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เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ 
หลักสูตร“เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ รุ่นท่ี ๓” บริบท : ยืนหน้าไมค์ใครว่ายาก  

เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม หนังสือตอบยืนยัน และแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน  จ านวน  ๑  ชุด  
 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตระหนักถึงความส าคัญในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์
นอกเหนือจากการพัฒนาความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะในการท างานแล้ว  ยังมีองค์กรมากมายท่ีบุคลากรยังขาดทักษะในการท า
หน้าท่ีพิธีกรบุคลากรบางคนจะต้องท าหน้าท่ีพิธีกรบนเวที ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ียังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในการเป็นพิธีกรท่ีดี  
นอกจากน้ี ยังมีบุคลากรหลายคนมีโอกาสได้รับหน้าท่ีให้เป็นพิธีกรในงานต่างๆหรือบางงานไม่ได้จัดเตรียมพิธีกรไว้ บุคลากรของ
หน่วยงานน้ันต้องท าหน้าท่ีพิธีกรจ าเป็นเองท้ังหมด การพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรน้ันเป็นเรื่องท่ียากและยากมากส าหรับใครหลายๆคนท่ี
ขาดทักษะ โดยเฉพาะการใช้ค าพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีท่ีมีให้เห็นเป็นประจ า ดังน้ันการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ จึงจะเป็นประโยชน์ท้ังในแง่การพัฒนาตนเอง การพัฒนาการพูด และการพัฒนา
บุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและ
หน่วยงานต่อไป ทางโครงการฯจึงได้ก าหนดจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ ในหลักสูตร“เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการ               
อย่างมืออาชีพรุ่นที่ ๓”บริบท : ยืนหน้าไมค์ใครว่ายาก ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ในการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีการพูด ซ่ึงสามารถเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพของบุคคล อีกท้ังเรียนรู้มรรยาทในพิธีการสมาคมต่างๆได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความมั่นใจในการปรากฏตัวต่อหน้าท่ีประชุม
ชนและมีบุคลิกภาพให้สง่างาม ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๙,๙๐๐ บาท(รวมค่าที่พักและค่าอาหาร ห้องพัก พักห้องละ  ๒ คน) ตาม
รายละเอียดท่ีแนบมาน้ี 

และได้คัดเลือก(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว จึงขอความร่วมมอืแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกด าเนินการดังน้ี 

๑.แจ้งให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมตอบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว  ภายในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘๕-๒๒๒-๔๒๑๘ หรือโทรสารหมายเลข ๐๒-๔๓๓-๔๙๓๘  

๒. แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมบียอนด์  
สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยแต่งชุดสุภาพ 

๓. การช าระเงินค่าลงทะเบียน ช าระด้วยวิธี โอนเงินชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
คณะวิทยาการจัดการ” บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขามศก. วข.สารสนเทศ
เพชรบุรี ภายในวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

 ท้ังนี ้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียน
จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีทัองถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ หมวดท่ี ๒ ส่วนท่ี ๒ ข้อ ๒๘(๑) ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพัก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๘) ลงวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจเข้ารับการอบรม(เพิ่มเติม) 
สมัครและดูรายละเอียดได้ท่ี www.thailocalsu.com ท่านสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีหมายเลข ๐๘๕-๒๒๒-๔๒๑๘ (อาจารย์เจี๊ยบ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

      ขอแสดงความนับถือ  

 
 

                (ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
                                   ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ล ำดบั น ำ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด

๑ นาย ฐเดช ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองทอ่มใต้ อบต.คลองทอ่มใต้ กระบี่

๒ นางสาว กัญญารินทร์ อินทร์ทรัพย์ นักพฒันาชุมชน อบต.เขาดิน ฉะเชิงเทรา

๓ นางสาว สุวรรณี หมวดธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ อบต.หนองหงษ์ ชลบรีุ

๔ นางสาว อุมาพร พรหมศรี นักพฒันาชุมชน ทต.หาดทา่เสา ชัยนาท

๕ นางสาว วรุิฬหสิ์ริ จันทป์ระภากรณ์ นักประชาสัมพนัธ์ สนง.เขตการศึกษาประถม ๒ เชียงราย

๖ นาย ณัฐพล เสรียศ ผู้ช่วยนักวชิาการประชาสัมพนัธ์ อบจ.เชียงราย เชียงราย

๗ นางสาว ปราณปรียา โพธเิลิศ หวัหน้าฝ่ายงบประมาณ อบจ.เชียงราย เชียงราย

๘ นางสาว อารีวลัย์  สินธคุ า นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ อบจ.เชียงราย เชียงราย

