ศิลปะการพู ด สาหรับผู้นาทางการเมือง
หลักการและเหตุผล
ศิลปะการพูด นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันกับบุคคลที่ต้องการ ประสบ
ความส าเร็ จ ทางด้ านการพู ด ของผู้ ที่ เป็ น นั ก การเมื องและผู้ ที่ กาลั งจะก้าวสู่ เส้ น ทางการเมื อ ง ตั้ งแต่ระดั บ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ เพราะที่ผ่านมาเรามักจะพบว่ามีนักการเมืองจานวนไม่มากนักที่จะมีความโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับของประชาชน หลายคนมีความรู้ความสามารถดี และมีประสบการณ์ แต่ก็ไม่สามารถที่จะประสบ
ความสาเร็จในการพูดบนเส้นทางการเมืองได้ เพราะปราศจากการพูดอย่างมีศิลปะ ขาดวาทะจูงใจ ไม่สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความสามารถของตนที่มีอยู่อย่างแท้จริง อันมีผลต่อการขาดบุคลิกภาพทางการเมือง
ที่โดดเด่น ไม่น่านับ ถือ ศรัทธา อีกทั้งคนดีมีความสามารถมากมายจึงยังไม่ได้รับโอกาสจากประชาชน หรือ
บางคนอาจได้ รั บ โอกาส แต่ ก็ ป ระสบความล้ ม เหลวทางด้ า นการพู ด ทางการเมื อ ง ไม่ ส ามารถปราศรั ย
เป็นปากเป็นเสียงในการประชุมและการอภิปรายใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการพูดสาหรับผู้นาทางการเมือง” จึงเป็นโอกาสที่สาคัญ โอกาส
หนึ่งของผู้มีความสนใจจะก้าวเข้าสู่เ ส้นทางการเมือง รวมทั้งเป็นโอกาสของผู้ที่อยู่ในเส้นทางการเมือง อยู่แล้ว
จะได้พัฒนาตนเองเพื่อการครองใจของผู้ฟัง และได้รับความไว้วางใจอีกในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมือง หรือผู้ที่อยู่ในเส้นทางการเมือง
อยู่แล้ว ได้พัฒนาตนเองและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองทางการเมือง
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและแนวคิดที่สร้างสรรค์ การสร้างภาพลักษณ์ทางด้านการเมืองที่ดี
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดทางการเมือง เช่น การพูดปราศรัย การพูดแบบสนทนา
การพูดแบบอภิปราย การพูดแบบจูงใจ การพูดในโอกาสต่าง ๆ ทางสังคมที่ถูกต้อง และ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ตนเองในการยอมรับและศรัทธาต่อประชาชน
เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการสร้างความโดดเด่นที่ดีกว่าทางการเมือง
วิทยากร : อาจารย์อุสมาน ลูกหยี และ อาจารย์สุกิจ บารุง
ผู เ้ ข้ารับการอบรม
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไป รับจานวน 50 คนเท่านั้น (รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการฝึกศิลปะการพูดขั้นพื้นฐานมาแล้ว)
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รูปแบบการอบรม
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่งเสริมการแสดงออกที่แปลกใหม่ สนุกสนาน และเป็นกันเอง

 การบรรยายโดยวิทยากรคู่ แบบ ทู เมน ทู ไมค์ (Two Men To Microfones) ที่ได้ทั้ง
บรรยากาศ เนื้อหา หลักเกณฑ์การพูด ตัวอย่างการพูด และสูตรเด็ดเคล็ดลับต่าง ๆ
ที่เหมาะกับการพูดแบบผู้นาทางการเมือง รวมทั้งการพูดแบบฝึกปฏิบัติที่ได้ผลจริง
ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวง กรมต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถ
เบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม
2545 เรื่องระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมของส่ วนราชการ พ.ศ.2545 ส าหรับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
การให้ใบรับรอง
ผู้ที่ผ่านการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจากสานักเสริมศึกษาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงนามโดยท่านอธิการบดีและผู้อานวยการสานัก
หมายเหตุ
- ค่าสัมมนาจะรวมเฉพาะค่าวิทยากร และเอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าสัมมนาไม่รวม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างพักสาหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
- ในกรณีต่างจังหวัด ทางบริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จากัด ขอให้บริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ค่าที่พัก ค่าเดินทางของวิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดการสัมมนาทั้งโปรแกรม
- หลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือความต้องการของลูกค้า
______________________________________________________________________
บริษัท อาภาฉาย จากัด
สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
Tel .0-2736-0408-9
Mobile : 089 898 0400 , 065 649 9789
Fax. 0-736-0050, 0-2736-1035
E-mail: admin@trainingservice.co.th
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กาหนดการฝึ กอบรม
วัน / เวลา
วันแรก
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 16.00 น.

วันที่สอง
09.00 – 16.00 น.

วันที่สาม
09.00 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ :

หัวข้อวิชา
ลงทะเบียนและรับเอกสาร / แนะนาหลักสูตร
- กิจกรรมสานสัมพันธ์แบบสร้างสรรค์
- เปิดประเด็น “วิสัยทัศน์การเมือง เรื่องที่ไม่อาจมองข้าม”
- บุคลิกภาพและพื้นฐานการพูดแบบผู้นาทางการเมือง
- บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ / บุคลิกภาพที่ประชาชนคาดหวัง /
การใช้เสียง ภาษา ท่าทาง / เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่น
ในการพูด
- การฝึกปฏิบตั ิในแนวทางต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ความเชื่อมั่น / สไตล์การพูดที่เหมาะกับจุดเด่นของตนเอง /
การสร้างโครงเรื่องการพูดแบบต่าง ๆ “โครงเรื่องดีมีชัย
ประทับใจ จดจา”
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล
- กลยุทธ์เข้าถึงมวลชนและจิตวิทยามวลชนแบบ ใจแนบใจ
ผูกใจ ได้ผล / เทคนิคการพูดจูงใจทางการเมือง / เทคนิค
การพลิกสถานการณ์โดยใช้ไหวพริบปฏิภาน เพื่อความเป็นต่อ
- บรรยายสลับกับการฝึกปฏิบัติแต่ละช่วงของหัวข้อ
เพื่อเน้นชื่นชอบ มั่นใจ ให้เป็นตัวแทน / ศิลปะการโต้แย้ง
ทางการเมือง / แย้งอย่างมีเหตุผล
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล

วิทยากร

อาจารย์อุสมาน ลูกหยี
อาจารย์สุกิจ บารุง
วิทยากร
บริษัท อาดัมกรุ๊ป จากัด
(ประสบการณ์และ
เป็นที่ปรึกษาทางการพูด
กว่า 20 ปี)

- ฝึกปฏิบัติรวบยอดเพื่อเน้นศักยภาพของการพูดแบบผู้นา
ทางการเมือง
- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล
- พิธีมอบใบรับรองและปิดการอบรม

ช่วงเช้า 10.30 - 10.45 น.
ช่วงบ่าย 14.30 - 14.45 น.
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา
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