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ค ำน ำ 

 

   การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนพันธกิจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ 
เป็นเลิศ และมีความสุขในการท างาน   

   การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ”  จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร อันจะท าให้สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมนั้นไปปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมของส านักการศึกษาต่อเนื่องต่อไป 

  ขอขอบคุณผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่อง และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเข้ารับการ
ฝึกอบรมจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ  

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต 
 ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง   

           14  พฤษภาคม  2557 
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ตอนที่ 1 
เนื้อหำกำรบรรยำยหลักสูตรกำรจัดฝึกอบรม 

 การจัดฝึกอบรม สัมมนา ถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินงาน การจัดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
ย่อมท าให้องค์กรเจริญเติบโต มีความมั่นคง องค์ประกอบหนึ่งของการจัดจัดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือการ
สร้างบรรยากาศให้มีสีสรร สนุกสนาน ตื่นเต้น ผู้ที่ท าหน้าที่นี้ก็คือ “พิธีกร” หรือผู้ด าเนินรายการ พิธีกร ที่เก่งจะ
สามารถสร้างบรรยากาศ พร้อมทั้งควบคุมเวลาให้เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม สัมมนา “พิธีกร” ถือว่ามี
บทบาทส าคัญเป็นอย่างมากท่ีท าให้การจัดฝึกอบรม สัมมนามีบรรยากาศ น่าตื่นเต้น  สนุกสนาน น่าสนใจ การฝึก
พิธีกรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกองค์กร ที่ต้องการการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง  

 ด้วยเหตุนี้ส านักการศึกษาต่อเนื่องได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของส านักได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์  เลขานุการโครงการฝึกอบรม และในการเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ได้พัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร และพัฒนา
บุคลิกภาพ ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 จากการฝึกอบรมส านักการศึกษาไดส้รุปเนื้อหาจากการฝึกอบรมได้ ดังนี้  

     

                               หัวข้อเทคนิคกำรเป็นพิธีกร :   อำจำรย์สินีนำถ  วิมุกตำนนท์ 

  

 ค าว่า พิธีกร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง        
ผู้ด าเนินการในพิธี ผู้ด าเนินรายการ 
กำรท ำหน้ำที่พิธีกร 
 พิธีกร  หมายถึง  ผู้ท าหน้าที่ด าเนินรายการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ เช่น พิธีกรแถลงข่าว 
รายการโทรทัศน์งานมงคลสมรส เป็นต้น พิธีกรจึงเป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินงานนั้น ๆ  ให้เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ 

หน้ำที่ของพิธีกร 
  1. แจ้งให้ผู้ฟังหรือผู้ชมทราบก าหนด  ขั้นตอนและกิจกรรมของงานหรือพิธีตั้งแต่เริ่มต้นจนเลิกงาน 
  2. แจ้งให้ผู้ฟังหรือผู้ชมทราบถึงวัตถุประสงค์ของงานนั้น 
  3. ด าเนินงานตามก าหนดขั้นตอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตรงเวลา 
  4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น เช่น ผู้พูดพูดเกินเวลา ผู้แสดงไม่พร้อม เครื่องเสียงขัดข้อง เป็นต้น 
บทบำทพิธีกร 

  1. เป็นผู้ด าเนินรายการให้น่าสนใจและเป็นที่ประทับใจของผู้จัดและผู้มาร่วมกิจกรรม 
  2. เป็นผู้สื่อสารข้อมูลของผู้จัด และผู้ร่วมกิจกรรมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
  3. เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันระหว่างผู้จัดและผู้ร่วมกิจกรรม 
  4. เป็นผู้เติมเสน่ห์ของงานให้รื่นรมย์ด้วยเทคนิคการพูดที่ถูกใจผู้มาร่วมกิจกรรม 
  5. เป็นผู้รับปรับประยุกต์สถานการณ์เฉพาะหน้าให้งานเรียบร้อยราบรื่น 
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คุณสมบัติของพิธีกร 

  1. มีบุคลิกสง่างาม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับโอกาส ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส คล่องแคล่ว 
กระฉับกระเฉง และควบคุมอารมณ์ได้ดี 
  2. เป็นผู้มีทักษะในการออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขระวิธี ชัดถ้อยชัดค า 
  3. เป็นผู้มีวาทศิลป์ สามารถเลือกสรรถ้อยค าและน าเสนอด้วยกลวิธีที่น่าสนใจ 
  4. มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักใช้จิตวิทยาในการพูด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วสร้างบรรยากาศให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน 
  5. เป็นผู้มีมารยาทในการพูด ให้เกียรติผู้ฟังด้วยการกล่าวปฏิสันถาร ขอบคุณ ขออภัยตามโอกาสอันควร  
ไม่พูดโอ้อวด กระทบกระทั่ง หรือหยาบคาย 
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีอารมณ์ขัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
  7. ตรงต่อเวลา รักษาเวลา ด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนด 

          8. เป็นผู้รักจักพัฒนาตนเอง ส ารวจข้อบกพร่องในการพูดทุกครั้งเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในการพูดครั้งต่อไป 
 
หลักกำรพูดและท ำหน้ำที่พิธีกร  
 พิธีกรเป็นบุคคลส าคัญที่สามารถช่วยให้พิธีการหรือรายการที่จัดขึ้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือประสบความล้มเหลวได้ แต่ละงานย่อมมีจุดประสงค์ เนื้อหา และสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป 
ไม่สามารถท่ีจะก าหนดตายตัวได้ว่าพิธีกรจะพูดอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไร แต่ในที่นี้จะขอเสนอหลักการพูดและการท า
หน้าที่พิธีกรไว้กว้าง ๆ ดังนี้ 
  1. กล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟัง เป็นการเกริ่นน าว่ารายการหรือพิธีการจะเริ่มข้ึนแล้ว 
  2. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ 
  3. ประกาศรายการต่าง ๆ ให้ละเอียดชัดเจน เช่น ชื่อรายการแสดง ผู้พูดหรือผู้แสดง ผู้ควบคุม เป็นต้น 
  4. เมื่อผู้พูดพูดจบหรือรายการจบลง พิธีกรควรกล่าวสรุปสั้น ๆ ถึงความน่าสนใจของรายการ 
  5. น าสาระประโยชน์ต่าง ๆ ที่น่ารู้ น่าสนใจ มาสอดแทรกในรายการบ้างตามสมควร เช่น ค าพูดของบุคคล
ส าคัญ เหตุการณ์ทีทุ่กคนรู้จัก หรือสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น 
  6. ควบคุมรายการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามเวลา  ไม่ปล่อยให้ผู้พูดหรือผู้แสดงพูดนอกรายการ  
ส่วนพิธีกรก็ต้องควบคุมตนเองไม่ให้พูดเยิ่นเย้อด้วยเช่นกัน 
  7. หากมีเหตุการณ์ขัดข้องหรือคลาดเคลื่อน เช่น ประธานในพธิีมาช้า ผู้แสดงไม่พร้อม ผู้พูดประหม่า 
ไมโครโฟนขัดข้อง เป็นต้น  พิธีกรต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ กล่าวแนะน าสถานที ่
ทักทาย ซักถามหรือพูดขออภัย ไม่ควรปล่อยให้เกิดความเงียบเป็นเวลานาน เพราะจะท าให้ผู้ฟังหรือผู้ที่เข้าร่วมพิธีเกิด
ความเบือ่หน่าย และเบี่ยงเบนความสนใจไปในเรื่องอ่ืน หรือถ้านานเกินไปอาจลุกออกจากท่ีประชุมได้ 
  8. กล่าวยุติรายการอย่างเหมาะสม เช่นกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมรายการ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานแล้วจึง
กล่าวอ าลาด้วยค าว่า “สวัสดี” เป็นต้น 

