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หลักสูตร เทคนิคการเปนพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพ
1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันมีหลายองคกรที่บุคลากรยังขาดทักษะในการปฏิบัติหนาที่พิธีกร โดยบุคลากรบางทานตองปฏิบัติหนาที่
พิธีกรบนเวทียังขาดทักษะ ความเขาใจในการเปนพิธีกรที่ดี นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอีกหลายทานมีโอกาสไดรับหนาที่ใหเปน
พิธีกรในงานตางๆ ซึ่งบางงานไมไดจัดเตรียมพิธีกรไวทำใหบุคลากรของหนวยงานนั้นตองปฏิบัติหนาที่พิธีกรจำเปน
การพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรนั้นเปนเรื่องที่ยาก สำหรับหลายทานที่ขาดทักษะโดยเฉพาะการใชคำพูด การกลาวทักทาย
การสรางบรรยากาศ รวมถึงการแกปญหาเฉพาะหนาบนเวที ดังนั้น การจัดฝกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเปนพิธีกรและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ จึงเปนประโยชนทั้งในดานการพัฒนาตนเอง พัฒนาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึง
ยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรใหเปนมืออาชีพในอนาคต สงผลดีตอภาพลักษณของตนเอง และองคกรใหดียิ่งขึ้น
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการเปนพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการเปนพิธีกรแบบมืออาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดความรู ความเขาใจในทักษะดานเทคนิคการเปนพิธีกร ตลอดจนฝกปฏิบัติใหมีทักษะการพูดตอหนาชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ทักษะดานพิธีกร สามารถพูด และทำหนาที่พิธีกรในงานพิธีการตางๆ
ไดอยางถูกตองและมีหลักการ
2. เพื่อใหเขาใจถึงหลักในการพูดอยางมีหลักการและมีประสิทธิภาพ ใชหลักจิตวิทยาในการเรียนรูพฤติกรรม
ของคนสามารถจูงใจใหผูฟงติดตาม
3. เพื่อใหมีความรูในหลักการเปนพิธีกรที่ถูกตอง มีทักษะในการพูดและเกิดความมั่นใจในการทำหนาที่พิธีกร
สามารถทำหนาที่พิธีกรในงานพิธีการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสรางเครือข ายประชาสัมพันธ ใหผูเขารวมกิจกรรมนำข อมู ล ไปเผยแพรและเกิดการแลกเปลี ่ ยน
ประสบการณการทำงานระหวางผูเขารวมอบรมดวยกัน
3. หัวขอการฝกอบรม (จำนวน 18 ชั่วโมง)
3.1 บุคลิกที่ดีของการเปนพิธีกร
- หลักการพื้นฐานของการเปนพิธีกร
- เทคนิคการจัดระเบียบรางกายของพิธีกร
- เทคนิคการใชเสียงและการใชไมโครโฟน
- เทคนิคการแนะนำตนเอง การลดความประหมาและความตื่นเตน
- บุคลิกภาพที่ดีของการเปนพิธีกร การปรับบุคลิกภาพและวิเคราะหปญหารายบุคคล
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3.2 การเปนพิธีกรงานโอกาสตางๆ
- พิธีกรเดี่ยวและพิธีกรคู
- พิธีกรงานแตงงาน
- พิธีกรงานพิธีการ งานสัมมนาและฝกอบรม
- พิธีกรงานกิจกรรมพิเศษ และงานโอกาสอื่นๆ
3.3 เทคนิคการเขียน/อานสคริปต การทำกำหนดการและคำกลาวในโอกาสตางๆ
- การอานประกาศและอานบทกลอน
- การออกแบบงานพิธีการ
- การวางแผนและการเขียนกำหนดการ คำกลาว
3.4 เทคนิคการพูดโดยมีสคริปตและไมมีสคริปต
- เทคนิคการใชไหวพริบปฏิภาณในการพูด
- เทคนิคการขานรายนาม และการแนะนำวิทยากร
- เทคนิคการเปนพิธีกรงานบันเทิงและการรองเพลง
3.5. การฝกปฏิบัติการเปนพิธีกร (Workshop)
พรอมเรียนรูเทคนิคและฝกไหวพริบการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ อีกมากมาย
3.6 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หนวยงานดานการประชาสัมพันธ)
4. เปาหมาย
1. ผูบริหาร หัวหนาสวนงาน หัวหนางาน ผูที่ปฏิบัติหนาที่ดานการประชาสัมพันธหรือการพูด
ในที่ชุมชนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. พิธีกร ผูประกาศ โฆษกประจำหนวยงานที่ตองการเพิ่มพูนทักษะการพูดในที่ชุมชนใหดียิ่งขึ้น
3. บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาการพูดในที่ชุมชน
5. ระยะเวลาการฝกอบรม (12 ชั่วโมง)
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564
6. สถานที่จัดการฝกอบรม
หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. วิทยากร
7.1 อ.นวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม
7.2 อ.นฤมล มั่นวงศวิโรจน สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม
7.3 วิทยากรจาก คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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8. การรับสมัคร (รับสมัคร จำนวนไมเกิน 30 ทาน / หลักสูตร)
- ผูสมัครฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนสมัคร และ ตองไดรับการฉีดวัคซีน
ครบถวนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกำหนดไว (อยางใดอยางหนึ่ง) ประกอบดวยวัคซีน
Johnson & Johnson / AstraZeneca จะตองฉีดเข็มแรกแลวไมนอยกวา 14 วัน , Sinovac 2 เข็ม , SinoPharm 2 เข็ม ,
Moderna 2 เข็ม , Pfizer 2 เข็ม , Sinovac+AstraZeneca 2 เข็ม และ Sputnik V 2 เข็ม
