
 
 

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
หน่วยงานศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ชื่อ-สกุล   นางสาวสุภาพร วงษา    ต าแหน่ง  บรรณารักษ์    
  กลุ่มบุคลากร    สายวิชาการ   √  สายสนับสนุนวิชาการ 
 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

อบรม “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ ๓๗  
 

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
อ. พิศาล  อุตสาหพงษ์ 
อ. จีรนันท์ เขตพงศ์ 
อ. บุญมา ศรีหมาด 
อ. สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก 
อ. สิริเสาวภา ฤกษนันทน์ 
อ. กรณิศ บัวจันทร์ 
อ. อารยา สุวิเศษศักดิ์ 
อ. กัญญ์ณาณัฏฐ์  ภาธรสืบนกุูล 
 

๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 สถาบันการประชาสัมพันธ์   กรมประชาสัมพันธ์ 
 
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ๕,๙๐๐ บาท 
 
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  เพ่ือสร้างความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และท าหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และมีหลักการ รวมทั้งพัฒนาตนเองให้เกิดความมั่นใจในการท าหน้าที่พิธีกรมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วม
การส่งเสริมด้านการประสานงาน การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่างผู้เข้าร่วม
อบรมด้วยกัน และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับหน้าที่พิธีกร 
 



๒ 

 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 

ความรู้พื้นฐานส าหรับงานพิธีกร 
โดย อ.สุรัชณา ฤกษ์ชนะ 
พิธีกร คือ บุคคลที่รับผิดชอบด้านพิธีการ ด าเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เตรียมไว้อย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ ์กาละเทศะ โดยมีบทบาท ดังนี้ 
๑. เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง ผู้ชม ผู้เข้าร่วมพิธี  เช่น ก าหนดการ รายละเอียดของงาน แนะน าผู้พูดผู้

แสดง ผู้ด าเนินการอภิปราย 
๒. เป็นผู้เริ่มกิจกรรม งาน พิธี กล่าวทักทายน าเข้าสู่พิธีการ เชิญประธานกล่าว 
๓. เป็นผู้เชื่อมโยงกิจกรรม เหตุการณ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการ แจ้งขอความร่วมมือ  
๔. สร้างสีสัน บรรยากาศ สอดแทรกความบรรเทิง สร้างบรรยากาศให้รื่นรมย์ 
๕. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในงาน หรือกลุ่มผู้ร่วมงาน  
๖. แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ 
 
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับหน้าที่พิธีกร 
๑. การพูด 
๒. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
๓. ทักษะและความช านาญ 
๔. บุคลิกภาพ  
 
รูปแบบของงาน 
๑. งานพิธีการ 
๒. งานไม่เป็นพิธรการ 
๓. งานแบบกึ่งพิธีการ 

 
เทคนิคการเป็นพิธีกร 
อ.พิศาล  อุตสาหพงษ์ 
งานพิธีกร เป็นงานที่ผู้รับหน้าที่ จะต้องมีความรับผิดชอบสูง ทั้งในเรื่องตัวบุคคลที่เป็นพิธีกรเองแล้ว

ต้องรับผิดชอบในส่วนของเจ้าของงาน พิธีกรต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น เจ้าของงาน ผู้ว่าจ้าง ประธาน
หรือผู้มีเกียรติในพิธี ช่างไฟ เครื่องเสียง การนัดแนะล าดับขั้นตอนต่างๆ ตลอดพิธีการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ฯลฯ 

 
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการเป็นพิธีกร 
อ. พิศาล  อุตสาหพงษ์ และ อ. จีรนันท์   เขตพงศ์ 

 ผู้ท าหน้าที่พิธีกร นอกจากจะต้องมีความสามารถด้านการสื่อสาร มีบทบาทต่างๆ ตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น บุคลิกภาพก็เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ผู้รับหน้าที่พิธีกรต้องพัฒนา เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับ
โอกาส โดยฝึกปฏิบัติทั้งการยืน เดิน นั่ง การใช้ไมโครโฟน วิธีการถือ การจับ รายละเอียดต่างๆ ที่ต้องท าใน



๓ 

 

