
 
 
 

 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร  “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ ๔1 
ระหว่างวันที่  2๘ – 3๑ มีนาคม  ๒๕๖6 

จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันนี้มีหน่วยงานจำนวนมากที่บุคลากรไม่มีทักษะในการพูดในที่ชุมชน ประกอบกับบุคลากร
บางคนมีภารกิจที่จะต้องทำหน้าที่ในการพูดบนเวที และมีหลายคนที่ยังขาดทักษะในการพูด ทั้งในฐานะผู้ได้รับเชิญ
ให้พูด หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรบนเวที 

นอกจากนี้ บุคคลที่มีโอกาสได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในงานต่างๆ หรือหน่วยงานที่ไม่มีพิธีกร จำเป็น     
ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นต้องทำหน้าที่ด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งการพูดนั้นถ้าเป็นการพูดคุยกันธรรมดาถือว่า     
ทุกคนทำได้ไม่ยาก แต่การพูดบนเวทีในฐานะพิธีกร โดยเฉพาะบุคคลที่ ไม่มีประสบการณ์ เป็นเรื่องยาก            
ต่อการปฏิบัติทั้งการใช้คำพูด การกล่าวทักทาย การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการแก้ปัญหาบนเวทีที่มีให้เห็น
บ่อย ๆ รวมถึงบุคลิกภาพ ดังนั้น การจัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร  จึงเป็นประโยชน์มากทั้งใน   
แง่การพัฒนาตนเอง การพัฒนาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการยกระดับการพูดบนเวทีในฐานะ
พิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง และหน่วยงานต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทำหน้าที่พิธีกรในงาน   

พิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ 
๒.๒ เพื่อพัฒนาผู้ที ่เข้าฝึกอบรมให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที ่พิธีกรมากยิ ่งขึ ้น  พร้อมทั้ง          

เป็นการส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน และการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับหน้าที่พิธีกร 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
๓.๑  ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ 
๓.๒  ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพูดในงานต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
๓.๓  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่สนใจงานด้านพิธีกร 
๓.๔  บุคคลทั่วไป 
 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๔.๑  มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
๔.๒  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ด้านพิธีกร และผู้เกี่ยวข้องกับการ พูดบนเวท ี
๔.๓  เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร      
๔.๔  เป็นผู้ไม่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายภารกิจอ่ืนใดในช่วงของการฝึกอบรม 
๔.๕ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้เข้ารับการอบรม ตามที่สถาบันการประชาสัมพันธ์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด           

                                              
 
 
 
 
 
 



 
                                             - ๒ – 
 

๕. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน 
                     - บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐ คน 

    - บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน ๓๐ คน   

๖. โครงสร้างหลักสูตร 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น ๒ หมวดวิชา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  ๒๗ ชั่วโมง  ดังนี้ 
๖.๑  หมวดความรู้พื้นฐานสำหรับงานพิธีกร เทคนิคการเป็นพิธีกร การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ 
 การเป็นพิธีกร และรู้เท่าทันสื่อพิธีกรในยุคดิจิทัล  จำนวน  ๑๒ ชั่วโมง 
๖.๒  หมวดกิจกรรมพิเศษ ฝึกการเขียนสคริปต์ ฝึกปฏิบัติ และวิพากษ์ผลงาน  จำนวน ๑๕ ชั่วโมง 

๗. รายละเอียดหลักสูตร  (รวม  ๒๗   ชั่วโมง) 
๗.๑ ความรู้พื้นฐานสำหรับงานพิธีกร             ๓  ชั่วโมง 
 - ความหมายและความสำคัญของพิธีกร 
 - บทบาทหน้าที่ของพิธีกร 
 - คุณสมบัติของพิธีกร 
 - การเตรียมตัวในการทำหน้าที่พิธีกร  
๗.๒  เทคนิคการเป็นพิธีกร              ๓  ชั่วโมง 
 - การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และโน้มน้าวผู้ฟัง 
 - การใช้ไมโครโฟน 

