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1. หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการจัดงานอีเวนทอยางมืออาชีพ (Event Professional) 

2. หลักการและเหตุผล 

   ปจจุบันในการจัดกิจกรรมพิเศษดานการประชาสัมพันธองคกรหรือหนวยงาน (Event)  
สิ ่งที่สำคัญและจำเปนอยางยิ่งของผูที่รับผิดชอบจะตองมีความรูและเขาใจคือ มีความสามารถในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมที่แปลกใหมอยางสรางสรรค มีทักษะความรูในการสื่อสารใหกลุมเปาหมายไดรับ
ทราบและเขาใจบริบทขององคกรหรือหนวยงานไดอยางถูกตอง ซึ่งในการติดตอสื่อสารประชาสัมพันธกับ
กลุมเปาหมายอาจทำไดในหลายชองทาง เชน การใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ มาชวยเสริมใหการดำเนิน
กิจกรรมดานการประชาสัมพันธขององคกรหรือหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายตางๆ ไดอยางทั่วถึง ทำใหองคกรหรือหนวยงานสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตาม
ความตองการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ดังนั้น การออกแบบ วางแผนและสรางสรรคเนื้อหาของกิจกรรม (Content) จึงถือเปน
เรื่องที่สำคัญรวมถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระพิเศษตางๆ (Special Event) เชน การจัดงานแถลงขาว 
การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดงานฉลองวันครบรอบการกอตั้งหรือวันคลาย
วันสถาปนาองคกร การเปดใหเยี่ยมชมหนวยงาน (Open House)  การจัดงานประกวด การจัดงานเลี้ยง
สังสรรค ฯลฯ ยังถือเปนกิจกรรมทางการประชาสัมพันธอีกอยางหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ  
ที่องคกรนำมาใชในการประชาสัมพันธที่จะคอยชวยตอยอดงานดานการประชาสัมพันธไปยังสื่อชองทาง
ตางๆ จากการจัดกิจกรรมเพียงหนึ่งครั้ง  

จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร 
เทคนิคการวางแผนและการจัดงานอีเวนทอยางมืออาชีพ (Event Professional) ขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของในองคกรหรือหนวยงานไดทราบถึงกระบวนการคิด การออกแบบ การวางแผนกลยุทธในการ
สรางสรรคกิจกรรม สามารถวางแผนการจัดงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนารูปแบบการ
จัดงานใหมีความแตกตางแบบมืออาชีพชวยเสริมสรางภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกรในยุคปจจุบันที่มี
สื่อเปนปจจัยสำคัญใหดียิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเสริมสรางใหผูที่เขารับการฝกอบรมไดมีความรอบรูและสามารถปฏิบัติงานในการจัด

กิจกรรม และงานอีเวนทไดอยางกวางขวาง 
3.2 เพื่อเสริมสรางใหผูที่เขารับการฝกอบรมไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค 

เปนนักจัดกิจกรรมมืออาชีพและสามารถสรางนวัตกรรมแกหนวยงานหรือภาคสวนที่เกี่ยวของได 
3.3 เพื่อใหผูที่เขารับการฝกอบรมทราบถึงการบริหารจัดการ รูปแบบ กลยุทธในการสรางสรรค

กิจกรรมและสรางความผูกพันระหวางกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3.4 เพื่อใหผูที่เขารับการฝกอบรมไดเรียนรูแนวทางการบริหารจัดการเนื้อหาเชิงกลยุทธที่สอดคลอง
กับบริบทและสภาพแวดลอมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3.5 เพื่อเสริมสรางผูที่เขารับการฝกอบรมใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของตน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรูควบคูกับการพัฒนาหนวยงานไดเปนอยางดี 

4. คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ 

 4.1 ผูบริหาร ผูจัดการ หัวหนาสวนงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
4.2 เจาหนาที่ บุคลากรดานการจัดกิจกรรมพิเศษ การประชาสัมพันธและการตลาด การจัดประชุม

และการจัดนิทรรศการ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
4.3 อาจารย เจาหนาที่ประจำสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
4.4 นักสรางสรรคงานกิจกรรม นักประชาสัมพันธ นักการตลาด เจาหนาที่ประจำศูนยประชุมและ

ศูนยจัดแสดงสินคา 
4.5 ผูประกอบการ และผูที่สนใจทั่วไป 

5. หัวขอการฝกอบรม 

 5.1 ความรูเก่ียวกับ Event และ MICE เบื้องตน 
 5.2 การออกแบบและสรางสรรคงานดาน EVENT 
 5.3 การจัดการและการวางแผน Event และ Mice  
 5.4 การเขียนบทเพ่ืองาน Event และ Mice 
 5.5 การจัดการสถานท่ีและ Logistics 
 5.6 การนำเสนองานสำหรับงาน Event 

5.7 พฤติกรรมผูบริโภคและจิตวิทยาการบริการ 
5.8 การจัดการสื่อเพ่ืองาน Event 
5.9 การจัดการ Event  การประชุมและการจัดนิทรรศการ 
5.10 การผลิตงาน Event เพ่ือองคกร 

6. รูปแบบการอบรม 

 การบรรยายใหความรู การระดมสมอง และการฝกปฏิบัติ 

7. วิทยากร 

1. นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ 
 สวนขาวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธเขต 3 