ขณะที่เป็พิธีกร รวมไปถึงการแต่งกาย ทรงผม การแต่งหน้า เพ่ือให้เกิดการผสานกลมกลืนกัน โดยวิทยากรผู้ให้
ความรู้เป็นผู้ประกาศข่าว ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณไ์ด้มาบอกเล่า พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้าอบรม  
 

การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติพิธีกรเดี่ยว /คู่ ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานที่เป็นทางการ ฝึก
ปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานไม่เป็นทางการ 

อ.พิศาล  อุตสาหพงษ์/อ. จีรนันท์ เขตพงศ์/อ. บุญมา ศรีหมาด/อ.สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก/ 
อ.สิริเสาวภา ฤกษนันทน์/อ.กรณิศ บัวจันทร์/อ.อารยา สุวิเศษศักดิ์/อ.กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล 
 ในการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร มีการจับกลุ่มเพ่ือหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กับวิทยากรที่มี
ความช านาญแตกต่างกัน ได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกรแบบต่างๆ ฝึกการพูดการออกเสียง พร้อม
ทั้งรับค าวิจารณ์เพ่ือน ามาปรับปรุงการเป็นพิธีกรในอนาคต  
 นอกจากจะได้ฝึกการเป็นพิธีกรแล้ว ยังได้ฝึกการสร้างสรรค์กิจกรรม แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่
เกิดข้ึนจริง การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานต่างๆ  
 

รู้เท่าทันสื่อพิธีกรในยุคดิจิทัล 
ดร.สราวุฒิ ทองศรีค า 

 ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความรวดเร็ว ผู้ท าหน้าที่พิธีกรหรือผู้ส่งสารต่อไปให้กับผู้อ่ืน ต้องรู้ให้เท่าทัน
แหล่งข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อข่าวหรือข้อมูลที่สื่อสาร
ออกไป สามารถวิเคราะห์จุดประสงค์ของข่าวที่ถูกสื่อสารออกมาได้ และเลือกที่จะรับสารและส่งต่อสาร
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ยังฝึกการใช้เทคโนโลยีในการตัดต่อวีดิโอสั้น หรือการสร้าง VLOG ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
เนื่องจากการสื่อสารที่สั้นลง สร้างความสนใจจากตัวบุคคลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าวิธีเขียน  
  

วิพากษ์ผลงาน 
ผอ.สปช./อ. พิศาล  อุตสาหพงษ์ 
การฝึกปฏิบัติแบบกลุ่ม โดยได้รับโจทย์ให้จ าลองสถานการณ์ในงานอภิปราย เรื่อง “พิธีกรรุ่นใหม่ เมื่อ

ไทย ๔.๐” โดยต้องมีการแบ่งหน้าที่ในงานอภิปราย ล าดับพิธีการต่างๆ เสมือนจริง เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดงาน พิธีกร
น าเข้าสู่งาน ผู้กล่าวรายงาน ประธานกล่าวเปิด พิธีกรงานอภิปราย วิทยากรร่วมอภิปราย ตลอดจนการสรุป
และสร็จสิ้นการอภิปราย 

จากนั้นคณะกรรมการได้ให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในงานพิธีกร รวมทั้งร่วมชมการ
แสดงบทบาทสมมติงานในรูปแบบต่างๆ เช่น พิธีเปิดงาน งานเกษียณอายุราชการ งานครบรอบการก่อตั้ง
สถาบัน เป็นต้น ซึ่งการฝึกนี้ท าให้ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและสามารถน ามาปรับใช้ในการเป็นพิธีกรของ
ตนเองได้  
 
๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
 ไม่มี  
 
 
 



๔ 

 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 : - ต่อตนเอง เป็นการฝึกปฏิบัติด้านการเป็นพิธีกร ให้มีความเชียวชาญ มั่นใจในการท าหน้าที่ พร้อม
ทั้งการฝึกล าดับขั้นตอนในงานพิธีต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ   

: - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การแสดงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านต่างๆ ผ่านการสื่อสารผ่านพิธีกรในงาน
ต่างๆ   
   

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 ไม่มี 
  

๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 

 
 

๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

          (ผู้รายงาน)  
                 (นางสาวสุภาพร  วงษา) 
           วันที่          ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
 
 



๕ 

 

 

 


