การยกระดับการพูดบนเวทีใน
ฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณท์ีด่ใีห้แก่ตนเองและองคก์รไดเ้ปน็อยา่งดยีิง่ขึน้  

 
วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

     1.  เพื่อให้เข้าใจถึ งหลักในการพูดอย่างมีหลักการและ 
มีประสิทธิภาพ ใช้หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้พฤติกรรมของคน 
สามารถจูงใจให้ผูฟ้งัตดิตาม 

     2. เพื่อให้มีความรู้ในหลักการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง มีทักษะและ
ความสามารถในการพูดเกิดความมั่นใจในการท าหน้าที่พิธีกร และ 
ท าหนา้ทีพ่ธีิกรในงานพธีิการตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 

     3. เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
น าขอ้มลูไปเผยแพรแ่ละเกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ์การท างาน
ระหว่างผูเ้ขา้รว่มอบรมดว้ยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

     1. ผปูฏิบตัิหนาทีด่านการประชาสมัพันธทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  
     2. ผปูฏิบตัิหน้าที่ในการพดูบนเวทีของหนวยงานทัง้ภาครฐัและ  
        ภาคเอกชน 
     3. พิธีกร โฆษกประจ าหน่วยงานทีต่้องการเพิ่มพนูทักษะให้ดยีิง่ขึ้น 
     4. บคุคลทั่วไปทีส่นใจที่จะพฒันาตนเองในงานดานพิธีกรแบบมอือาชพี 
         รวมจ านวน 40 คน (รับจ านวนจ ากัด) 

 

หัวข้อการฝึกอบรม 
     1. เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ กิจกรรมพูดในที่ชุมนุมชนการพูด 
        แบบต่างๆและวิธีการพูด การเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์เก่ียวกับการพดู  
        โครงสร้างทางการพูด เทคนคิการพูดที่ด ี
     2. ความหมายของพิธีกร หลักการเป็นพิธีกร คุณสมบัติของพิธีกร  
        การเตรยีมการส าหรับการเป็นพิธีกรที่ดี การเตรียม กาย ใจ ข้อมูล 
     3. การเป็นพิธีกรในงานเลี้ยงต่างๆ พิธีกรงานบันเทิง การใช้น้ าเสียง 
        และลีลาท่าทางประกอบ การใช้สคริปต์และการอ่านสคริปต์ของ 
        พิธีกร การเป็นพิธีกรคู่ ข้อควรระวังในการใช้ภาษาของพิธีกร 
     4. ขอ้ควรระวังในการพดูของพธีิกร มารยาทและจรรยาบรรณของพธีิกร 
 

รูปแบบการอบรม 
     1. การบรรยายให้ความรู้ 
     2. การฝึกปฏิบัตพิร้อมทั้งรบัฟังค าแนะน าจากการฝึกปฏิบัติ 
 

วิทยากร  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากส านักประชาสมัพันธ์เขต 3 
     1. คุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อทุัยยศ (นักประชาสมัพันธ์ช านาญการ) 
     2. คุณนฤมล  มั่นวงศว์ิโรจน์  (นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ) 
 

ระยะเวลา    วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 
                 (จ านวน 12 ชั่วโมง)  
สถานที่จัด    ห้องอินทนิล ชั้น 1 ส านักบริการวิชาการ  
                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ใบสมัครโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร ก้าวสู่การเปน็สดุยอดพิธีกร 
และนกัพดูอย่างมืออาชีพ  

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

วันที่.........เดือน.........................พศ............. 

ชื่อ -สกุล...................................................................................... 

สถานที่ท างาน............................................................................. 

ต าแหน่ง....................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ............................................................. 

หมายเลขโทรศัพท์ส านักงาน....................................................... 

หมายเลขโทรสาร......................................................................... 

E-mail.........................................................................................

จองห้องพัก 

     เตียงเด่ียว เตียงคู่ ราคา 800 บาท (พร้อมอาหารเช้า)  

เข้าพักวันที่.....................ถงึวันที่.....................จ านวน..........ห้อง 

อาหาร      

      อาหารทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   อิสลาม 

 การลงทะเบียน 
     โอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บญัชีเลขที่ 6672-0-5707-3 
ชื่อบัญชี ส านักบริการวิชาการ 
 
                        ลงชื่อ..............................................ผูส้มัคร 

การรับสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัครและส่งพร้อมหลักฐานการโอนเงิน
มายัง ฝ่ายวิชาการและวิจัย ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรสาร 053-942874 หรือ  
E-mail : uniserv.training@gmail.com  
พร้อมแจ้งการส่งที่โทรศัพท์หมายเลข 053-942874-5 
 

รับสมัครถึงวันศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน 2560 

mailto:uniserv_training@hotmail.com