- การใช้เสียงในบรรยากาศต่าง ๆ 
๗.๓  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นพิธีกร           ๓  ชั่วโมง 
 - บุคลิกภาพของพิธีกร 
 - การเตรียมตัว  เสื้อผ้า  หน้าผมให้เหมาะสมกับงาน และโอกาส 
 - การแสดงสีหน้า  และกริยาท่าทาง (การยืน การเดิน การใช้มือ การเคลื่อนไหว) 
 - การมีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาท 
๗.๔  การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติ            ๓  ชั่วโมง 
 - การกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน ลำดับการจัดงาน 
 - การออกแบบกำหนดการในพิธีต่าง ๆ 
 - เทคนิคการดึงความสนใจ/การสร้างความประทับใจ 
 - การพูดภายใต้สถานการณ์ท่ีกำหนด 
 - ปัจจัยที่ช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์ผล 
๗.๕  ฝึกการเตรียมความพร้อมการเป็นพิธีกร เดี่ยว/คู่ (เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ๓  ชั่วโมง 
 - ฝึกบุคลิกภาพการเป็นพิธีกร 
 - ฝึกการพูดอ่านออกเสียงที่ถูกต้องทั้งจังหวะและอักขรวิธี 
 - ฝึกการใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเป็นพิธีกร 
๗.๖  ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรบนเวทีในงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ        ๙  ชั่วโมง 
๗.๗  รู้เท่าทันสื่อพิธีกรในยุคดิจิทัล        ๓  ชั่วโมง 
 - ความรู้พื้นฐานเรื่องสื่อดิจิทัล 
 - รู้เท่าทันสื่อ ยกตัวอย่างพิธีกรรายการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ 

- สถานการณ์พิธีกรในปัจจุบัน (ออกสื่อตลอดเวลา อาทิ การไลฟ์สด เฟสบุ๊คไลฟ์) 
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๘. วิทยากรผู้บรรยาย 
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร  จากกรมประชาสัมพันธ์  และหน่วยงานภายนอก 

๙. รูปแบบการฝึกอบรม 
การบรรยาย  ฝึกปฏิบัติ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และระดมความคิดเห็น 

๑๐.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และถูกหลักการ 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถทำหน้าที่
พิธีกร ในพิธีการต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ร้อยละการนำเสนอผลงาน ที่นำเสนอ
ให้วิทยากรวิพากษ์ ผ่านตามเกณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี 
ความพึงพอใจ  ในการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 
 

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ที่พึงพอใจในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
ตั้งใจในการเข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละของเวลาฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แต่ละคน 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๑.  ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม 
รุ่นที่  ๔1  ระหว่างวันที่  2๘ – 3๑ มีนาคม ๒๕๖6 

๑๒.  สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์  เลขท่ี ๑๒๕ ซอยพหลโยธิน ๗ (อารีย์) 
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   

๑๓.  งบประมาณในการฝึกอบรม  
    - งบพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์     
    - เงินค่าลงทะเบียน (จำนวน ๓๐ คน ๆ ละ 6,0๐๐.- บาท)    

๑๔. การประเมินผลและติดตามผล 
๑๔.๑  การซักถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ 
๑๔.๒  การฝึกปฏิบัติ การระดมความคิด และการนำเสนอผลการศึกษา 
๑๔.๓  การประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท้ายหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๕.๑ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่พิธีกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๕.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมศักยภาพ และยกฐานะตนเองให้เป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ 
๑๕.๓ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็น                

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคต 
๑๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

*********************************** 
 

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 



ตารางฝึกอบรม 
 
 
 

วัน - เวลา 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันอังคารที ่28 
มีนาคม 2566 

- ลงทะเบียน 
- พิธีเปิด 
- แนะนำคณะทำงานและ 
กฎเกณฑ์การฝึกอบรม 

ความรู้พื้นฐาน 
สำหรับงานพิธีกร 

 

เทคนิคการเป็นพิธีกร 
 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
และตั้งคณะกรรมการรุ่น 

 

วันพุธที่ 29 
มีนาคม 2566 

09.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 
                
               รู้เท่าทันสื่อพิธีกรในยุคดิจิทัล 

 

 
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นพิธีกร/ฝึกปฏิบัติ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 
มีนาคม 2566 

09.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 17.00 – 20.00 น. 
 
 

การเขียนสคริปต์ และฝึกปฏิบัติพิธีกร 
 

 
แบ่งกลุ่ม ฝึกการเตรียมความพร้อมการเป็น

พิธีกรเดี่ยว /คู่ 
 

แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 
ในงานไม่เป็นทางการ 

และกิจกรรมการสร้างเครือข่าย 
 

 
วันศุกร์ที่ 31 
มีนาคม 2566 

09.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00 – 16.30 น. 

 
แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกร 

ในงานที่เป็นทางการ 
 

 
วิพากษ์ผลงาน 

 

- ประเมินผลท้ายหลักสูตร 
- พิธีปิด 
- มอบประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00–13.00 น.   
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30–10.45  น.  และ  14.30 14.45 น. 
ตารางฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 41 
 ระหว่างวันที่  28 – 31 มีนาคม 2566  ณ สถาบนัการประชาสัมพันธ์   กรมประชาสัมพันธ์ 

 