- สมัครเขารวมการฝกอบรมไดที่ Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร
หมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com
- การจัดฝกอบรมไดปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจัง หวัดเชียงใหม
9. การชำระคาลงทะเบียน 4,200 บาท (ไมรวมคาที่พัก)
- คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร คาบริการวิชาการ คาใบประกาศนียบั ตร
และคาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
- หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑที่สามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียน
ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม โดยชำระคาลงทะเบียนผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 566-554099-0 ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)
- กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุชื่อผูสมัคร
ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจนและถูกตอง
10. เมื่อชำระคาลงทะเบียนแลวไมสามารถยกเลิกการฝกอบรมได ยกเวน
- หากติดภารกิจ โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแนบสำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของจาก
หนวยงานมายังสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม ทานจะไดรับ
คาลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน
- หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน
ทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนเต็ม
โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ 20 หรือ สามารถสงผูแทนทานอื่นเขารับการฝกอบรมแทนได
- หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ
การคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี
- สงเอกสาร / หลักฐานมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com
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11. หมายเหตุ
- หนวยงานภาครัฐ สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น)
สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน
- หน วยงานเอกชน สามารถนำค าใช จ  ายในการฝ กอบรมพั ฒนาฝ ม ื อแรงงานลดหย อนภาษี ได ร  อยละ 200
(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเว นภาษีเงิ นได สำหรั บกำไรสุ ทธิ ของบริ ษั ทหรื อ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ไ ดจากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ไดจากการประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพื่อ
พัฒ นาฝมือแรงงานของลูกจางและรายจายเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล :
http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร
ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 3%
12. การประเมินผล
โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จสิ้น
การฝกอบรมแลว
13. การรับรองผลการฝกอบรม
ผูเขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80% ของระยะเวลาตลอด
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล
14. หนวยงานรับผิดชอบ
งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โทรศัพท 053-942874-5 แฟกซ 053-942874 E-mail : uniserv.training@gmail.com

หลักสูตรการฝกอบรม (Public Training) ประจำป 2565
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กำหนดการหลักสูตร เทคนิคการเปนพิธีกรและการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดย อ.นวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ อ.นฤมล มั่นวงศวิโรจน สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม
และ วิทยากรจาก คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณ หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม/Workshop
08.30 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.
การบรรยาย
- บุคลิกที่ดีของการเปนพิธีกร
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น.
การบรรยาย
- การเปนพิธีกรงานโอกาสตางๆ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม/Workshop
09.00 – 12.00 น.
การบรรยาย
- เทคนิคการเขียน/อานสคริปต การทำกำหนดการและคำกลาวในโอกาสตางๆ
- เทคนิคการพูดโดยมีสคริปตและไมมีสคริปต
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น.
การบรรยาย
- การฝกปฏิบัติการเปนพิธีกร (Workshop)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม/Workshop
09.00 – 12.00 น.
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หนวยงานดานการประชาสัมพันธ)
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00 - 16.00 น.
การบรรยาย
- การฝกปฏิบัติการเปนพิธีกร (Workshop) / ตอ
หมายเหตุ
1. พัก 15 นาที (เชา เวลา 10.30-10.45 น.) และ (บาย เวลา 14.30-14.45 น.)
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