กรณีตัวอย่ำง “กำรจัดงำนรำตรีเอ้ืออำทร” 

กล่าวปฏิสันถารกับผู้ฟังเป็นการเกริ่นน าว่ารายการ หรือพิธีการจะเริ่มขึ้นแล้ว 
 “ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานราตรีเอื้ออาทรที่เคารพรักทุกท่าน อีกสักครู่หนึ่งเมื่อถึงเวลา 1 ทุ่มตรง เมื่อท่าน
ประธานในงานกล่าวเปิดงานแล้ว รายการแสดงบนเวทีก็จะเริ่มขึ้น” 
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กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของงำนสั้น ๆ ตรงประเด็น 
 “งานราตรีเอื้ออาทรที่กลุ่มแม่บ้านต ารวจจัดขึ้นในคืนนี้ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ หารายได้ช่วยเหลือเด็ก
ก าพร้าให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพของเขา” 

ประกำศรำยกำรต่ำงๆ ให้ละเอียดชัดเจน 
 “รายการแสดงบนเวทีในคืนนี้มีหลายรายการซึ่งผู้แสดง ผู้ฝึกซ้อม และผู้ควบคุมการแสดงทุกรายการก็คือ
สมาชิกกลุ่มแม่บ้านต ารวจ  โดยการน าของคุณ........................ ประธานกลุ่มแม่บ้าน เริ่มเปิดเวทีด้วยการร าถวายพระ
พร แล้วตามด้วยรายการแฟชั่นผ้าทอ ระบ าหญิงไทย และรายการสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานคืนนี้ คือ จินตลีลาชุด 
“น้ ามือน้ าใจหญิงไทยแถวหน้า” 

กล่ำวสรุปถึงควำมน่ำสนใจของรำยกำรที่จบลงสั้น ๆ 
 “ระบ าหญิงไทยที่แสดงไปแล้วนั้นมีลีล่าร าที่สวยงาม แต่กระฉับกระเฉง สะท้อนให้เห็นภาระอันหนักอ้ึงที่สอง
มือของหญิงไทยแบกรับเอาไว้อย่างสมจริง 

น ำสำระต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจมำสอดแทรกรำยกำรบ้ำงตำมสมควร 
 ดังบทกลอนที่ว่า “เปลก็ไกวดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่ ใช่อวดหยิ่งหญิงไทยมิใช่ชั่ว ไหนไถถากตรากตร าท าครัว  
ใช่รู้จักแต่จะยั่วผัวเมื่อไร” 

ควบคุมรำยกำรให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ตรงตำมเวลำ 
 โดยบอกรายละเอียดงานให้ชัดเจน เพ่ือช่วยให้งานราบรื่น เรียบร้อย และไม่เสียเวลาระหว่างข้ันตอนต่าง ๆ  
เช่น แก้ไขด้วยปฏิภาณไหวพริบ 
 “ผู้แสดงแฟชั่นทุกท่านจะมีเวลาเดินทางบนเวทีคนละ 2 นาท ีท่านใดจะมอบดอกไม้ให้แก่นางแบบคนใดก็
มอบได้ในช่วงเวลานั้น เตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะ นางแบบท่านแรกจะเริ่มก้าวออกสู่เวที ณ บัดนี”้ 

หำกมีรำยกำรขัดข้องหรือคลำดเคลื่อนพิธีกรต้องใช้ปฏิภำณไหวพริบแก้ปัญหำให้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ 
 เช่น ในการแสดงบนเวที อาจมีช่วงขัดข้องท าให้เกิดความเงียบ พิธีกรอาจกล่าวดังนี้ 
 “เพลงประกอบการแสดงระบ าหญิงไทยเกิดขัดข้องนิดหน่อย เพราะผู้ก ากับเสียงตื่นเต้นที่เห็นผู้แสดงแต่งตัว
สวยจนจ าไม่ได้ จึงหยิบเพลงผิด รอสักครู่นะคะ จะดูของดีต้องใจเย็น ๆ หน่อย ปรบมือรอกันดีไหมคะ” 
 หมายเหตุ  การพูดเช่นนี้ ท าได้ในกรณีที่มิใช่งานที่เป็นทางการมากนัก หากเป็นกรณีที่เป็นทางการอาจใช้วิธี
พูดคั่นด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงาน เป็นต้น 

กล่ำวยุติรำยกำรอย่ำงเหมำะสม 
 “งานครั้งนี้ยิ่งใหญ่และจบลงอย่างสมบูรณ์  ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่มีน้ าใจเอ้ืออาทร  ขอให้
ความเป็นผู้เอ้ืออาทรในครั้งนี้ จงช่วยให้ทุกท่านประสบโชคดีตลอดไป สวัสดีค่ะ” 

กลยุทธ์กำรเป็นพิธีกร 
 พิธีกรที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีกรชั้นน า  ต้องสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ ดังนี้ 
  1. ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของพิธีกรที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและต่างประเทศ จับจุดเด่นสูงสุดของเขาให้ได้ว่า
อะไรคือสิ่งที่ท าให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป 
  2. ติดตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างใกล้ชิด 
  3. เรียนรู้การใช้เทคนิคการหยอดอารมณ์ขันด้วยการดัดแปลงเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาเติมเสน่ห์ให้กับการ
ด าเนินรายการ 
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  4. จัดท าคลังความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้ค าพูด ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย ค าคมต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการด าเนินรายการ 
  5. ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงบวก ด้วยการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมที่คนอื่นมองข้าม  เช่น 
“เมื่อเห็นคนกรุงเทพฯ เครียดกันมาก จากท่ีเคยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันก็หน้าบึ้งให้กัน ก็ต้องคิดว่าจะท าอย่างไรกันดี อาจ
ต้องสร้างรอยยิ้มติดไว้ตามก าแพงริมถนนเมื่อเตือนสติคนไทย หรือไม่ก็ต้องท าสัญลักษณ์เป็นรูปรอยยิ้มไว้ที่หน้ารถ   
ท้ายรถ เพ่ือเตือนสติคนไทยกัน” 
  6. อ่านหนังสือให้มาก ๆ 
  7. เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
  8. ฝึกการพูดให้ถูกต้องตามอักขระวิธีภาษาไทย ร. เรือ ล. ลิง ค าควบกล้ าต่าง ๆ ตลอดจนวรรคตอนของ
ค าพูด ถ้าค าไหนไม่แน่ใจตรวจสอบดูจากพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน (พิธีกรเป็นแบบอย่างของการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง) 

กำรใช้ไมโครโฟน 
  หากยังไม่คุ้นกับการใช้ไมโครโฟน แต่จ าเป็นต้องใช้ให้ทดลองใช้ก่อนที่ผู้ฟังจะเข้าห้องประชุมควรปรับระดับ
ความดัง ความสูง – ต่ า ให้เรียบร้อย  หากจ าเป็นต้องใช้โดยไม่มีโอกาสเตรียมตัว หรือทดลองใช้ก่อน ควรท าใจให้ 
สบาย ๆ อย่ากังวลกับไมโครโฟนมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ปรับระดับความดังเปิดสวิตซ์ไว้ให้เรียบร้อย 
อยู่แล้ว 
 การใช้ไมโครโฟนที่มีขาตั้ง  เมื่อเดินไปถึง ต าแหน่งที่ตั้งไมโครโฟนให้สังเกตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับระดับความ
สูง ต่ าของไมโครโฟนว่าอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมกับระดับตัวเราหรือไม่ถ้า สูง/ต่ า ต้องปรับให้พอดีก่อนจึงพูด 

