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1. หลักสูตร กาวสูการเปนพิธีกรมืออาชีพ (M.C. Professional) 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันมีหลายองคกรที่บุคลากรยังขาดทักษะในการปฏิบัติหนาที่พิธีกร โดยบุคลากร
บางทานทีต่องปฏิบัติหนาที่พิธีกรบนเวทียังขาดทักษะและความรู ความเขาใจในการเปนพิธีกรที่ด ีนอกจากนี้
ยังมีบุคลากรอีกหลายทานมีโอกาสไดรับหนาที่ใหเปนพิธีกรในงานตางๆ ซึ่งบางงานไมไดจัดเตรียมพิธีกรไวทำ
ใหบุคลากรของหนวยงานนั้นตองปฏิบัติหนาที่พิธีกรจำเปน การพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรนั้นเปนเรื่องที่ยาก 
และยากมาก สำหรับหลายทานที่ขาดทักษะโดยเฉพาะการใชคำพูด การกลาวทักทาย การสรางบรรยากาศ 
รวมถึงการแกปญหาบนเวที ดังนั ้น การจัดฝกอบรมหลักสูตร กาวสู การเปนพิธีกรมืออาชีพ (M.C. 
Professional) จึงเปนประโยชนทั้งในดานการพัฒนาตนเอง การพัฒนาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
รวมถึงยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรใหเปนมืออาชีพในอนาคต สงผลดีตอภาพลักษณของตนเอง 
และองคกรใหดียิ่งขึ้น 

จากความสำคัญดังกลาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร กาวสูการเปน
พิธีกรมืออาชีพ (M.C. Professional) ขึ ้น เพื ่อพัฒนาทักษะการเปนพิธ ีกรแบบมืออาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการ ทักษะดานเทคนิคการเปนพิธีกร ตลอดจนฝกปฏิบัติ
ใหมีทักษะการพูดตอหนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ทักษะดานพิธีกร สามารถพูด และท าหนาที่พิธีกรในงาน

พิธีการ ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และมีหลักการ 
3.2 เพื่อใหเขาใจถึงหลักในการพูดอยางมีหลักการและมีประสิทธิภาพ ใชหลักจิตวิทยาในการเรียนรู

พฤติกรรมของคน สามารถจูงใจใหผูฟงติดตาม 
3.3 เพื ่อใหม ีความรู ในหลักการเป นพิธ ีกรที ่ถ ูกต อง มีทักษะและความสามารถในการพูด 

เกิดความมั่นใจในการทำหนาที่พิธีกร และทำหนาที่พิธีกรในงานพิธีการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื ่อสรางเครือขายประชาสัมพันธ ใหผู เขารวมกิจกรรมนำขอมูล ไปเผยแพรและเกิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานระหวางผูเขารวมอบรมดวยกัน 

4. คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ (เปาหมาย 25 ทาน) 
4.1  ผูบริหาร หัวหนาสวนงาน หัวหนางาน ผูที่ปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธหรือการพูด 

ในที่ชุมชนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4.2  พิธีกร ผูประกาศ โฆษกประจำหนวยงานที่ตองการเพิ่มพูนทักษะการพูดในท่ีชุมชนใหดียิ่งขึ้น 
4.3  บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาการพูดในที่ชุมชน 
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5. หัวขอการฝกอบรม 

5.1 บุคลิกที่ดีของการเปนพิธีกร 
- หลักการพื้นฐานของการเปนพิธีกร 
- บุคลิกภาพที่ดีของการเปนพิธีกร 
- เทคนิคการจัดระเบียบรางกายของพิธีกร 
- เทคนิคการใชเสียงและการใชไมโครโฟน 
- เทคนิคการลดความประหมาและความตื่นเตน 
- เทคนิคการแนะนำตนเอง 
- การปรับบุคลิกภาพและวิเคราะหปญหารายบุคคล 

5.2 การเปนพิธีกรงานโอกาสตางๆ  
- พธิีกรเดี่ยวและพิธีกรคู 
- พิธีกรงานแตงงาน 
- พิธีกรงานพิธีการ 
- พิธีกรงานสัมมนาและฝกอบรม 
- พิธีกรงานกิจกรรมพิเศษ 
- พิธีกรในงานโอกาสอื่นๆ  

