
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพดูและการแสดงออก 
(Extraordinary Speech and Personality Program, ESP) 

ภาควชิาวาทวทิยาและส่ือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ESP Bilingual Camp 2013” 

หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ได้จัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรสาขาวาท
วิทยา ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก  (Extraordinary Speech and 
Personality Program, ESP) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 มาจนถึง ปี พ.ศ. 2555 ภาควิชาได้ดําเนินกิจกรรม
ต่อเน่ืองในโครงการสร้างวิทยากรต้นแบบทางวาทนิเทศ (ESP the Trainers) เพ่ือพัฒนาวิทยากร
ต้นแบบในด้านบคุลิกภาพการพดูและการแสดงออก โครงการดงักลา่วประสบความสําเร็จ ได้รับความ
สนใจ และ เป็นท่ีต้องการอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง 

ในปี พ.ศ. 2556 ภาควิชาฯ เล็งเห็นถึงความสําคญัของการพฒันาบคุลิกภาพการพดูและการ
แสดงออกของนิสิตให้มีศกัยภาพและความสามารถท่ีจะก้าวสูค่วามเป็นสากลมากขึน้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงนิสิตในสาขาตา่งๆ ในหลกัสตูรภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ มีความประพฤติ
ดี มีอุปนิสยัดี มีคุณลักษณะต่างๆ อันพึงประสงค์ แต่ขาดความมั่นใจในตนเองและขาดทักษะการ
พัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการนําเสนอตนเองให้เป็นที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความ
จําเป็นในการเตรียมความพร้อมบณัฑิตให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดงานเม่ือประเทศไทยก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในปี พ .ศ. 2558 รวมถึงความจําเป็นในการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาองักฤษในการพดูและนําเสนอในการทํางานในอนาคตหลงัสําเร็จการศกึษา 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพการพูด การแสดงออก การนําเสนอ
ตนเองในท่ีสาธารณะ และเพ่ิมพนูศกัยภาพและความสามารถท่ีจะก้าวสูค่วามเป็นสากลมากขึน้ ภาค
วิชาฯ จึงจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรการพฒันาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออกให้แก่นิสิตจุฬาฯ
ระดบัปริญญาตรี โท และเอก หลกัสตูรภาคภาษาไทย ในสาขาต่างๆ ภายใต้โครงการที่มีช่ือว่า “ESP 
Bilingual Camp 2013” โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ 2 
ภาษา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ทัง้นีเ้พ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัด้าน “ยกย่อง” ท่ีต้องการผลิตบัณฑิตจุฬาฯให้เป็น “ผู้ มีความรู้ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตอบสนองต่อสังคมไทย อาเซียน และสังคมโลก” โดยนําความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวาทนิเทศมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการส่ือสารเพ่ือพัฒนา
บคุลกิภาพภายนอก บคุลกิภาพการพดูและการแสดงออกในการนําเสนอตนเองในท่ีสาธารณะได้อยา่ง
น่าประทบัใจบนเวทีระดบัชาติและเวทีสากลระดบันานาชาติ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตจฬุาฯในสาขาตา่งๆ ได้เรียนรู้การพฒันาบคุลิกภาพ การพดูและการ
แสดงออก ในการนําเสนอตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพและก้าวสูค่วามเป็นสากลมากขึน้ 

 เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ในสาขาวาทนิเทศให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางขึน้และนิสิตใน
สาขาต่างๆสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 

ประโยชน์สาํหรับนิสิตที่จะได้รับ 

 พฒันาบคุลกิภาพตนเองให้เป็นท่ีน่าประทบัใจ  

 พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารให้ปรากฏ และพร้อมก้าวสู่ความเป็น
สากลมากขึน้ 

 พฒันาทกัษะการพดูและการแสดงออก ให้เกิดความมัน่ใจและสงา่งาม สามารถนําไปใช้ใน
การพฒันาตนเองอยา่งยัง่ยืน 

 พฒันาทกัษะการพดูเพ่ือนําเสนอในภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถนําไปใช้ในการทํางานหลงัจบการศกึษา 