 ไม่จับไม่เล่นสาย ไม่เคาะ ไม่เป่า ไม่เกา ไม่ต้องทดลองเสียงด้วยวิธีใดๆ ให้ระยะห่าง ระหว่างปากกับ
ไมโครโฟน ประมาณ 2 - 3 นิ้ว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความไวในการรับเสียงของไมโครโฟนชนิดนั้น ๆ ด้วย 
 ถ้าขณะพูดจะเดินไปอธิบาย ในระยะซึ่งอยู่ห่างจากไมโครโฟน ควรถอดไมโครโฟนถือไปด้วย หากการพูดต้อง
ใช้มือถือไมโครโฟน ข้อศอกข้างที่ถือไมโครโฟนให้แนบล าตัว หรือหากรู้ล่วงหน้าอาจเตรียมไมโครโฟนแบบไม่มีสายก็จะ
สะดวกยิ่งขึ้น 
 เมื่อพูด ไม่ควรใช้มือที่ถือไมโครโฟนแสดงท่าทางประกอบ เพราะจะท าให้เสียงที่พูดไม่ชัดเจนและเสียงขาด
ตอน ระวังอย่าให้เสียงอ่ืน ๆ ที่เกิดจากผู้พูดเข้าไมโครโฟน เช่น เสียงไอ หากมีเสียงออกไปต้องรีบขออภัยผู้ฟัง 
 อย่างจ้องไมโครโฟน ให้มองที่ผู้ฟัง หากเกิดเสียงหวีดไมโครโฟน อันเกิดจาก “การย้อนกลับของสัญญาณ”  
คือสภาพไมโครโฟนเก็บเสียงที่มาจากล าโพงแล้วป้อนเสียงนั้นเข้าสู่เครื่องขยายเสียงพร้อมกันกับเสียงพูด จึงท าให้เกิด
เสียงหวีด การแก้ไขควรใช้ฝ่ามือค่อย ๆ วางไมโครโฟนพยายามหันไมโครโฟนไปจากทิศทางของล าโพง หากยังมีเสียง
อีกต้องปรับเครื่องขยายเสียง คือลดความดันลง 
 ถือให้ห่างจากปากพอสมควร ถ้าควบคุมการหายใจได้อาจถือในระยะใกล้ได้อย่าถือต่ าหรือยกแบบตั้งฉาก 
 หากเป็นการพูดจากการอ่านจากต้นฉบับ การถือต้นฉบับไม่ควรถืออ้อมไมโครโฟนควรอยู่ระหว่างผู้พูดกับ
ไมโครโฟน และไม่ควรยกกระดาษร่างข้ึนสูงจนบังใบหน้า หรืออยู่ชิดไมโครโฟนจนเกินไป  ขณะที่พลิกกระดาษเสียงจะ
ดังเข้าไมโครโฟน 
 กรณีท่ีใช้ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ  เวลาพูดเสร็จและต้องการเลื่อนไปให้ผู้ร่วมอภิปรายคนต่อไป อย่าดึงลาก
ไมโครโฟน ให้ยกไปวาง เพราะไมโครโฟนจะท าให้เกิดเสียงดัง 
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บุคลิกภำพของผู้พูด 
  * การแต่งกาย ควรแต่งกายให้สุภาพ สะอาด สมกับวัย 
  * การใช้สีหน้า สีหน้าแสดงออกให้เป็นธรรมชาติสัมพันธ์กับเรื่องที่พูด 
  * การใช้สายตา สายตาจะบอกผู้พูดก าลังพูดกับใคร สายตาจึงต้องมองที่ผู้ฟัง 
  * การใช้มือ การใช้ท่าทางหรือมือประกอบการพูด จะท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่พูดมากขึ้นแต่ต้องใช้ให้เหมาะกับ
จังหวะและเนื้อหาที่จะพูด 
  * การยืนพูด ควรยืนให้เท้าท้ังสองแยกห่างกันพอสมควร ท าตัวให้สบาย ๆ อย่าไปเกร็งจนตัวแข็งทื่อไม่
เหมาะสม 
  * การนั่งพูด ต้องนั่งตัวตรง เรียบร้อย ไม่โยกเก้าอ้ี 
  * การใช้เสียง เสียงช่วยให้ถ้อยค าที่จะพูดออกมามีชีวิตชีวา เสียงที่ดีต้องเป็นเสียงที่ออกมาจากความรู้สึกที่
แท้จริง มีพลัง นักพูดจึงต้องปรับปรุงการใช้เสียง  ดังนี้ 
    - พูดให้เสียงดังฟังชัด 
    - ลีลาของเสียงให้มีเสียงสูง ต่ า หนัก เบา 
    - จังหวะการพูดจะต้องพอดี ไม่เร็วหรือช้าเกินไป 
    - เว้นจังหวะการพูดให้ได้ความหมายที่ถูกต้อง 
    - ออกเสียงค าควบให้ถูกต้อง เช่น ค าควบกล้ า และ ร – ล 
    - ไม่เปล่งเสียง เอ่อ.. อ่า.. แบบว่า.. เมื่อผู้พูดไม่สามารถพูดประโยคต่อไปได้ทัน ควรหยุดเว้นจังหวะเฉย ๆ 
 
กำรใช้ภำษำในกำรพูดต้องถูกต้องตำมหลักภำษำต้องค ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  1. ค าสรรพนาม ผู้ชายใช้ค าว่า ผม กระผม  ส่วนผู้หญิงใช้ค าว่า ดิฉัน 
  2. ใช้ค าให้เหมาะสม เช่น ตาย อสัญกรรม อนิจกรรม เป็นต้น 
  3. ถูกต้องตามหลักการอ่าน เช่น ประสบการณ ์ อ่านว่า (ประ-สบ-กาน) 
  4. การพูดเพ้ียนค า เช่น มหาวิทยาลัย ไม่พูดว่า มหา-ลัย 
  5. ลักษณะนาม เช่น เลื่อย 1 ปื้น  ขลุ่ย 2 เลา  งาช้าง 3 กิ่ง เป็นต้น 
  6. ค าภาษาต่างประเทศ  ถ้าจ าเป็นต้องพูดค าภาษาต่างประเทศ ศัพท์เทคนิคที่ไม่มีการบัญญัติไว้ในภาษาไทย 
ควรอธิบายความหมายของค านั้นด้วย 
  7. ค าย่อ ไม่ควรใช้ค าย่อในการพูด  ยกเว้นผู้ฟังอยู่ในวงการเดียวกันหรือค าย่อนั้นเป็นค าที่เข้าใจความหมาย
กันโดยทั่วไป หรือมีการพูดค าเต็มและบอกตัวย่อมาก่อนแล้ว 
  8. ค าศัพท์ทางวิชาการ  ไม่ควรใช้ค าศัพท์ทางวิชาการหากผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ใช้การอธิบาย
หรือขยายความแทน 
  9. ค าราชาศัพท์ ควรศึกษาการใช้ค าราชาศัพท์และค าอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง เช่น ค าว่าหมายก าหนดการ 

กำรพัฒนำบุคลิกภำพ  
  บุคลิกภาพ เป็นสิ่งส าคัญในการพูด  เพราะบุคลิกภาพท่ีดีนั้นสามารถสร้างความประทับใจความนิยม และ
ความชื่นชมศรัทธาให้แก่ผู้ฟังได้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะน าความส าเร็จสู่ผู้พูดได้  บุคลิกภาพ หมายถึง  ลักษณะ
เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันบุคลิกภาพ มี 2 ลักษณะ 
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บุคลิกภำพภำยนอก :  เป็นลกัษณะที่สังเกตได้ ปรากฏออกมาชัดเจน เช่น  
  1. รูปร่างหน้าตา 
  2. การแต่งกาย 
  3. กิริยาท่าทาง 
  4. การสบสายตา 
  5. การใช้น้ าเสียง 
  6. การใช้ถ้อยค า ภาษา ลีลาการพูด 