5.3 เทคนิคการเขียน/อานสคริปต การทำกำหนดการและคำกลาวในโอกาสตางๆ  
  - การอานประกาศและอานบทกลอน 
  - การออกแบบงานพิธีการ  
  - การวางแปนและการเขียนกำหนดการ คำกลาว 

5.4 เทคนิคการพูดโดยมีสคริปตและไมมีสคริปต 
  - เทคนิคการใชไหวพริบปฏิภาณในการพูด 
  - เทคนิคการขานรายนาม และการแนะนำวิทยากร 
  - เทคนิคการเปนพิธีกรงานบันเทิงและการรองเพลง 
 5.6 การฝกปฏิบัติการเปนพิธีกร (Workshop) 
               พรอมเรียนรูเทคนิคและฝกไหวพริบการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ อีกมากมาย 
 5.7 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หนวยงานดานการประชาสัมพันธ) 

6. รูปแบบการอบรม 

 การบรรยายใหความรู การระดมสมอง การฝกปฏิบัต ิและการศึกษาดูงาน 

7. วิทยากร 
1. นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ 

 สวนขาวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธเขต 3 
2. นางสาวนฤมล มั่นวงควิโรจน   นักประชาสัมพันธชำนาญการ สวนแผนงานและพัฒนา 

 งานประชาสัมพันธ สำนักประชาสัมพันธเขต 3 
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8. ระยะเวลา (18 ชั่วโมง) 

วันที ่ 16-18 กันยายน 2563 

9. สถานที่จัด 

  หองฝายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563) 

 10.1. ผูประสงคเขารับการฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอน  
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  
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กำหนดการโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

หลักสูตร กาวสูการเปนพิธีกรมืออาชีพ (M.C. Professional) 

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563  
เวลา        กิจกรรม 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน / พิธีเปดการฝกอบรม 
09.00-12.00 น.  1. บุคลิกที่ดีของการเปนพิธีกร 

- หลักการพื้นฐานของการเปนพิธีกร 
- บุคลิกภาพที่ดีของการเปนพิธีกร 
- เทคนิคการจัดระเบียบรางกายของพิธีกร 
- เทคนิคการใชเสียงและการใชไมโครโฟน 
- เทคนิคการลดความประหมาและความตื่นเตน 
- เทคนิคการแนะนำตนเอง 
- การปรับบุคลิกภาพและวิเคราะหปญหารายบุคคล 

  - การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  2. การเปนพิธีกรงานโอกาสตางๆ  

- พธิีกรเดี่ยวและพิธีกรคู 
- พิธีกรงานแตงงาน 
- พิธีกรงานพิธีการ 
- พิธีกรงานสัมมนาและฝกอบรม 
- พิธีกรงานกิจกรรมพิเศษ 
- พิธกีรในงานโอกาสอื่นๆ  

  - การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 
เวลา       กิจกรรม 
09.00-12.00 น.  3.เทคนิคการเขียน/อานสคริปต การทำกำหนดการและคำกลาวในโอกาสตางๆ  
   - การอานประกาศและอานบทกลอน 
   - การออกแบบงานพิธีการ  
   - การวางแปนและการเขียนกำหนดการ คำกลาว 

  - การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 



 

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 053-942874-5  

13.00-16.00 น.  4.เทคนิคการพูดโดยมีสคริปตและไมมีสคริปต 
   - เทคนิคการใชไหวพริบปฏิภาณในการพูด 
   - เทคนิคการขานรายนาม และการแนะนำวิทยากร 
   - เทคนิคการเปนพิธีกรงานบันเทิงและการรองเพลง 

  - การฝกปฏิบัต ิ(Workshop) 
 
วันศุกรที่ 18 กันยายน 2563 
เวลา       กิจกรรม 
08.00-12.00 น.  5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หนวยงานดานการประชาสัมพันธ) 
12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  6. สรุปกิจกรรม 
   - ฝกปฏิบัติการเปนพิธีกรผูดำเนินรายการ 
   - มอบใบประกาศนียบัตร 
   - ปดการฝกอบรม 
 
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 
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