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โครงการ  โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเปนพิธีกรมืออาชีพ  

ผูรับผิดชอบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

ลักษณะของโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักการและเหตุผล 
 การสื่อสารดวยการพูดที่ดี นอกจากจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ ประสบผลสําเร็จแลว ยังเปนสวน
สําคัญในการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีแกผูที่ทําหนาท่ีในการพูดหรือเปนพิธีกรในงานตาง ๆ ซึ่งบุคคลดังกลาว
จําเปนตองอาศัยการเรียนรู และฝกฝน จึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวของกับการสื่อสารดวยการพูดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 การพูดในฐานะพิธีกร เปนการสื่อสารอยางหนึ่งที่มีสวนชวยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานนั้น ๆ            
ใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งผูทําหนาที่พิธีกรจําเปนจะตองมีความรู ความเขาใจ และประสบการณ รวมทั้งเทคนิค
วิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาได โดยในปจจุบันพบวายังมีบุคคลที่ทําหนาที่เปนพิธีกรในงานตาง ๆ ยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะในหนวยงานที่ไมมีผูรับผิดชอบงานดานพิธีกรเปนหลัก หรือการจัดงานท่ีไม
สามารถหาพิธีมืออาชีพสําหรับการทําหนาที่ในงานได ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณดานการ
พูดที่ดี จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับผูท่ีสนใจในการเปนพิธีกรหรืองานที่เก่ียวของกับการสื่อสารดวยการพูด รวมทั้งผู
ที่ไมมีประสบการณดานการเปนพิธีกรหรือการพูดในงานตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน อันจะเปน
หนทางหนึ่งที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีความรู ความเขาใจ และเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่พิธีกรงานตาง ๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ดวยเหตุนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในฐานะที่เปนหนวยงานกลางในการ
รับผิดชอบการสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการดําเนินงานดานวิชาการและดานอื่น ๆ 
ที่ตอบสนองการสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นและสังคมโดยใชองคความรูในระดับบัณฑิตศึกษา ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนากําลังคนในทองถิ่น โดยใชการประยุกตใชองคความรูทางวิชาการชั้นสูง บูรณาการ
รวมกับองคความรูในทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนแกทองถิ่นและสังคม อยางแทจริง จึงไดจัดทํา 
“โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเปนพิธีกรมืออาชีพ” ขึ้น เพ่ือเสริมสรางทักษะความรูและประสบการณ
การเปนพิธีกรแบบมืออาชีพใหกับผูท่ีทําหนาที่เปนพิธีกรในงานตาง ๆ ของหนวยงานราชการ และเอกชน รวมทั้ง
งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับเชิญใหเปนพิธีกร  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งประสบการณดานการเปนพิธีกรในงานตาง ๆ 
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
 2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทําหนาที่พิธีกร รวมทั้งสงเสริม
การสรางเครือขาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทําหนาที่พิธีกรแบบมืออาชีพระหวางกัน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2563 

สถานท่ีจัดโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

ปฏิทินการดําเนินงาน 
รายละเอียด ระยะเวลา 

วางแผนเตรียมการ จัดทําขอเสนอโครงการ พฤศจิกายน 2562 
ประชาสัมพันธและรับสมัครผูเขารวมโครงการ พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563 
จัดโครงการ กุมภาพันธ 2563 
จัดทํารูปเลมรายงานประเมินผลโครงการ กุมภาพันธ 2563 

 
กิจกรรม 
 1. บรรยาย และสาธิต 
 2. ฝกปฏิบัต ิ
 
คาลงทะเบียนการอบรม 
 2,750 บาท/คน ประกอบดวย 
 - อาหารกลางวัน จํานวน 2 วัน 
 - อาหารวาง จํานวน 2 วัน วันละ 2 มื้อ 
 - คูมือ และเอกสารประกอบการอบรม 

สําหรับขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง สามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตามระเบียบ       
กระทรวงการคลัง และไมถือเปนวันลา สวนบุคลากรในสังกัดหนวยงานเอกชน สามารถเบิกคาลงทะเบียนไดตาม
ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิทธิการเบิกคาลงทะเบียนอบรมของหนวยงานตนสังกัดได ทั้งนี้ผูสมัคร     
ตองโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไรยา      
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เงินรายไดอื่น ๆ) เลขที่บัญชี 178-1-48957-9 พรอมสําเนาหลักฐาน            
การโอนเงินและใบสมัครมาที่ E-mail: training.grad.rbru@hotmail.com ภายในวันท่ี 14 กุมภาพนัธ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ประเด็น/หัวขอการอบรม 
  1. พื้นฐานการเปนพิธีกร 
   - ความหมายและความสําคัญของพิธีกร 
   - องคประกอบและคุณสมบัติของพิธีกร 
   - บทบาทหนาที่ของพิธีกร 
   - มารยาท จรรยาบรรณ และหลักการปฏิบัติที่ดีสําหรับพิธีกร 
  2. บุคลิกภาพพิธีกร 
   - ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 
   - การพัฒนาบุคลิกภาพของพิธีกร 
    > การใชไมโครโฟน 
    > การแนะนําตัวพิธีกร 
    > การปรากฏตัวตอสาธารณชนของพิธีกรในขณะปฏิบัติหนาที ่
    > การใชวัจนภาษา และอวัจนภาษา 
    > การแตงกายสําหรับพิธีกร 
  3. เทคนิคการเปนพิธีกรแบบมืออาชีพ 
   - พิธีกรงานบุญ งานกุศล 
   - พิธีกรงานประกวด งานเวที งาน Event 
   - พิธีกรงานพิธีการ 
   - พิธีกรงานมงคลสมรส งานบวช งานขึ้นบานใหม งานศพ 
  4. การอานออกเสียงในงานพิธีกร 
   - การอานพระนาม ชื่อบุคคล และตําแหนง 
   - การอานคาํควบกล้ํา และเสียง ร 
   - การอานคาํภาษาอังกฤษ 
  5. ฝกปฏิบัตกิารเปนพิธีกร 
    

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งประสบการณดานการเปนพิธีกรในงานตาง ๆ         
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 
 2. ผูเขารับการอบรม มีบุคลิกภาพและความมั่นใจในการทําหนาที่พิธีกรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครือขาย
ความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทําหนาที่พิธีกรแบบมืออาชีพระหวางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การสมัคร 
 1. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.rbru.ac.th พรอมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน
อบรม มาที่  E-mail: training.grad.rbru@hotmail.com  
 2. สมัครอบรมผานระบบการรับสมัครแบบออนไลน โดยสแกน Qr – Code ดานลางนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการผานหลักสูตรการอบรม 
 - ผูเขารับการอบรมจะตองมีเวลาเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมตลอด
หลักสูตร และจะตองผานการฝกปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 
 - ผูผานการอบรม จะไดรับวุฒิบัตรรับรองการผานหลักสูตรอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง 
ในกรณีที่ผูสมัคร ไมสามารถเขารวมการอบรมไดในวันที่จัดอบรม ผูสมัครสามารถเปลี่ยน

ใหผูอ่ืนเขาอบรมแทนไดตามสิทธิ์ที่สมัครไว โดยแจงใหคณะกรรมการจัดโครงการทราบกอนวนัจัด
อบรม 3 วัน ที่หมายเลขโทรศัพท 039-319111 ตอ 10180, 089-8336601 และ 089-83141844  

แตถาในกรณีท่ีผูสมัครไมสามารถเขารวมการอบรมไดในวันที่จัดอบรมและไมมีผูเขารวม
การอบรมแทนตามสิทธิ์ ท่ีสมัครไว ทางคณะกรรมการจัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาลงทะเบียนอบรมให ไมวากรณีใดท้ังสิ้น เนื่องจากเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการจัด
โครงการ และถาในกรณีที่หนวยงานจัดอบรมยกเลิกการจัดอบรม ทานสามารถรับเงิน
คาลงทะเบียนคืนได ทั้งนี้ไมรวมคาเดินทางและคาธรรมเนียมหรือคาปรับอื่น ๆ 



 

 
 

กําหนดการอบรม 
โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการเปนพิธีกรมืออาชีพ 

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองบรรยาย อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 
 เวลา 8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนเขาอบรม 
 เวลา 9.00 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “พ้ืนฐานการเปนพิธีกร  
      และบุคลิกภาพการเปนพิธีกรที่ด”ี 
      โดย วิทยากรพิเศษ 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเปนพิธีกรแบบมืออาชีพ”  
      โดย วิทยากรพิเศษ 
 เวลา 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการอบรม 
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 
 เวลา 8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนอบรม 
 เวลา 9.00 – 12.00 น.  การอานออกเสียง และการใชภาษาในงานพิธีกร 
      โดย วิทยากรพิเศษ 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 16.00 น.  ฝกปฏิบัติการเปนพิธีกร 
      โดย นายอนุพงษ กูลนรา 
 เวลา 16.00 – 16.15 น.  การนําเสนอผลงาน และสรุปผลการอบรม 
 เวลา 16.15 – 16.30 น.  - มอบวุฒิบัตร 
      - ปดการอบรม 
       
 
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง 
  - ภาคเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. 
  - ภาคบาย เวลา 14.00 – 14.15 น. 
 
 

-กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม-



 



 