๙ นาง โสภา พลอยพลายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจันทกึ อบต.จันทกึ นครราชสีมา

๑๐ นาง อนันทจ์ันทรา คชินทร์เพนเทศ นักพฒันาชุมชน อบต.จันทกึ นครราชสีมา

๑๑ นาง ชุติมา คงแก้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลทา่ยาง ทต.ทา่ยาง นครศรีธรรมราช

๑๒ นางสาว นุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรีต าบลทา่ยาง ทต.ทา่ยาง นครศรีธรรมราช

๑๓ นาย วนัเฉลิม ต้ังวริิยะ นักพฒันาชุมชน ทต.ไพศาลี นครสวรรค์

๑๔ นาย เสง่ียม ศักดารัตนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.พระธาตุ น่าน

๑๕ นางสาว จิรัชญา พนัธุท์อง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต.บา้นเกาะ พระนครศรีอยุธยา

๑๖ นางสาว ชวลัพชัร เขียวแท้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเด่นชัย ทต.เด่นชัย แพร่

๑๗ นาง มลทวิา คงคล้าย นักประชาสัมพนัธ์ ทต.ฉลอง ภเูก็ต

๑๘ นางสาว กิตติยา ชัยปรีดา เจ้าพนักงานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ทต.วชิิต ภเูก็ต

๑๙ นางสาว ธรีารัตน์ พรมมาวยั นักวชิาการประชาสัมพนัธ์ ทต.นาดินด า เลย

๒๐ นางสาว ธยิายุ จันทรมณี นักพฒันาชุมชน อบต.เปยีน สงขลา

๒๑ นาย สามารถ มานะกล้า เลขานุการนายกเทศมนตรี ทต.ทุ่งหวา้ สตูล

๒๒ นาย วรเหม ทองสีสัน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อบต.ย่านซ่ือ สตูล

๒๓ นาย อนุรักษ ์ สิมมา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อบต.ไทยอุดม สระแก้ว

๒๔ นาง สังวรณ์ วงศ์จันลา รองปลัดเทศบาลต าบลหวัตะพาน ทต.หวัตะพาน อ านาจเจริญ

๒๕ นางสาว ฐิติรัตน์ พาราศรี นักสันทนาการ ทต.นาเยีย อุบลราชธานี

๒๖ นาย สุขเกษม ยอดสิงห์ นักพฒันาชุมชน อบต.บวังาม อุบลราชธานี

๒๗ จ่าเอก หาญชัย  ลาวลัย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง อบต.หว้ยยาง อุบลราชธานี

                                                   ระหว่ำงวันที ่ ๑๔-๑๘ มนีำคม พ.ศ.๒๕๕๙

                                                   ณ โรงแรมบียอนด ์สวีท กรุงเทพมหำนคร

ชื่อ - นำมสกุล

         ประกำศรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรบริกำรวิชำกำร

                    หลักสูตร"เทคนิคกำรเป็นพิธีกรและพิธีกำรอย่ำงมอือำชพี รุ่นที ่๓" บริบท : ยืนหน้ำไมค์ใครว่ำยำก



 
 

โครงการบริการวิชาการ   
หลักสูตร“เทคนิคการเป็นพิธกีรและพิธีการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๓” 

บริบท : ยืนหน้าไมค์ใครว่ายาก 
โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

****************************************************************************** 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่บุคลากรยังขาดทักษะในการท าหน้าที่พิธีกร บุคลากรบางคนจะ 
ต้องท าหน้าที่พิธีกรบนเวที ซ่ึงบุคลากรเหล่านี้ยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในการเป็นพิธีกรที่ดี  
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรหลายคนมีโอกาสได้รับหน้าที่ให้เป็นพิธีกรในงานต่างๆ หรือบางงานไม่ได้จัด 
เตรียมพิธีกรไว้ บุคลากรของหน่วยงานนั้นต้องท าหน้าที่พิธีกรจ าเป็นเองทั้งหมด การพูดบนเวทีใน
ฐานะพิธีกรนั้นเป็นเรื่องที่ยาก และยากมากส าหรับใครหลายๆ คนที่ขาดทักษะ โดยเฉพาะการใช้
ค าพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีที่มีให้เห็นเป็นประจ า ดังนั้น
การจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ จึงจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การพัฒนาตนเอง 
การพัฒนาการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็น
มืออาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง และหน่วยงานต่อไป  
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรแบบมือ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิคการเป็นพิธีกร 
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติจนมีทักษะที่ดีได้ในที่สุด  
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และท าหน้าที่ 
       พิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ  
๒.๒  เพ่ือพัฒนาผู้ที่เข้าฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการท าหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้น พร้อม  

ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การท างาน ระหว่างผู้ เข้าร่วมอบรมด้วยกัน  

 
 
 

 



๓. กลุ่มเป้าหมาย     รับจ านวนจ ากัด ครั้งละ ๔๐ คน  
๓.๑  นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓.๒  ประธานสภา/รองประธาน/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๓  ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓.๔  ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการส่วน/ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๓.๕  ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกต าแหน่ง) 
 ๓.๖  นักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกต าแหน่ง) 
 ๓.๗  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (ทุกต าแหน่ง) 
 ๓.๘  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ทุกต าแหน่ง) 
 ๓.๙  ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาคเอกชน (ทุกต าแหน่ง) 
 ๓.๑๐ ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

๔. ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๕  วัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙   (จ านวน  ๒๗  ชัว่โมง) 
 

 ๕. ขอบเขตวิชาที่ฝึกอบรม 
หลักการพูดส าหรับพิธีกร       ๖  ชั่วโมง 

 หลักการพูดส าหรับพิธีกร 

 บุคลิกภาพในการพูดส าหรับพิธีกร 
บทบาทและความส าคัญของพิธีกร     ๓  ชั่วโมง 

 คุณสมบัติและบทบาทและหน้าที่ของพิธีกร 
หลักการและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับพิธีกร     ๓  ชั่วโมง 

 หลักการและความรู้ที่จ าเป็นส าหรับพิธีกร 

 หลักการใช้ภาษาท่ีถูกต้องส าหรับพิธีกร 
          เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ     ๖  ชั่วโมง 

 การเป็นพิธีกรงานพิธีการ 

 รูปแบบงานพิธีการต่างๆ 
เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานรื่นเริง บันเทิง และประเพณี   ๖  ชั่วโมง 

 การเป็นพิธีกรในงานรื่นเริง บันเทิง และประเพณี 

 รูปแบบงานรื่นเริง บันเทิง และงานประเพณี 
การสร้างปฏิภาณไหวพริบในการพูด     ๓  ชั่วโมง 

  



๖. วิธีการฝึกอบรม 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากการฝึกอบรมอย่างเต็มที่และ
สามารถเป็นพิธีกรได้อย่างมั่นใจ วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี 
และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากร และมีการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้นจะมีคณะวิทยากรแนะน า วิจารณ์ เพ่ือปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิดด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนานเป็นกันเองและสามารถเป็นพิธีกรได้ในที่สุด 
 

๗. วิทยากร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน ามีความรู้และทักษะด้านพิธีกรไปปฏิบัติหน้าที่พิธีกร 
       ในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
๘.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความมั่นใจในปฏิบัติหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้น  
๘.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเกิดการประสานงานและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน 
       ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานระหว่างกัน  

 

๙. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม:   อาหารพร้อมที่พัก: ห้องละ ๒ คน 
ท่านละ ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 ๙.๑  ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเช้า-กลางวัน-
เย็น, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าที่พัก, ค่ากระเป๋า, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ,ค่าเอกสาร/
หนังสือคู่มือ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่ในการฝึกอบรม และค่าประกาศนียบัตร 
 ๙.๒  ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ระหว่างการเดินทางมาอบรม (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

๑๐. การติดตามประเมินผลและออกใบรับรอง 
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ   
๘๐ ของเวลาทั้งหมด 



๑๑. ช่องทางการสมัคร 
๑๑.๑  ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ ๒๒ อาคารส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น ๒ ถนนบรมราชชนนี     

         แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐  
๑๑.๒  ส่งใบสมัครทางโทรสารหรือสมัครออนไลน์ 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ หรือสมัครออนไลน์ที่ www.thailocalsu.com  

๑๑.๓  ติดต่อสอบถาม   ทางโทรศัพท ์:  หมายเลข ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ 
ทางโทรศัพทม์ือถือ : หมายเลข ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘ 
 

๑๒. วิธีการช าระเงิน 
ช าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศก.วข.สารสนเทศเพชรบุรี 
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ” 
เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒ สามารถโอนได้ทุกระบบ (ATM, Net Bank, เคาน์เตอร์ธนาคาร) 
เมื่อแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสาร ๐ ๒๔๓๓ ๔๙๓๘ จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ 