คุณสมบัตขิองนิสิต (จุฬาฯ) ที่สนใจสมัคร 

 ศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี (ชัน้ปี 3 ขึน้ไป)  ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
คณะใดคณะหนึง่ ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หลกัสตูรภาคภาษาไทย 

 ผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสื่อสารภาษาองักฤษในการฟัง พดู อ่าน เขียน ได้ใน
ระดบัดีพอใช้ ขึน้ไป  

 สามารถรับผิดชอบการเรียนและการทํากิจกรรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 สนใจ ใฝ่รู้ และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิท่ีจะพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการ
สือ่สารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพขึน้ 

 สามารถทํางานเป็นทีมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบสงู และมีวินยัในตนเอง 

 สามารถเดินทางตา่งจงัหวดัเข้าอบรมเตม็เวลา ในเสาร์ท่ี 3 และอาทิตย์ท่ี 4 สงิหาคม 2556 

 สามารถชําระคา่ลงทะเบียน 1,950 บาท (หากผา่นการคดัเลอืกเข้าโครงการฯ) 
หมายเหต ุคา่ลงทะเบียนดงักลา่ว ประกอบด้วยคา่ที่พกั 2 วนั 1 คืน, คา่อาหารกลางวนัและอาหาร
เย็นรวม 3 มือ้, อาหารวา่ง 4 มือ้ และเสือ้โครงการ 1 ตวั 

คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัครภายนอก 

 สนใจและตัง้ใจท่ีจะเรียนรู้การพฒันาตนเอง ในด้านบคุลกิภาพและความสามารถในการสือ่สาร 
 ต้องการฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในการสือ่สาร ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 ต้องการฝึกการนําเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ 

 มีมนษุยสมัพนัธ์ มีความรับผิดชอบสงู และมีวินยัในตนเอง 

 สามารถเดินทางตา่งจงัหวดัเข้าอบรมเตม็เวลา ในเสาร์ท่ี 3 และอาทิตย์ท่ี 4 สงิหาคม 2556 

 สามารถชําระคา่ลงทะเบียน 1,950 บาท (หากผา่นการคดัเลอืกเข้าโครงการฯ) 
หมายเหต ุคา่ลงทะเบียนดงักลา่ว ประกอบด้วยคา่ที่พกั 2 วนั 1 คืน, คา่อาหารกลางวนัและอาหาร
เย็นรวม 3 มือ้, อาหารวา่ง 4 มือ้ และเสือ้โครงการ 1 ตวั 

คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมคัรภายนอก 

 นิสติ/นกัศกึษา ท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปริญญาตรี ปี 3 ขึน้ไป ทกุสาขาวิชา หรือ 

 นิสติ/นกัศกึษา ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก โดยเฉพาะอยา่งย่ิง นิสติ/นกัศกึษาท่ีต้อง
นําเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาองักฤษในการประชมุระดบันานาชาติ หรือ 

 ผู้ ท่ีกําลงัจะสาํเร็จการศกึษา หรือ สาํเร็จการศกึษาแล้วและกําลงัจะหางานทาํ หรือ 

 ผู้ ท่ีกําลงัเร่ิมทํางานและต้องการพฒันาทกัษะการพดูและการนําเสนอในงาน หรือ 

 ผู้ปฏิบติังานในองค์กรท่ีต้องการพฒันาบคุลกิภาพและความสามารถในการสื่อสารให้มี
ประสทิธิภาพดีย่ิงขึน้ 
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ระยะเวลาของการสมัครและการคดัเลือกเข้าโครงการ 

 ดาวน์โหลดใบสมคัรและสง่มาที่ esp.academy@scatorg.net 

 หมดเขตรับสมคัรวนัองัคารท่ี 18 มิถนุายน 2556 (ขยายเวลาจาก 14 มิถนุายน 2556) 

 ประกาศผลผู้ มีสทิธ์ิเข้าสมัภาษณ์กลุม่ท่ี 1 ในวนัจนัทร์ท่ี 17 มิถนุายน 2556 
และกลุม่ท่ี 2 ในวนัพธุท่ี 19 มิถนุายน 2556 (จดักลุม่ตามลาํดบัการสง่ใบสมคัร) 
ท่ี http://espacademy.scatorg.net และ http://www.facebook.com/scat.fanpage 