บุคลิกภำพภำยใน :  เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสยาก ต้องมีโอกาสและเวลาคลุกคลีกันนาน ๆ จึงจะค่อยปรากฏออกมา  
  1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 
  2. ความกระตือรือร้น 
  3. ความรู้รอบตัว 
  4. ความคิดริเริ่ม 
  5. ความจริงใจ 
  6. ปฏิภาณไหวพริบ 
  7. ความรับผิดชอบ 
  8. ความจ า 
  9. อารมณ์ขัน 
  10. ความซื่อสัตย์   
  11. ความคิดสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมที่ช่วยเสริมบุคลิกภำพ 
  1. ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกคนในแง่ดี 
  2. เป็นกันเอง 
  3. มีปิยวาจา 
  4. จริงใจ 
  5. วางตัวเหมาะสม 
  6. ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
  7. รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง อารมณ์มั่นคง 
  8. แต่งกายเหมาะสม สะอาด เรียบร้อย มีรสนิยม เหมาะสมกับเพศ วัย กาลเทศะ และสถานะ 
  9. มีความเอ้ือเฟ้ือ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  10. ใจกว้าง 
  11. อ่อนน้อมถ่อมตน 
  12. รู้จักยืดหยุ่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ลักษณะกำรพูดที่ดี 
 การพูดที่ดีมีลักษณะส าคัญ 5 ประการคือ 
  1. มีถ้อยค าดี การพูดที่ใช้ถ้อยค าดีช่วยให้ผู้ฟังชื่นใจ ประกอบด้วย 
   - มีความไพเราะ  พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน มีหางเสียง ไม่กระโชกโฮกฮาก และไม่ขู่ตะคอก 
   - เป็นความจริง  สิ่งที่พูดออกไปต้องไตร่ตรองแล้วว่าเป็นความจริง จึงพูดออกไป 
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   - มีประโยชน์  แม้สิ่งที่พูดเป็นความจริง  แต่ต้องพิจารณาว่าความจริงนั้น เมื่อพูดออกไปแล้วมี
ประโยชน์ด้วย 
   - ผู้ฟังพอใจ  ไม่ควรพูดให้ใครต้องเสียหาย ควรพูดไปแล้วให้เกิดมิตรไมตรีต่อกัน 
  2. มีความเหมาะสม  ในการพูดจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับสิ่งต่อไปนี้ 
   - เหมาะสมกับกาล  ต้องรู้ว่าเวลานี้ควรพูดหรือไม่ และควรพูดอะไร อย่างไร 
   - เหมาะสมกับเทศะ  สถานที่ใดควรพูดเรื่องอะไร เช่นไม่ควรพูดเรื่องบันเทิงในงานศพ 
   - เหมาะสมกับบุคคล  ต้องค านึงถึงเพศ วัย สถานะ ของผู้ฟัง 
  3. มีความมุ่งหมาย การรู้ว่าพูดท าไม  เพ่ืออะไร จะช่วยให้การพูดได้เนื้อหาสาระไม่เสียเวลา 
  4. มีศิลปะ เช่น การใช้สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงและสายตา รวมทั้งใช้จิตวิทยาในการพูดด้วย 
  5. เว้นวจีทุจริต  ไม่พูดเท็จ  ไม่พูดค าหยาบ เพ้อเจ้อ และส่อเสียด 

คุณสมบัติของนักพูดที่ดี 
  1. มีความมั่นใจ  เชื่อมั่นในตนเอง ไม่ประหม่า 
  2. มีความจริงใจ 
  3. มีความทันสมัยในเหตุการณ์ เป็นผู้รอบรู้ ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสังคมและวิทยาการ 
     ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
  4. มีความรู้จริงในเรื่องที่จะพูด  ซึ่งต้องอาศัยการศึกษา ค้นคว้า และประสบการณ์ 
  5. มองโลกในแง่ดี  เพราะท าให้คิดดี  ปฏิบัติดี และจะท าให้การพูดจากท่ีดีออกมาด้วย 
  6. มีสติและสมาธิ  เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีผู้พูดต้องมีสติสัมปชัญญะ ระลึกและรู้ตัวได้ว่าพูดอะไรและจะพูดอะไร 

วินัยและพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรพูดที่ดี 
  1. จงพูดในสิ่งที่เป็นความจริง เป็นประโยชน์  สิ่งที่ชื่นชอบพอใจของผู้ฟัง 
  2. สิ่งที่จะพูด จะกล่าว  แม้ว่าจะเป็นความจริงแต่หากท าให้ผู้อื่นเกิดความไม่พอใจ หรือสิ่งที่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อนเสียหายก็ไม่ควรพูด 
  3. สิ่งใดที่จะกล่าว  แม้จะเป็นความจริงแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดก็ไม่ควรกล่าวหรือพูดในเรื่องนั้น 
  4. อย่าพูดเรื่องที่เป็นเท็จ กุเรื่อง หรือแต่งเรื่องขึ้นมาพูดให้เกิดความเสียหาย 
  5. อย่าพูดจาส่อเสียด กล่าวร้ายผู้อ่ืน 
  6. การพูดในที่ชุมชน  จะต้องระมัดระวังการใช้วาจาไม่สุภาพ 
  7. จงคิดก่อนพูด 
  8. ควบคุมตนเองไม่ให้เกิดโทสจริต  ฝึกหัดให้ใจเย็นและอดทน 
  9. ใช้อารมณ์ขันเป็นจุดสร้างความสนใจ 
  10. พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นที่พึงใจแก่ผู้ฟัง 
  11. เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์เวลาในขณะนั้น 
  12. รักษาเวลาในการพูด 
  13. ขณะพูดต้องยกตัวอย่างหรืออุทาหรณ์  ประสบการณ์ ข้อเท็จจริง เปรียบเทียบให้เกิดภาพชัดเจน 
  14. ควรวางแผนการพูด เตรียมการพูด และฝึกซ้อมก่อนพูด  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการพูดให้ได้ดีมากท่ีสุด 
  15. อย่าออกท่าทางประกอบการพูดมากเกินไป 
  16. จะต้องหัดสังเกต จดจ าถ้อยค า ค าคม สุภาษิต จากการฟังและอ่านจากหนังสือต่าง ๆ เพ่ือเป็นคลังข้อมูล 
ในสมองสามารถออกมาใช้ประกอบการพูดได้ 
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  *จบการพูด  ด้วยค าว่า “ขอบคุณ”  หรือ  “สวัสดี”  เมื่อการพูดใกล้จะจบควรพูดเตือนให้ผู้ฟังทราบ เช่น  
ใช้ค าว่า  “ในที่สุด...”   “สุดท้ายนี้...”   เป็นการเตือนให้ผู้ฟังทราบว่าเราก าลังจะจบเรื่องแล้ว  เมื่อกล่าวค าว่า  
“ขอบคุณ”  เป็นการจบและลงท้ายอย่างราบรื่น 

บทบำทของผู้พูด 
  พิธีกร  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุม และดูแลพิธีการทั้งหมดในงานพิธีนั้น ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นกล่าวต้อนรับ  
จนกระท่ังกล่าวขอบคุณ และปิดงาน 
  วิทยำกร  หมายถึง  ผู้ที่มาให้ความรู้  ค าแนะน าเฉพาะทางในสายงานที่ตนเองมีความช านาญ 
  โฆษก  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่พูดแทนองค์กร  หรือบุคคล 
  ผู้ด ำเนินรำยกำร  หมายถึง  ผู้ด าเนินรายการในช่วงใดช่วงหนึ่งของงาน หรือของรายการ เช่น ผู้ด าเนิน
รายการอภิปราย หรือผู้ด าเนินรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น 
  ผู้ประกำศ  หมายถึง  ผู้ท าหน้าที่แจ้งข่าวสาร ข้อมูล  ตามหน่วยงาน เช่น ผู้ประกาศเสียงตามสายใน
หน่วยงานโรงพยาบาล  สนามบิน ห้างสรรพสินค้า  หรือผู้ประกาศตามสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์  เป็นต้น 