 



 
ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร โครงกำรบริกำรวิชำกำร 

หลักสูตร“เทคนิคกำรเป็นพิธกีรและพิธีกำรอย่ำงมืออำชีพ รุ่นที่ ๓” บริบท : ยืนหน้ำไมค์ใครว่ำยำก 
ระหว่ำงวันที่ ๑๔-๑๘ มีนำคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท  กรุงเทพมหำนคร 
 

 

วัน/เวลำ 
หัวข้อวิชำ พัก หัวข้อวิชำ 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. 
จ. ๑๔ มี.ค. ๕๙ 

 

๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น. (ลงทะเบียน) 
๐๙.๐๐ น. (พิธีเปิด) 

ก้าวแรกสู่การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ 
โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

ศิลปะการพูดเพ่ือการเป็นพิธีกร 
โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

รับประทานอาหารเย็น 

อ. ๑๕ มี.ค. ๕๙  
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

 

การเตรียมงาน ขั้นตอน การเปน็พิธีกร 
ในงานพิธีการและรฐัพิธีต่างๆ 
โดย อาจารย์พลังบุญ ศรีนุต 

การสร้างปฏภิาณไหวพริบในการพูด 
ส าหรับพิธีกรมืออาชีพ 

โดย อาจารย์พิษณุ สกุลโรมวิลาส 
รับประทานอาหารเย็น 

พ. ๑๖ มี.ค. ๕๙  
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

 

พิธีกรในการอบรมสัมมนา การอภิปราย การ
เสวนา และการด าเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ 

โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

การเป็นพิธีกรในงานรื่นเริงบันเทิงต่างๆ 
โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

รับประทานอาหารเย็น 

พฤ.๑๗ มี.ค. ๕๙  
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

 

พิธีกรในโอกาสและงานประเพณตี่างๆ 
โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

พิธีกรในโอกาสและงานประเพณีต่างๆ 
โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

เวลำ ๑๙.๐๐–๒๒.๐๐ น. 
งานเลี้ยงสังสรรค ์

  สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ 

ศ. ๑๘ มี.ค. ๕๙  
กิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 

 

Workshop : การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ 
ในโอกาสต่างๆ 

โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
Workshop : การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

โดย อาจารย์ ดร.สมพล เข็มก าเหนิด/สรุปการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ/  
เวลา ๑๖.๐๐–๑๗.๐๐น. พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร/เดินทางกลับบา้นโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ     -       พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-  ๑๔.๔๕ น. 
                 -      ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



  
        

  
  แบบฟอร์มแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิหลักฐานการโอนเงินน  

โครงการบริการวิชาการโครงการบริการวิชาการ 
หลักสูตร"เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ ๓" บริบท : ยืนหน้าไมค์ใครว่ายาก 

ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 

 โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  ท่านละ ๙,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอน) 

   
         ช าระค่าลงทะเบียน  ภายในวันพุธที่  ๒ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
                                                                                            

  
 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน  ::  ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเท่านั้น    
      ชื่อบัญชี“มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ”   
      บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  สาขามศก. วข.สารสนเทศเพชรบุรี 

 

หมายเหตุ    พร้อมส่ง FAX ส าเนาหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ     
    โทรสาร ๐๒-๔๓๓-๔๙๓๘  โทรแจ้งยืนยันการส่ง FAX หรือ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่โทรศัพท ์  

                           ๐๘๕-๒๒๒-๔๒๑๘, ๐๒-๘๔๙-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ 

 

 

 

 

ส าเนาหลักฐานการโอนเงิน 
 

 

 

ชื่อ .......................................................................................นามสกุล ......................................................................... 
ต าแหน่ง ..................................................................หน่วยงาน/สังกัด ......................................................................... 
อ าเภอ .....................................................................................จังหวัด ........................................................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ .............................................เบอร์โทร(ที่ท างาน)......................................................................... 



แผนที่โรงแรมบียอนด์ สวีท 

เลขที ่99 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 (ไม่ต้องเข้าซอย) 

****จุดสังเกตหน้าโรงแรมมีสะพานลอยอยู่ด้านหน้า อยู่ติดถนน                        

มีศาลพระพรหมขนาดใหญ่อยู่หน้าโรงแรม**** แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700  โทรศัพท์ 02 879 7199    โทรสาร 02 879 7195  

         website : www.beyondsuitebangkok.com 
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