 เข้าสมัภาษณ์ในวนัพธุท่ี 19 (กลุม่ท่ี 1) และวนัพฤหสับดีท่ี 20 (กลุม่ท่ี 2) มิถนุายน 2556  
เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศผลผู้ผา่นการคดัเลือกรอบสมัภาษณ์ในวนัจนัทร์ท่ี 24 มิถนุายน 2556 
ท่ี http://espacademy.scatorg.net และ http://www.facebook.com/scat.fanpage 

 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้ผา่นการคดัเลอืกรอบสมัภาษณ์เข้าทดสอบภาคปฏิบติั 
ในวนัพธุท่ี 26 มิถนุายน 2556 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เข้าทดสอบบคุลกิภาพการพดูและการแสดงออกภาคปฏิบติั ในวนัเสาร์ท่ี 29 หรือ 
วนัอาทิตย์ท่ี 30 มิถนุายน 2556 ชว่งเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประกาศผลผู้ผา่นการคดัเลือกภาคปฏิบติัในวนัพธุท่ี 3 กรกฎาคม 2556 

 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้ผ่านการคดัเลือกเข้าอบรม ในวนัพธุท่ี 17 กรกฎาคม 2556 
เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เข้าอบรมในโครงการ “ESP Bilingual Camp 2013” เต็มเวลา 2 วัน ในเสาร์ท่ี 3 และ
อาทิตย์ท่ี 4 สงิหาคม 2556 

ระยะเวลาของการอบรม 

 ตลอดการอบรม 2 วนั ในเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ท่ี 4 สงิหาคม 2556 
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รูปแบบการอบรม 

 บรรยายและฝึกปฏบัิตใินระบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
พร้อมรับคําแนะนําจากคณาจารย์และวิทยากรพิเศษภาควิชาวาทวทิยาและสือ่สารการ
แสดง คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เนือ้หาการอบรม 

 การพฒันาบคุลกิภาพภายนอกเพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
(Developing Impressive Personality: Body Grooming) 

 การสร้างและออกแบบเนือ้หาในการพดูเพือ่นําเสนออยา่งมีเป้าหมาย 
(Content Creation and Design: The Art of Telling Story) 

 การพฒันาบคุลกิภาพการพดู และการแสดงออก ให้เป็นท่ีน่าประทบัใจ 
(Extraordinary Speech and Personality) 

 การสือ่สารด้วยภาษากาย และทกัษะการใช้เสยีงเพ่ือการสื่อสาร 
(Vocal and Body Communication) 

 การพดูเพ่ือนําเสนอบนเวที (Public Speaking and Presentation on Stage) 

กาํหนดการการอบรม 

วนัเสาร์ที่ 3 สงิหาคม 2556 
  6.30  นดัพบกนัท่ี ลานจอดรถคณะนิเทศศาสตร์ จฬุาฯ 
  7.00  ออกเดินทาง  
  8.45  ถงึท่ีหมาย ลงทะเบียน 
  9.00 –   9.15 พิธีเปิดอบรมโครงการ “ESP Bilingual Camp 2013” 

โดย: รองศาสตราจารย์ ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์ หวัหน้าภาควชิาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 

แนะนําคณาจารย์และทีมครูฝึก 
โดย: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู และ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร 

  9.15 – 10.15 ESP Introduction: Myself, My Personality 
โดย: อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 

10.15 – 10.30 รับประทานอาหารวา่ง 
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10.30 – 12.00 ESP Reflection: Session I 
ครูฝึกกลุม่ 1: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู 
ครูฝึกกลุม่ 2: อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ 
ครูฝึกกลุม่ 3: อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร 
ครูฝึกกลุม่ 4: อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.00 Content Creation and Design: The Art of Telling Story 

โดย: ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร 
อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ 
อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 

15.00 – 15.15 รับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 16.15 ESP Reflection: Session II 

ครูฝึกกลุม่ 1: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู 
ครูฝึกกลุม่ 2: อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ 
ครูฝึกกลุม่ 3: อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร 
ครูฝึกกลุม่ 4: อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 

