
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดการ 
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลกัสตูร สรา้งสมรรถนะการน าเสนองานอยา่งมอือาชพี 

ระหวา่งวนัท่ี  29-30 มถุินายน 2560 

 

วนัพฤหสับดีที ่29 มถินุายน 2560    

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร และพิธเีปิดการอบรม
09.00-12.00 น.      1. กิจกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนการเรยีนรู ้
  2. ความส าคญัของคณุคา่การน าเสนองาน 
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.     3. เทคนคิการน าเสนอทีม่ปีระสทิธิภาพ 
      และการฝกึปฏิบตั ิ(Workshop)   
  - การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการน าเสนอ 
  - การเตรยีมการและ 
    การศกึษาขอ้มลูก่อนน าเสนอ 
  - การรูจั้กตนเองและผูฟ้งั 
  - ทกัษะทีส่ือ่สารทีจ่ าเปน็ส าหรบัการน าเสนอ 

 

วนัศกุรท์ี่ 30 มถินุายน 2560   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-12.00 น.     4. การพดูเพือ่การน าเสนออยา่งมอือาชพีดว้ย 
     Think & Speak และฝกึการน าเสนอ  
     (Workshop) 
12.00-13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น.      5. การน าเสนอผสมผสานดว้ยสื่อมลัตมิเีดยี    
       และฝกึการน าเสนอ (Workshop)  
 
             - ปิดการอบรม - 

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

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 
สร้างสมรรถนะการน าเสนองาน
อย่างมืออาชีพ  
 

วันที่ 29-30 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 16 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
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสูตร สร้างสมรรถนะการน าเสนองานอย่างมืออาชีพ  
(Presentation Professional) 

หลกัการและเหตุผล 

      การน าเสนอ (Presentation) ที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่อง 
ที่ส าคัญในการท างาน อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
และสรา้งภาพลกัษณท์ีด่แีก่หนว่ยงานหรือกิจกรรมนั้นๆ เป็นที่ทราบ
กันดว่ีาผูท้ีม่คีวามสามารถในการน าเสนอต้องมีพื้นฐานความสามารถ
เฉพาะตนจากการฝึกฝน และศึกษามาเป็นอย่างดี หลักของการ
น าเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีการบริหารจัดการในหลายมิต ิ
ทั้งเนื้อหา ลีลา และที่ส าคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความ
เหมาะสม  

      ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดงานเพื่อด าเนินการ
น าเสนอขอ้มลูตา่งๆ หรอืจัดการแสดงสนิคา้อยา่งตอ่เนื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในส่วนของผู้น าเสนอ จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
อยา่งมากตอ่การบรรลเุปา้หมายในงานหรือกิจกรรมนัน้  

      จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ซึง่มพีนัธกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และทอ้งถิน่จึงไดก้ าหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตร สร้างสมรรถนะ
การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ (Presentation Professional) 
ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เสรมิสรา้งทกัษะในการก้าวสูผู่น้ าเสนอทีโ่ดดเดน่ รวมถึงมีความรู้และ
ทักษะในการน าเสนออย่างมืออาชีพ ฝึกฝนศิลปะการพูด และการ
น าเสนอ อีกทัง้ยงัสามารถประยกุตใ์ชเ้พือ่การเปน็วิทยากรไดอี้กด้วย  

วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความส าคัญ เทคนิค การวางแผน
และก าหนดเปา้หมายของการน าเสนอในรปูแบบตา่ง  ๆได ้

     2. เพือ่ให้ผูอ้บรมไดเ้รยีนรูท้กัษะการสือ่สาร การเตรยีมการส าหรบั
การน าเสนอและไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและเคลด็ลบัเพือ่การน าเสนอ อีกทั้ง
สามารถจัดการค าถามทีเ่กิดจากกลุม่ผูฟ้งัได ้

     3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้ต่าง  ๆ 
เพือ่การน าเสนออยา่งมอือาชพี 

คณุสมบัติผู้เขา้รว่มโครงการ 
     1. บคุลากรในหน่วยงานภาครฐั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ รฐัวิสาหกิจ 
 - ขา้ราชการ นักวิชาการ นักปฏิบตังิาน พนักงานของรฐั 
 - ผูบ้รหิาร หัวหนา้ฝ่าย หัวหนา้งาน 
     2. ผูป้ระกอบการ ผูบ้รหิาร บคุลากรทกุระดบั หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก  
         ผูจั้ดการ 
     3. ผูท้ีส่นใจทัว่ไป 
        รวมจ านวน 40 คน (รับจ านวนจ ากัด) 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม 
1. ความส าคญัของคณุคา่การน าเสนองาน 
2. เทคนคิการน าเสนอทีม่ีประสทิธภิาพ 
  - การวางแผนและก าหนดเป้าหมายการน าเสนอ 
 - การเตรยีมการและการศึกษาข้อมลูก่อนน าเสนอ 
 - การรูจั้กตนเองและผูฟ้งั 
 - ทกัษะทีส่ือ่สารทีจ่ าเปน็ส าหรบัการน าเสนอ 
3. การพดูเพือ่การน าเสนออย่างมืออาชพีดว้ย Think & Speak 
4. การน าเสนอผสมผสานด้วยสือ่มลัตมิีเดยี 

 
 
รปูแบบการอบรม 
     การบรรยายให้ความรู ้และการฝกึปฏิบตั ิ(Workshop)  
 

วทิยากร 
        อ.ดร.เบญจวรรณ  บุญใจเพชร 
         ผูอ้ านวยการบรหิารศนูยพ์ฒันาบคุลากรทางธุรกิจ (BHD Center) 
         และทีป่รกึษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม ่
 
 

ระยะเวลา    วันที ่29-30 มถินุายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. 
     (จ านวน 12 ชั่วโมง)  
 
 

สถานทีจั่ด    ห้องอินทนิล ชัน้ 1  ส านกับรกิารวิชาการ   
      มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

ใบสมัครโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักสตูร สร้างสมรรถนะการน าเสนองาน 
อย่างมืออาชีพ (Presentation Professional) 

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

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 16 มิถุนายน 2560 

mailto:uniserv_training@hotmail.com