2. นางสาวนฤมล มั่นวงควิโรจน   นักประชาสัมพันธชำนาญการ สวนแผนงานและพัฒนา 
 งานประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธเขต 3 

3. ผูเชี่ยวชาญดานการสรางสรรคกิจกรรม (Event Organizer) 
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8. ระยะเวลา ( 18 ชั่วโมง) 

ระหวางวันที่ 23-25 กันยายน 2563 

9. สถานที่จัด 

  หองฝายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันท่ี 9 กันยายน 2563) 
 10.1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองไดรับการอนุมัตจิากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอน  

10.2. สามารถสงใบสมัครไดที ่
- งานสงเสริมการเร ียนรู   ฝ ายบริการวิชาการ ชั ้น 2 อาคาร Green Nimman CMU 

residence  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- โทรสารหมายเลข 053-942874  
- E-mail : uniserv.training@gmail.com 

11. การชำระคาลงทะเบียน ทานละ 4,400 บาท (ไมรวมคาที่พัก) 

 11.1 คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาจัดทำหลักสูตร เอกสารประกอบการบรรยาย คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุกิจกรรม คาใบประกาศนียบัตร คาตอบแทนวิทยากรและคณะ คาเดินทาง
วิทยากร และคาสถานท่ีจัดฝกอบรม ฯลฯ 

11.2 สำนักบริการวิชาการจะดำเนินการติดตอไปยังผูสมัครเพื่อยืนยันการเขารวมการฝกอบรม
ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑที่สามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะ
ไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม  ตามรายละเอียด
ดังนี้ (ใบเสร็จคาลงทะเบียนออกโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
  - งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชั้น 2 อาคาร 
Green Nimman CMU Residence ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  - ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 566-554099-0 
ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) 

- ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 456-0-02583-5 
ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) 

11.3 เมื่อผูสมัครชำระเงินคาลงทะเบียนแลว กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายังโทรสาร
หมายเลข 053-942874 หร ือ E-mail : uniserv.training@gmail.com  โดยระบุช ื ่อผ ู สม ัคร ช ื ่อหล ักส ูตร  
วันที่อบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกตอง  
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11.4 กรณีผูสมัครประสงคขอยกเลิกการฝกอบรมหลังจากชำระคาลงทะเบียนแลว จะตองแจงเปน
ลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทำการกอนวันฝกอบรม ทั้งนี้ ทางสำนักบริการวิชาการ จะทำการ
คืนเงินคาลงทะเบียนในอัตรารอยละ 80 ของจำนวนเต็ม โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ 20 
หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกใหทราบเปนลายลักษณอักษรตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการ 
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณ ี

11.5 สำหรับคาลงทะเบียน (กรณีจากหนวยงานภาครัฐ) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 
2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจาก
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบวา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) 
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน 

12. การประเมินผล 

 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการใน

ภาพรวมหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว  

13. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผู เขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80%            

ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. หนวยงานรับผิดชอบ  

หนวยงาน  : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สวนงาน    : งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ 

ติดตอ     : โทรศัพท 053-942874-5 แฟกซ 053-942874 
         E-mail   : uniserv.training@gmail.com 

 Website   : www.uniserv.cmu.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

กำหนดการโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนและการจัดงานอีเวนทอยางมืออาชีพ (Event Professional) 

 

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563  
เวลา        กิจกรรม 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน / พิธีเปดการฝกอบรม 
09.00-12.00 น. - How to การจัดงานอีเวนตใหประสบความสำเร ็จและนาจดจำมากที ่สุด 

- ความรูเก่ียวกับ Event และ MICE เบื้องตน 
- การออกแบบและสรางสรรคงานดาน EVENT 
- การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.   - การจัดการและการวางแผน Event และ Mice  
   - การเขียนบทเพ่ืองาน Event และ Mice 
   - การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 
เวลา       กิจกรรม 
09.00-12.00 น.  - การจัดการสถานท่ีและ Logistics 

- การนำเสนองานสำหรับงาน Event 
- การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  - พฤติกรรมผูบริโภคและจิตวิทยาการบริการ 

- การจัดการสื่อเพ่ืองาน Event 
- การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 

 
วันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 
เวลา       กิจกรรม 
08.00-12.00 น.  - การจัดการ Event  การประชุมและการจัดนิทรรศการ 

- การผลิตงาน Event เพ่ือองคกร 
- การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  - Site visit สถานที่จัดงาน/ศูนยการประชุม ฯลฯ 
   - การฝกปฏิบัต ิ(Workshop)/การตอบขอซักถาม 
   - มอบใบประกาศนียบัตร/ปดการฝกอบรม 



 

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

 
หมายเหตุ    1. กำหนดการฝกอบรมปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
                2. พักรับประทานอาหารวาง (เชา) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บาย) 14.30-14.45 น. 
                3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.  
                4. สอบถามรายละเอียดหองอบรม/หองพัก และการเดนิทางไดที ่
    Green Nimman CMU residence โทรศัพท 053-942881 ถึง 4 
    เว็บไซต : www.uniserv.cmu.ac.th 
 
 


	12.00-13.00 น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน
	13.00-16.00 น.		- Site visit สถานที่จัดงาน/ศูนย์การประชุม ฯลฯ