16.15 – 18.15 Vocal and Body Communication 
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุญัญา สมไพบลูย์ และคณะ 

18.15 – 19.15 รับประทานอาหารเย็น 
19.15 – 21.15 Workshop on Pubilc Speaking  and Presentation on Stage 

โดย: ทีมคณาจารย์และครูฝึก 

อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 
  7.00   รับประทานอาหารเช้า 
  8.45 –   9.45 ESP Reflection: Session III 

ครูฝึกกลุม่ 1: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู 
ครูฝึกกลุม่ 2: อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ 
ครูฝึกกลุม่ 3: อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร 
ครูฝึกกลุม่ 4: อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 

  9.45 – 10.00 รับประทานอาหารวา่ง 
10.00 – 12.00 Developing Impressive Personality: Body Grooming 

โดย: อาจารย์ ปณิธาร วงศาสลุกัษณ์ และคณะ 
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12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 15.00 ESP Evaluation: Public Speaking and Presentation Test 

คณาจารย์ผู้ประเมิน: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร 
อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ 
อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร 
อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 
อาจารย์  ปณิธาร วงศาสลุกัษณ์ 

15.00 – 15.15 รับประทานอาหารวา่ง 
15.15 – 15.30 สรุป และประเมินผล โครงการ ESP Bilingual Camp 2013 

โดย: รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร 

15.30 – 16.00 พิธีปิดโครงการและมอบสมัฤทธิบตัรแก่ผู้ผา่นการอบรม 

ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ “ESP Bilingual Camp 2013”  

 จะได้รับใบสมัฤทธิบตัรผา่นการอบรม ในกรณีเข้ารับการอบรมครบตามกําหนดเวลา 2 วนัเตม็ 

 เข้าร่วมเป็นสมาชิก ESP Academy, คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ได้รับการคดัเลอืกให้ร่วมทีม ESP Trainers ในอนาคต 

ค่าลงทะเบียน 1,950 บาท 

ชําระค่าลงทะเบียน เมื่อผู้สมคัรผ่านการคดัเลือก (ภาคปฏิบติั) รวมค่าใช้จ่ายของผู้ เข้าอบรม 
วนัท่ี 3-4 สงิหาคม 2556 ดงันี ้

 คา่ท่ีพกั 2 วนั 1 คืน 

 อาหารวา่ง 4 มือ้  

 อาหารกลางวนัและอาหารเย็นรวม 3 มือ้   

 เสือ้โครงการ 1 ตวั 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ 

 คณุพิเชษฐ์ แตงออ่น, Administrator | Email Address: scat.icc@scatorg.net 

 SCAT Fanpage: http://www.facebook.com/scat.fanpage 

 หนว่ยสารบรรณและประชาสมัพนัธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โทร. 0-2218-2205 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้ง ศรีอษัฎาพร  
อาจารย์ประจําภาควิชาวาทวิทยาและสือ่สารการแสดง 
คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Email Address: Roong.S@chula.ac.th 
โทร. 08-1684-9698 

คณาจารย์ภาควชิา และที่ปรึกษาโครงการ 

รองศาสตราจารย์ ถิรนนัท์ อนวชัศิริวงศ์  หวัหน้าภาควิชาฯ  
รองศาสตราจารย์ เมตตา วิวฒันานกุลู   อาจารย์ประจําภาควิชาฯ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกุญัญา สมไพบลูย์ อาจารย์ประจําภาควิชาฯ 
อาจารย์ ดร. จิรยทุธ์ สนิธพุนัธ์ุ   อาจารย์ประจําภาควิชาฯ และ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิรัชกิจ 
อาจารย์ ดร. ประภสัสร จนัทร์สถิตย์พร  อาจารย์ประจําภาควิชาฯ  
อาจารย์ ปรีดา อคัรจนัทโชติ   อาจารย์ประจําภาควิชาฯ และ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

คณาจารย์พเิศษของภาควชิาฯที่ร่วมโครงการ 

อาจารย์ ดร. ตรรกะ เทศศิริ 
อาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร 
อาจารย์ ปภสัสรา ชยัวงศ์ 
อาจารย์  ปณิธาร วงศาสลุกัษณ์ 