พิธีกร (MC) 

  1. มีบุคลิกภาพดี 
  2. ขณะพูดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีชีวิตชีวาใจเย็น 
  3. มีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  มีความคล่องตัว สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง 
  4. พูดให้กระชับ ได้เนื้อหาสาระ  เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ 
  5. ศึกษาเรื่องราวที่จะต้องท าหน้าที่เป็นอย่างดี  จัดล าดับการน าเสนอ มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ และมีความ  
     รับผิดชอบ 

บทบำทพิธีกร (MC)  
  1. เป็นเจ้าของเวที  (Stage Owner) 
   2. เป็นผู้ด าเนินรายการ (Program Monitor) 
  3. เป็นผู้แก้สถานการณ์เฉพาะหน้า  (Situation Controller) 
  4. เป็นผู้ประสานงานพิธีการบันเทิง และสังคม (Social Linkage) 

หลักพ้ืนฐำนในกำรท ำหน้ำที่บนเวที  
  เมื่อพร้อมท าหน้าที่ ไม่ควรกระท าสิ่งต่อไปนี้กับไมโครโฟน 
  1. ห้ามเคาะ / ห้ามเป่า / ห้ามทดสอบเสียง 
  2. ห้ามเล่นสาย / ม้วนสาย 
  3. อย่าจับสองมือ 
  4. ไมโครโฟนต้องอยู่กับปากขณะพูด 
  5. การปรับขาตั้งไมโครโฟนต้องพอดีกับปาก 

เสียง จังหวะ ลีลำในกำรพูด 
  1. ชัดเจน  ถูกอักขระ  ความดังพอเหมาะกับสถานที่ และเสียงมีชีวิต ชีวา 
  2. ต้องมีจังหวะ ท านอง รู้จักเน้นเสียงหนักเบา 
  3. เสียงต้องเหมาะกับบรรยากาศของการพูด และให้อารมณ์ในการฟัง 
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อำกัปกิริยำ ท่ำทำง 
  1. ลักษณะท่าทาง  การยืนต้องไม่หลังค่อมยืนขาตรง การเดินต้องไม่เร่งรีบเกินไป และการนั่งต้องไม่นั่ง 
ตัวงอ 
  2. การใช้สายตา  ต้องสบตากับผู้ฟัง  กวาดสายตาให้ทั่ว อย่าหลบตาผู้ฟัง และอย่ามองสูง  หรือมองต่ า 
  3. การใช้มือ ต้องไม่ล้วง แคะ แกะ เกา ไม่ใช้นิ้วกับผู้ฟัง ไม่เอามือไขว้หลัง ไม่ล้วงกระเป๋าขณะพูด   
ลักษณะการวางมือที่ดี  คือมือต้องอยู่เหนือเอว  และต่ ากว่าหัวไหล่ ส่วนสีหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใส  
ประกอบการพูด 
  4. การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายต้องให้สุภาพมีความเหมาะสม 

กล่ำวทักทำย 
  1. สวัสดี 
  2. เรียน  
  3. กราบเรียน 
  4. นมัสการพระคุณเจ้า 

ค ำที่ใช้ในโอกำสเป็นทำงกำร 
  1. ในโอกาสนี้ 
  2. ขอน าท่านเข้าสู่ 
  3. ในนามของ 
  4. บัดนี ้/ ณ บัดนี้ 
  5. ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ 
  6. โอกาสนี้ได้เวลาอันเป็นมงคล 
  7. โอกาสนี้ได้เวลาอันสมควร 
  8. สุดท้ายนี้ / ท้ายสุดนี้ 
  9. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฯลฯ 

ค ำที่ไม่ควรใช้ 
  1. เริ่มต้นการพูดไม่ควร  ครับ / ค่ะ 
  2. ท้ายประโยคไม่ควร  นะครับ / นะคะ 
  3. ไม่ควรใช้ค าว่า พวก ค าว่า มัน กับบุคคล 
  4. ไม่ควรใช้ค าว่า อะไรต่าง ๆ / อะไรเล็กๆ น้อยๆ / มันเป็นอะไรที่ 
  5. ไม่เอ้อ อ้า ฯลฯ 

กำรอ่ำนประกำศ 
  1. ต้องอ่านอย่างเป็นทางการ 
  2. เสียงดังฟังชัด เข้มแข็ง กระชับ 
  3. ท าให้บรรยากาศจริงจัง 
  4. การออกเสียงอักขระ / ควบกล้ า / ร และ ล / การแบ่งวรรคตอน ต้องชัดเจน ถูกต้อง 
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เทคนิคในกำรแนะน ำวิทยำกร 
  - การกล่าวน า ก่อนเข้าเรื่อง 
  - แนะน าประวัติการศึกษา 
  - แนะน าประวัติการท างาน 
  - แนะน าผลงานที่โดดเด่น 
  - แนะน าสถานที่ท างานปัจจุบันและต าแหน่ง 
  - แนะน าชื่อเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

วิธีกำรพูดของพิธีกร 

กล่ำวทักทำย :  กล่าวสวัสดี  กล่าวต้อนรับ 

แนะน าตนเอง  : กำรกล่ำวน ำ  
  - บอกชื่องาน 
  - บอกวัตถุประสงค์การจัดงาน 
  - แจ้งก าหนดการ 
  - แจ้งรายละเอียดของงาน  ฯลฯ 

สรุป : ขอบคุณ / กล่าวปิดงาน 

พิธีกรในกำรแถลงข่ำว 
  1. ก าหนดวาระ รูปแบบ หรือขั้นตอนการแถลงข่าว 
  2. กล่าวต้อนรับที่ประชุม   
  3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว / แนะน าผู้ร่วมแถลงข่าว 
  4. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการซักถามในประเด็นต่าง ๆ 
  5. ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เช่น การติดต่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น 
  6. กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการแถลงข่าว 

พิธีกรในงำนพิธี 
  1. ก าหนดขั้นตอน  รูปแบบของงาน 
  2. กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงาน และพิธีการ 
  3. การน าเข้าสู่พิธีการ 
  4. น าเข้าสู่กิจกรรม..... 
  5. เสร็จสิ้นพิธีการ 

กำรเขียนค ำกล่ำวรำยงำน 
  1. เรียน.....ประธานเพียงคนเดียว 
  2. กล่าวขอบคุณท่ีให้เกียรติมาเป็นประธาน 
  3. อธิบายเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างกระชับ 
  4. กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน (หลักการและเหตุผล) 
  5. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
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  6. กล่าวถึงวิธีด าเนินงาน และผลที่คาดว่าจะได้รับ หากได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานใดให้กล่าวถึงด้วย  
  7. กล่าวเชิญให้ประธานกล่าวค าปราศรัย และท าพิธีเปิดงาน 

กำรเขียนค ำกล่ำวให้โอวำทในโอกำสต่ำง ๆ 
  1. ทักทายผู้มาร่วมงาน 
  2. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติมาพูด 
  3. กล่าวถึงความส าคัญและการสนับสนุนในการจัด 
  4. กล่าวให้ข้อคิด หรือค าแนะน า 
  5. กล่าวอวยพร 
  6. กล่าวเปิดงาน 

สิ่งท่ีพิธีกรต้องรู้ 
  1. รู้ล าดับรายการ 
  2. รู้รายละเอียดของแต่ละรายการ 
  3. รู้จักผู้เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ 
  4. รู้กาลเทศะ (ไม่เล่นเกินขอบเขต ต้องมีความพอดี) 

