
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “จากผลงานวิชาการ...กลายเปน็งานทีน่า่อ่าน” 

-------------------------------------------------- 

๑. ชื่อโครงการ :  จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 

 

๒. หนว่ยงานรบัผิดชอบ:  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

๓. หลักการและเหตุผล: 

“การเขียน” ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีจะช่วยเผยแพร่ข่าวสารและรายงานภารกิจ

ความก้าวหน้าของหน่วยงานให้กลุ่มประชาชนเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจท่ีดีและถูกต้อง อัน

จะเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่หน่วยงาน และส่งผลให้การบริหารงานของหน่วยงาน

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ในปัจจุบัน “สาร” ท่ีส่งถึงผู้บริโภคมีปริมาณและช่องทางในการส่ือสารท่ีมากข้ึนเป็น

ทวีคูณ “การเขียน” จึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตสารเพื่อนําไปประกอบในส่ือประชาสัมพันธ์

ทุกประเภท ดังน้ันทักษะและเทคนิคในการเขียนจึงเป็นส่ิงท่ีต้องฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ เพราะการ

เขียนที่ดีจะส่งผลให้เกิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ อนึ่ง นอกจากการ

นําเสนอเนื้อหาท่ีน่าสนใจแล้วนั้น ความเหมาะสมของภาพประกอบก็เป็นส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงควบคู่กัน 

เพื่อให้ “สาร” ท่ีส่ือไปยังผู้อ่านมีความน่าสนใจและเกิดความคล้อยตามได้มากย่ิงขึ้น 

คณะเกษตรศาสตร์ รวมถึงคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือ

เป็นหน่วยงานอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการนําองค์ความรู้ท่ีได้

จากการวิจัยเผยแพร่แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาการแก่ผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจได้

โดยง่ายจึงต้องอาศัยเทคนิคและทักษะการเขียนและการนําเสนอภาพประกอบในรูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ เพื่อชักจูงให้ผู้รับสารท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเกิดความสนใจ และเกิดการกระตุ้น

ให้ผู้รับสารนําความรู้ท่ีได้จากข้อเขียนทางบริการวิชาการ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุมชนในวงกว้างต่อไป 

 



๒ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้จะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในเรื่อง

ความรู้และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตรที่มีความหลากหลาย แต่ยังขาดความชํานาญในการ

นําเสนอข้อมูลให้น่าสนใจและเกิดการติดตามอย่างต่อเนื่อง คณะเกษตรศาสตร์จึงเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้าน

ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการของหน่วยงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเขียน

ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการนําเสนอภาพประกอบให้มีความเข้าใจได้ง่ายยิงขึ้น จึง

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน” ขึ้น 

ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อันจะส่งผลให้กระบวนการสื่อสารขององค์กรเกิดความสัมฤทธิ์ผล     

และนําไปสู่การเผยแพร่ชื่อเสียงของหน่วยงานในท้ายท่ีสุด 

 

๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการเขียนและการ

ถ่ายภาพประกอบการประชาสัมพันธ์ และสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธี 

๔.๒  เพื่อฝึกทักษะ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเขียน และการถ่ายภาพ

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ และผลงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๕. วิทยากร 

๕.๑  คุณประเวศ  แสงเพชร 

-  ท่ีปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 

-  ท่ีปรึกษาของกองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน (เครือมติชน) เจ้าของคอลัมน์  

    นามปากกา “หมอเกษตรทองกวาว” 

-  นักวิชาการอาวุโส กรมวิชาการเกษตร 

-  ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๕.๒  คุณธาตรี  แสงมีอานุภาพ 

-  อาจารย์พิเศษ คณะการสื่อสารมวลชนและคณะวิจิตรศิลป์ 

-  นักเขียนและช่างภาพอิสระ 

-  เจ้าของหนังสือ “ไม่มีใครเหงาแค่เราคุยกัน” 

-  อดีตช่างภาพนิตยสาร “ฅ.คน” “ต้าเจียห่าว” “A Day Weekly” “OPEN” 



๓ 

 

๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

   คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาของคณะฯ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการและ

การประชาสัมพันธ์ และผู้สนใจท่ัวไป จํานวน ๖๐ คน 

 

๗. สถานที่ วัน เวลา 

วันพุธ ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙ .๐๐–๑๖ .๐๐ น . ณ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

๘.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเขียน และการถ่ายภาพ

ประกอบการประชาสัมพันธ์ และสามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกวิธี 

๘.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทักษะจากการฝึกฝนการเขียน และการถ่ายภาพเพื่อ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ และผลงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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แบบตอบรบัการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานท่ีน่าอ่าน” 

วนัพธุที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลาํเพาพงศ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

************************************************************************ 

 

ช่ือหนว่ยงาน                                                                                                     . 

หมายเลขโทรศัพท ์                                          โทรสาร                                         . 

   ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ 

   ยินดีเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากผลงานวิชาการ...กลายเปน็งานทีน่า่

อ่าน” โดยส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ดังนี้ 

๑. ช่ือ / สกลุ                                                                                          . 

ตําแหน่ง                                             โทรศัพท์มือถือ                           . 

๒. ช่ือ / สกลุ                                                                                          . 

ตําแหน่ง                                             โทรศัพท์มือถือ                           . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดตอบกลับ ภายในวนัศุกรท์ี่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

โดยส่งแบบตอบรับน้ี ไปยัง ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ชัน้ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ 

โทรสารหมายเลข ๐๕๓-๒๑๕๑๗๕ 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมท่ี โทรศพัท์ ๑๕๓-๙๔๔๐๘๘ 



๕ 

 

กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานท่ีน่าอ่าน” 

วนัพธุที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมบัญญวาส  ลาํเพาพงศ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

************************************************************************ 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๑๕ –  ๑๐.๓๐ น. หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ 

 ทางวิชาการให้น่าสนใจ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลักการเขียนบทความให้น่าสนใจ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประกอบการประชาสัมพันธ์และบทความ 

 วิชาการ 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 


