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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจําวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได ้จัดระบบข่าวสือ

บัณฑิตหนุ่มมาดนิ่งรั ว้ มศว แจ้ งเกิดพิธีกรหน้ าใหม่ “โออิชิ เอ็มซี เสิร์ช เจน ทู”
ผ่ านพ้ นไปเมื่อไม่ นานมานี ้ สําหรั บกิจกรรมการประชันทักษะและความสามารถด้ านการเป็ น
พิธีกรในโครงการ โออิชิ เอ็มซี เสิร์ช เจน ทู (OISHI MC Search Gen.2) ก้ าวสู่การเป็ นพิธีกรมือ
อาชีพปี สอง โดย เฟซบุ๊กเพจ โออิชิ นิวส์ สเตชั่น (OISHI News Station) ซูเปอร์ สตาร์ อะคาเดมี่
(Superstar Academy) เอสเอฟ (SF) และพันธมิตร เฟ้นหาพิธีกรดําเนินรายการ โอ้ ! อี-ชิค (OH!
E-Chic by OISHI) รายการโทรทัศน์ ออนไลน์ ท่ อี ร่ อยที่สุดตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ทาง
WWW.ONSCHANNEL.COM
เริ่ มตังแต่
้ วนั แรกของการเปิ ดรับสมัครออนไลน์ทางเฟซบุ๊กเพจ โออิชิ นิวส์ (OISHI News Station) ตลอด
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้ รับการตอบรับที่ดีด้วยจํานวนผู้สมัครกว่า 1,500 ราย จนรอบชิงชนะเลิศกับ 40
คนสุดท้ าย ในโครงการ โออิชิ เอ็มซี เสิร์ช เจน ทู ก้ าวสูก่ ารเป็ นพิธีกรมืออาชีพปี สอง ที่มาพร้ อมความเข้ ม
จัดเต็ม! กับการฝึ กและอบรมในหลักสูตรพิเศษต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ความชํานาญ และ
ทัศนคติที่ดี ส่งเสริ มประสิทธิภาพในหน้ าที่และความรับผิดชอบในบทบาทพิธีกรมืออาชีพที่ดี
ผลปรากฏว่า มฤษฎิ์ เดชไกรศักดิ์ หรื อ "ปอม" บัณฑิตหนุ่มมาดนิ่ง แห่ ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
การแสดงและกํากับการแสดง คว้ ารางวัลชนะเลิศไปครอง ด้ วยลีลาการพูดที่
ฉะฉาน ครบพร้ อมด้ วยคําควบกลํา้ โดย ปอม เผยว่า “ดีใจมาก ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้ องๆ
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ขอขอบคุณผู้บริ หาร พี่แซม พี่แบงค์ พี่ๆ ทีมงาน และขอบคุณ โออิชิ กรุ๊ป, ซูเปอร์ สตาร์ อะคาเดมี่, เอสเอฟ ที่
มีสว่ นในการพัฒนาทักษะและความสามารถด้ านการเป็ นพิธีกรให้ กบั ตน
“ก่อนการเข้ าประกวดนันปอมไม่
้
ได้ มีการเตรี ยมตัวอะไรมากนัก แต่พอติด 1 ใน 40 สัมผัสได้ เลยว่าแต่ละคน
มีจดุ ดี จุดเด่น จึงทําให้ ปอมต้ องพัฒนาด้ านการพูด การโต้ ตอบ รวมทังบุ
้ คลิกภาพ ทังการยื
้
น การเดิน และ
การแต่งกาย และที่สําคัญ! คือ การพัฒนาในด้ านการครี เอทีฟ และตอนนี ้ปอมมีนามสกุลเป็ น โอเจ ปอม
แล้ วด้ วย ย่อมเป็ นประสบการณ์และโอกาสที่ดีในการทํางานต่อไปครับ”
สําหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ แก่ หนุ่มทะเล้ น "“สําหรับการเป็ นพิธีกรนัน้ การพูดและการใช้
ภาษาที่ถูกต้ องเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ ดังนัน้ ผมจึงต้ องหมั่นฝึ กฝนตัวเองอยู่เสมอ และเชื่อว่ าหลังจากนี ้
ผมจะได้ ประสบการณ์ ท่ ดี จี าก โออิชิ กรุ๊ ป เพื่อนําไปประยุกต์ และใช้ ประโยชน์ ต่อไปครั บ”
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ แก่ สาวช่ างพูดวัยใส "“ออมนําเสนอทุกอย่ างให้ เป็ นตัวเอง
รวมถึงการฝึ กฝนด้ านการพูด การใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง และเต็มที่กับทุกกิจกรรม ซึ่งต้ องยอมรับว่ า
การเป็ น 1 ใน 3 ของ เอ็มซี เสิร์ช คือสิ่งที่เหนือความคาดหมาย และทําให้ ออมได้ ประสบการณ์
ใหม่ ๆ ได้ เพื่อนใหม่ ๆ ซึ่งเพียงเท่ านีก้ ถ็ ือว่ าเป็ นประสบการณ์ ท่ ดี มี ากแล้ ว”
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