สิ่งท่ีพิธีกรต้องศึกษำ 
  1. ค ากล่าวทักทาย 
  2. ค ากล่าวน า 
  3. การแจ้งก าหนดการ 
  4. การแนะน าวิทยากร 
  5. การกล่าวสรุป  
  6. การกล่าวขอบคุณ 
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      หัวข้อพิธีกร  MC  :  รองศำสตรำจำรย์ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี    

 

พิธีกร  MC    

  1. พิธีกร 
  2. พิธีกรฝึกอบรม 

พิธีกรฝึกอบรม : จำกประสบกำรณ์สู่ทำงปฏิบัติ ( DO & DON’T )  

 จากหลักการต่างๆของการเป็นพิธีกรในบทบาทท่ีแตกต่างกันไปตามภารกิจของหน่วยงาน ไม่ว่าการท าหน้าที่
พิธีกรในบทบาทใดจะมีหลักหรือแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งข้อพึงระวังในการท าหน้าที่พิธีกร ซึ่งแนวทางท่ีจะกล่าวทั้งหมด
นี้มาจากประสบการณ์โดยตรง ซึ่งเกิดจากการสังเกต เรียนรู้ โดยตรงจากสิ่งที่ปฏิบัติด้วยตนเอง และจากบุคคลอื่น 
สกัดออกมาเป็นหลักท่ีควรปฏิบัติและข้อพึงระวังหรือข้อห้ามที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับการท าหน้าที่พิธีกร คือ รู้ ย้ า ท า ห้าม 

 รู้ : รู้ภารกิจ 

    รู้จิตวิทยา 

  รู้หน้าที ่

  รู้วิธีจัดการ 

  รู้สื่อสาร 

 ย้ า : เชื่อมโยงกิจกรรมให้ดี 

  สร้างสีสันบรรยากาศ 

  ไม่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ 

  พร้อมมุ่งม่ันแก้ปัญหา 

 ท า : ศึกษางาน 

  เตรียมการดี 

  ถึงเวทีก่อน 

  กล่าวต้อนรับ 

  กระชับเนื้อหา 

  ลีลาเหมาะสม 
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  อารมณ์สดใส 

  ใส่ใจผู้ฟัง 

  ตั้งใจแน่วแน่ 

  พร้อมแก้ปัญหา 

  สุขาอยู่หนใด 

  ไหวพริบปฏิภาณ 

  ห้าม : อย่าคิดว่าเก่ง 

  อย่าเบ่งกล้ามใส่ 

  อย่าไร้อารมณ์ 

  อย่าชมเกินจริง 

  อย่าทิ้งเวที 

  อย่าหนีปัญหา 

  อย่าท้าผู้ฟัง 

  อย่าอ้างผิดๆ 

  อย่าคิดเชิงลบ 

  อย่าจบห้วนๆ 

  อย่ากวนโทสะ 

  อย่าละโอกาส 

  อย่าขาดมนุษย์สัมพันธ์ 
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      หัวข้อสมรรถนะพิธีกรฝึกอบรมมืออำชีพ  :  อำจำรย์ ดร.วัฒนำ  ล่วงลือ  

 

 สมรรถนะของพิธีกรฝึกอบรมในที่นี้จะไม่กล่าวถึงสมรรถนะด้านการพูดในที่สาธารณะ (public speaking) 
เพราะเป็นสมรรถนะพ้ืนฐานของพิธีกรโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่จะเน้นสมรรถนะในการเป็นพิธีกรในการฝึกอบรม
โดยเฉพาะ ซึ่งพิธีกรฝึกอบรมต้องมีสมรรถนะสอดคล้องกับหน้าที่ ดังนั้นสมรรถนะของพิธีกรฝึกอบรมมี 9 สมรรถนะ 
ดังนี้ 
 C 1 ความรู้ด้านกระบวนการจัดฝึกอบรม 
  การจัดฝึกอบรมมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการหลายกิจกรรมและเรียงล าดับก่อน - หลัง พิธีกรจะต้อง
เรียงล าดับให้ถูกต้อง 
 C 2 การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการฝึกอบรม 
  พิธีกรต้องมีสมรรถนะในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกอบรม ซึ่งอาจใช้การพูดคุยสนทนา  
การเล่าเรื่อง กิจกรรม หรือ เกม ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับเวลาและโอกาส 
 C 3 การใช้กิจกรรมหรือเกม 
  พิธีกรต้องสามารถเลือกใช้กิจกรรม หรือเกมให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เช่น วัตถุประสงค์ต้องการ
น าเข้าสู่เรื่องที่วิทยากรจะให้การอบรมจะใช้กิจกรรมหรือเกมอะไร หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันจะใช้กิจกรรมอะไร หากพิธีกรสามารถคิดกิจกรรมหรือเกมใหม่ๆได้ก็ยิ่งดี เพราะปัจจุบัน
กิจกรรมหรือเกมที่ใช้อยู่ก็มักซ้ าๆกัน ซึ่งบางกิจกรรมหรือบางเกม ผู้เข้ารับการอบรมเคยท าหรือรู้มาแล้วก็จะท าให้ไม่
สนใจ 
 C 4 การจัดพิธีเปิดการอบรม 
  พิธีกรต้องเรียงล าดับกิจกรรมในพิธีเปิดการอบรมให้ถูกต้อง การเชิญบุคคล ต้องพูดชื่อ นามสกุล 
และต าแหน่งให้ถูกต้อง 
 C 5 การจัดพิธีปิดการอบรม 
  พิธีกรจะต้องรู้ว่ากิจกรรมในพิธีปิดมีอะไรบ้าง และเรียงล าดับกิจกรรมให้ถูกต้อง 
 C 6 การแนะน าวิทยากร 
  พิธีกรจะต้องมีประวัติของวิทยากรซึ่งวิทยากรบางคนมีประวัติทางด้านคุณวุฒิการศึกษา และการ
ท างานยาวมาก ใช้เวลาแนะน านานเกินไป พิธีกรต้องเลือกพูดแนะน าเฉพาะที่โดดเด่น หรือสอดคล้องกับหัวเรื่อง 
เนื้อหาวิชาที่จะให้การอบรม 
 C 7 การกล่าวขอบคุณวิทยากร 
  พิธีกรต้องใช้ภาษพูดที่แสดงถึงความขอบคุณอย่างจริงใจที่วิทยากรได้มาเป็นผู้ให้การอบรมในหัวข้อ
นั้น และเนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม 
 C 8 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
  ในการฝึกอบรมที่ก าหนดโปรแกรมหรือกิจกรรมไว้แล้ว แต่หากมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่เป็นไปตาม
โปรแกรม เช่น วิทยากรมาช้า หรือ เอกสารกิจกรรมมีจ านวนไม่ครบ ผู้เข้ารับการอบรมป่วยกะทันหัน   เป็นต้น พิธีกร
ต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ 
 C 9 การสรุปสาระการฝึกอบรม 
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  พิธีกรจะสามารถสรุปสาระการฝึกอบรมได้ จะต้องฟังและจดประเด็นส าคัญที่วิทยากรได้ให้การอบรม 
ดังนั้นพิธีกรจะต้องอยู่ประจ าในห้องฝึกอบรม 

 วิธีกำรพัฒนำสมรรถนะท ำได้ ดังนี้ 

 1. K = Knowledge จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะแต่ละประการ  
    เช่น กระบวนการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง การสร้างบรรยากาศที่ดีท าได้อย่างไร 
    เป็นต้น 
 2. A = Attitude  บางคนไม่ชอบที่จะเป็นพิธีกร จ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติให้เห็น 
    ว่า ในการปฏิบัติงานในส านักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ซึ่งมีพันธกิจในการ 
    ฝึกอบรม การเป็นพิธีกร จ าเป็นสมรรถนะที่จ าเป็น 
 3. S = Skill ต้องเปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนบ่อยๆ ควรใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (mentorship) 
    ให้จับคู่เป็นพี่เลี้ยง และฝึกเมื่อส านักฯ มีการจัดฝึกอบรม 
 4. O = Other Characteristics คุณลักษณะอ่ืนๆ ของพิธีกรที่ควรได้รับการพัฒนา 
    เช่น การแต่งกาย การยืนหน้าเวที น้ าเสียง การพูดตอบค าถาม เป็นต้น 
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ตอนที่ 2 
สรุปผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรเป็นพิธีกรมืออำชีพ 

  การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ  บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่องได้รับความรู้และ 
ประสบการณ์ในรูปแบบการเป็นพิธีกร  โดยสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานซึ่งสรุปได้ ดังนี้  

      วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
   

 กิจกรรม                 ผลผลิต                 ผลลัพธ์    

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับหลักการพูดพื้นฐานและเทคนิค 
ในการเป็นพิธีกรที่ถูกต้องเหมาะสม   
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพธิกีรที่ดี 
และเหมาะสม 
3. เพื่อให้มีโอกาสในการฝึกและเพิ่มพูน 
ประสบการณ์ในการพูดในที่ประชุมชน 
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง 
  

ฝึกอบรม  1. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค 
วิธีการในการเป็นพิธีกร  
 
2. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
ได้รับความรู้และประสบการณ ์
จากการถ่ายทอดของวิทยากร     
 
3. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ได้รับการแนะน าและฝึกปฏิบัตจิริง 
เป็นรายบุคคล 
 
   
 

1. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่เข้ารับการอบรมมีความรูค้วาม 
เข้าใจเกี่ยวกับการท าหน้าที่เปน็ 
พิธีกรมากขึ้น  
2. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการสื่อสาร จงูใจ 
ในการเป็นพิธีกรฝึกอบรม 
3. บุคลากรส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
มีความมั่นใจ และมบีุคลิกภาพที่ดี 
เหมาะสมในการท าหน้าที่เปน็พธิีกร 
ในงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้  
  
 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรจัดฝึกอบรม  
  1. แนวคิดในการปรับปรุงการด าเนินงานที่จะสามารถเป็นพิธีกรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. จัดให้มีการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการเป็นพิธีกรฝึกอบรมมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
ภำคผนวก 

แบบกำรขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี 

1. ชื่อโครงการ     โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ 
2. ประเภทโครงการ    โครงการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ 
3. ชื่อและประวัติของผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อภาษาไทย               นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ          MR.TUNDORN  THANAKOOLBORIPUNTA 
วุฒิการศึกษา               ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
                               ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก 
ต าแหน่ง                     ผู้บริหาร (หัวหน้าส านักงานเลขานุการส านัก) สังกัด ส านักงานเลขานุการ  
    ส านักการศึกษาต่อเนื่อง    โทร. 7705    
เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2524 จะเกษียณอายุราชการในปี  2559 
- ขณะนี้ได้รับทุนอ่ืน ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือไม่           ไม่ได้รับ      รับ (ระบุ) ......................                       
- ขณะนี้ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา/ลาในลักษณะอ่ืนเต็มเวลาหรือไม่      ไม่ได้ลา     ลา  (ระบุ) ...................... 
- ขณะนี้มีชุดวิชาที่ต้องรับผิดชอบในการผลิตหรือไม่          ไม่มี      มี    
- (ถ้ามี) โปรดระบุชื่อ และรหัสชุดวิชาที่รับผิดชอบ.....................................................................................................   
   โดย ท าหน้าที ่   ประธาน    บรรณาธิการ   ผู้เขียน  หน่วยที่และจะเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี……… 
   *  กรณีผู้ขอรับทุน/ผู้รับผิดชอบโครงการหลายราย ให้ผู้ขอรับทุนทุกรายลงนาม พร้อมทั้งแนบประวัติของผู้ขอรับ
ทุนทุกคนไว้ท้ายโครงการ ทั้งนี้หากเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้จัด ให้แนบรายชื่อ
และต าแหน่งของผู้ร่วมโครงการไว้ท้ายโครงการด้วย 
4. ความส าคัญของโครงการ 
    ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีทิศทางในการบริหารจัดการส านักในอนาคต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“องค์กรนวัตกรรมการฝึกอบรมพัฒนาทุนมนุษย์ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ” ด้วยพันธกิจในการฝึกอบรมบุคลากร 
พัฒนาทุนมนุษย์  ให้ค า ปรึกษาปรับปรุงองค์กร  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
องค์การให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างด้วยวิธีการทางการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบทั้งการจัดอบรม สัมมนา การ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  และบุคคลที่มีบทบาทส าคัญเป็นผู้ด าเนินการในพิธีต่าง ๆ ท าหน้าที ่ก ากับ 
อ านวยการให้กิจกรรม รายการหรือพิธีการต่าง ๆ ด าเนินการไปให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
    การที่จะเป็นพิธีกรมืออาชีพที่ดีได้นั้น จะต้องพูดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและ
ศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่แต่จะพูดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่จะต้องรับผิดชอบในด้านการพูดใน
ต าแหน่งพิธีกร ดังนั้น จะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นที่จะท าหน้าที่ในการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่าง ๆ 
สร้างความเข้าใจในข้อมูล เหตุการณ์ต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ของข้อเท็จจริง ให้ทัศนะ ในโอกาสที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละ
สถานการณ์ ในแต่ละกิจกรรม พิธีกรจะถูกกล่าวถึงมากในกรณีที่เป็นทางการ ซึ่งเมื่อพูดต่อที่ประชุมชนมีผู้เข้าร่วม
ประชุมจ านวนมาก หากพูดผิดก็จะท าให้เสื่อมเสียแก่ตนเองและองค์กร และถ้าหากท าดีพูดดีก็จะมีสง่าราศีแก่ตนเอง 
    ส านักการศึกษาต่อเนื่องมองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของส านักได้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรกลุ่ม
สัมพันธ์ เลขานุการโครงการฝึกอบรม และในการเป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้พัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร 
และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง  เช่น  เทคนิคในการถ่ายทอด การพูดเพ่ือจูงใจผู้ฟัง บุคลิกภาพในการนั่ง การยืน  
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การพูด เป็นต้น และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าอบรมท่านอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การเป็นพิธีกรที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   5.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูดพ้ืนฐานและเทคนิคในการเป็นพิธีกรที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
   5.2  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับพิธีกรที่ดีและเหมาะสม 
   5.3  เพื่อให้มีโอกาสในการฝึกและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการพูดในที่ประชุมชน และสร้างความเชื่อม่ันให้กับตนเอง 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   6.1 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรมากข้ึน 
   6.2 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการสื่อสาร จูงใจ และเป็นพิธีกรได้ 
   6.3 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมขึ้น 
   6.4 ส านักการศึกษาต่อเนื่องมีบุคลากรที่เป็นพิธีกรในงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  2 วัน 
    วันที่  24 - 25 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร 
8. วิธีด าเนินการ   
    วิธีการ/รูปแบบในการอบรม : เป็นการบรรยาย  การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ  และการประเมินโดยวิทยากร           
9. งบประมาณของโครงการจ าแนกตามหมวด    
   หมวดค่ำตอบแทน                        14,500  บำท  

     1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายภายนอก (2 คน x 3 ชัว่โมง x 500 บาท)   3,000  บาท 
     2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกฝึกปฏิบัติ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน คนละ 6 ชั่วโมง   
         (3 คน x 6 ชั่วโมง x 500 บาท)           9,000  บาท 
     3. ค่าพาหนะไป - กลับ วทิยากรภายนอก 
        - (2 คน x 2 วัน x 500 บาท)         2,000  บาท 
        - (1 คน x 1 วัน x 500 บาท)            500  บาท   
หมวดค่ำใช้สอย           16,000  บำท   

     1. ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 2 มื้อ x 80 บาท)        8,000 บาท   
     2. ค่าอาหารว่าง (50 คน x 4 มื้อ x 40 บาท)         8,000 บาท     
 

                            รวมเป็นงบประมำณทั้งสิ้น           30,500  บำท   

 ทั้งนี้จะขอใช้งบประมำณจำกกองทุน มสธ. 12 ปี จ ำนวน 30,428.27 บำท ส่วนที่เกินผู้ขอรับทุนยินดี
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง 
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10. เมื่อข้าพเจ้าและ / หรือผู้ร่วมโครงการได้รับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี แล้ว  ข้าพเจ้าและ /หรือผู้ร่วมโครงการ
ยินดีปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน 
มสธ.  
12 ปี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน มสธ. 12 ปี  และเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา  
/มติที่ประชุมผู้บริหารส านัก สถาบันก าหนดโดยเคร่งครัด และข้าพเจ้า และ/หรือผู้ร่วมโครงการขอรับรองว่าจะส่ง
รายงานผลฉบับสมบูรณ์และสรุปผลการด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ าปี (Annual Report) 
(สว.136) ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี 
ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2557 
11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

                            (นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์)   
                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ  
                                                                                 วันที่  30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 

12. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
        เห็นสมควรให้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อส านักการศึกษาต่อเนื่อง 
        และบุคลากรของส านักโดยรวม  

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะติดตามรายงานผลฉบับสมบูรณ์ จากผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ และสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการขอรับทุนกองทุน มสธ. 12 ปี  ประจ าปีงบประมาณ (Annual Report) (สว.136) เสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ . 12 ปี ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  หากหน่วยงานไม่สามารถส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์และสรุปผลการด าเนินงานฯ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได้  ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรทุนเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือแนว
ปฏิบัติของกองทุน มสธ. 12 ปี จ านวน 10,000 บาท  

 

                                (ลงชื่อ)  …………………………………….…….. 
                             (รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต) 
                    ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  

13. โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารส านักการศึกษาต่อเนื่องแล้ว โดยการเวียนขอความเห็นชอบ 
 เมื่อวันที่  30  มกราคม  2557  

 
                                (ลงชื่อ)  …………………………………….…….. 
                             (รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต) 
                    ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง  
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รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตร การเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ 

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร   

 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต    25. นางสาวบุศรา  สุทธิวงศ์     
2.   นายทันดร  ธนะกูลบริภัณฑ์       26. นางสาวบังอร  สุวรรณานนท์      
3.   นางสาวเยาวลักษณ์  ศิริสุวรรณ      27. นายธนกฤต  หาดทวายกาญจน์ 
4.   นางวิยะดา  วรธนานันท์        28. นายหัสนัย  ริยาพันธ์ 
5.   นายสิรภพ  ใจสุภาพ       29. นายกิตติภพ  นามพุทธา 
6.   นายเมธี  ปิยะคุณ        30. นางวราภรณ์  ด ารงรัตน์ 
7.   นางกมลรัตน์  สิริธรังศรี       31. นางภัสชญนิษฐ์  วิทยาธีรรัตน์ 
8.   นางอนงค์  สุขสุเสียง       32. นางสาวปิยะนาถ  ศิริพูนสวัสดิ์ 
9.   นางสาวอุไรวรรณ  แสงพันธ์รุง      33. นางสุมนมาน  แสนอี 
10.  นางสาวบุษกร  ครุฑชื่น        34. นางสาวมยุรี  ตุ้มเทียน 
11   นางสุรัฏิยา  จ านงเพียร        35. นางสาวกรภัทร  คงเจริญ 
12.  นางเอมออน  กระจ่างเย่า        36. นายอภิภู  ธนการอรนลิน 
13.  นายวิทยา  มีกลิ่นหอม    37. นางสาวบุญทิพย์  ช่วยรัตแก้ว      
14.  นางนันทภัค  อินทุยศ     38. นางสาวณภัทร  ธรรมโชติ        
15.  นางพิมพ์ธนา  เลิศวุฒิโสภณ    39. นางธนินจิตรา  โกวิน     
16.  นายถาวร  สุขสุเสียง          40. นายนันทวุธ  ศักดิ์บัวทอง      
17.  นางสาวมณฑาทิพย์  จันทร์คง   41. นางสาวกชพร  จูฑะจันทร์      
18.  นางสาวมนัสนันท์  เสตะจันทน์   42. นางสาวปณิดา  เด็นหลี      
19.  นางเปรมปรีดิ์  ไทยเที่ยง    43. นายอาชวี  คงประเสริฐ     
20.  นางอุษณีย์  จูฑะศิลป์    44. นายปาลวัฒน์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา      
21.  นางสาวภาวิณี  ปุริมปรัชญ์    45. นางสาวธนัญสรณ์  อยู่ประเสริฐชุติ      
22.  นายชัยณรงค์  นพศิริ    46. นายชัชวาลย์  โสตถิเศรษฐ์      
23.  นางกาญจนา  เชื้อสาย    47. นางสาวนพวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว 
24.  นางสาวยุวดี  ศรีงาม             
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ตำรำงกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรเป็นพิธีกรมืออำชีพ” 
วันที่  24 - 25 เมษำยน  2557 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำคำรตรีศร 
------------------------ 

วัน เดือน ป ี 
           เวลำ 

08.30-09.00 น.          09.00 - 12.00 น.               13.00 - 16.00 น. 

 วันพฤหัสบดีท ี
24 เมษายน 2557 

 

 

08.30-08.45 น. 
   ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. 
      พิธีเปิด 
โดยผู้อ านวยการ 
ส านักการศึกษา 
ต่อเนื่อง 

 

          Competency I   

 

   ความรอบรู้การเป็นพิธีกรมืออาชีพ 
     อาจารย์สินีนาถ  วิมุกตานนท์ 
         

 

              Competency II 

 
     สมรรถนะพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ 
         อาจารย์ ดร.วัฒนา  ล่วงลอื 
 

    วันศุกร์ที่ 
25 เมษายน 2557 

 

                  09.00 - 12.00 น. 
 
             ฝึกปฏิบตัิ (รอบเช้า 3 กลุ่ม) 
         การเป็นพิธีกรมืออาชีพรายบุคคล 
 
   กลุ่มที่ 1 อาจารยส์ินีนาถ  วิมุกตานนท์  
   กลุ่มที่ 2 อาจารย์ ดร.วัฒนา  ลว่งลือ 
   กลุ่มที่ 3 รองศาสตราจารย์ศริิศกัดิ์  ศุภมนตรี 

                13.00 - 16.00 น.                         
 
      ฝึกปฏิบัติ (รอบบ่าย 3 กลุ่ม)                          
        ประเมินผลการฝึกปฏบิัต ิ
  การเป็นพิธีกรมืออาชีพรายบุคคล                     
พิธี  กลุ่มที่ 1 อาจารย์สินีนาถ  วิมกุตานนท์ 
กลุ่มที่ 2 อาจารย ์ดร.วัฒนา  ล่วงลือ 
กลุ่มที่ 3 รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี 

             16.00 - 16.30 น. 
          พิธีปิดการฝึกอบรม 

   

หมำยเหตุ : อาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  
               อาหารกลางวันเวลา 12.00 น. 
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ภำพกิจกรรมกำรฝึกอบรม 

                  

                           

                    

           

 


