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โครงการอบรม/สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการท างานยคุใหม่ 

หลกัสตูร เทคนิคการพฒันาศักยภาพผู้ส่ือข่าวมืออาชีพขัน้สูง 
ระยะเวลาอบรม/สมัมนา 2 วนั 

โดย  ดร.สุกจิ บ ารุง   
 

 

หลักการและเหตุผล 
การเป็นผู้สื่อข่าว ไมใ่ช่เป็นการอาศยัดวง แต่เป็นเร่ืองของความสามารถรอบด้านของผู้ ท่ีท าหน้าท่ี เป็นภาระท่ี

หนกั ต้องอาศยัทัง้ความรู้ ความสามารถและความอดทน ต้องแบกรับภาระการท าหน้าท่ีและการประกอบธุรกิจของ
องค์กร ปัจจบุนัภาพลกัษณ์ของสื่อฯ มีความสัน่คลอนมากขึน้ ความรู้สกึ ความต้องการ ความคาดหวงัตา่ง ๆ ของ
ผู้บริโภคมีความแตกต่างหลากหลายมากขึน้  รูปแบบของการน าเสนอท่ีมีช่องทางมากขึน้ มีคูแ่ข่งท่ีแปลกและคาดไม่
ถงึมากขึน้ และรูปแบบการแข่งขนัทางธุรกิจมีผลตอ่ความอยู่รอดของสื่อฯมากขึน้ 

ดงันัน้ มีความจ าเป็นอย่างย่ิง ท่ีองค์กรด้านสื่อฯ ทกุองค์กรต้องเร่งปฏิรูปองค์กรและพฒันาบคุลากรในทกุๆ
ด้าน ให้มีความสามารถแบบมืออาชีพ รวมทัง้ต้องมีความทนัสมยัล า้ยคุ และหนึง่ในวิธีการพฒันาก็คือการจดัการ
อบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพ  

 
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
1. เพ่ือเสริมสร้างแนวคิด จิตวิญญาณและอดุมการณ์ ในการเป็นผู้สื่อข่าวสมยัใหมท่ี่มีความรับผิดชอบตอ่วิชาชีพ

และสงัคม  
2. เพ่ือเสริมสร้างการพฒันาทกัษะด้านตา่งๆ ในการเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพท่ีได้รับการยอมรับ    
3. เพ่ือให้ทราบถงึกระบวนการ ขัน้ตอนและวิธีการตา่งๆ ในการพฒันาศกัยภาพสู.่.การเป็นผู้สือ่ข่าวมืออาชีพขัน้สงู 
4. เพ่ือการพฒันารูปแบบการน าเสนอรายการในรูปแบบตา่งๆ ได้อย่างมีคณุภาพมีความโดดเดน่และได้รับความนิยม 
5. เพ่ือการค้นพบตนเองเพ่ือพฒันาและสร้างเสน่ห์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการเป็นผู้สื่อข่าวท่ีได้รับความส าเร็จ 
6. เพ่ือเสริมสร้างความมุง่มัน่ทุ่มเท ตลอดจนสร้างพลงัและแรงบนัดาลใจในการท างานให้กบัตนเองและผู้ ร่วมงาน 
7. เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการท างานได้ดี 
8. เพ่ือการพฒันาศกัยภาพบคุลากรขององค์กรท่ามกลางการแข่งขนัท่ีเข้มข้นและรุนแรงมากขึน้ เพ่ือความส าเร็จ

อย่างยัง่ยืน 

 
หวัข้อการสัมมนา 

1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์เพ่ือเสริมศกัยภาพผู้สื่อข่าวแบบกนัเอง 
2. แนวคิดและทศันคติเก่ียวกบัสือ่ฯ ท่ีน่าสนใจ 

 อิทธิพลและความส าคญัของสื่อฯ กบัสงัคม 

 สื่อฯ กบัความคาดหวงัของสงัคม ( ยอมรับ/คาดหวงั/ฝากความหวงั/สร้างประโยชน์) 

 สื่อฯ ท่ีดีควรมีคณุสมบตัิอย่างไรบ้าง ? 
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3. 4 ระดบัของผู้มีอาชีพสื่อฯ ท่ีน่าสนใจ 
4. อะไรคือความแตกตา่งระหวา่ง...ผู้สื่อข่าว/ ผู้สื่อข่าวมืออาชีพ /ผู้สื่อข่าวมืออาชีพขัน้สงู 
5. คณุสมบตัิของผู้สื่อข่าวมืออาชีพขัน้สงูน่าจะมีอย่างไรบ้าง ? 
6. บทบาทท่ีส าคญัของผู้สื่อข่าว   
7. เทคนิคการพฒันาศกัยภาพสู.่.. การเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพขัน้สงู 
8. การปรับแนวคิดและทศันคติ 
9. การค้นพบตวัตนและการพฒันาท่ีถกูต้อง 
10. การพฒันาบคุลิกภาพในการเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพ  
11. การพฒันาทกัษะการสื่อสารขัน้สงู  

 การเป็นต้นแบบและแบบอย่างของนกัสื่อสารที่ถกูต้อง 

 เทคนิคการฟัง (การฟังเชิงรุก) 

 เทคนิคการพดู (เสียง/ภาษา/ลีลา) 

 เทคนิคการอา่น 

 เทคนิคการเขียน/พิมพ์ 
12. เทคนิคการอา่นข่าว /รายงานข่าวผ่านสื่อ 
13. เทคนิคการเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทศัน์ 
14. เทคนิคการเป็นผู้ด าเนินรายการ (เด่ียว/คู/่ทีม) 
15. เทคนิคการสรุป/ ย่อ/ ขยาย/ อธิบาย/ เสริม ฯลฯ 
16. เทคนิคการวิเคราะห์ วิจารณ์ แบบสร้างสรรค์ 
17. กลยทุธ์การสร้างความแตกต่างและความโดดเดน่ของรายการ 
18. การวิเคราะห์กลุม่ผู้ชม ผู้ ฟัง 
19. เทคนิคการสมัภาษณ์ 
20. กลยทุธ์การสร้างบรรยากาศ 
21. จดุบกพร่อง น่าเบ่ือหน่าย ร าคาญ 
22. เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
23. ข้อผิดพลาดและข้อพงึระวงัท่ีส าคญั 
24. เทคนิคการสร้างเสน่ห์และความน่าประทบัใจในสไตล์ของตนเอง 
25. อดุมการณ์และจิตวิญญาณสื่อฯ  

 ความรักและภาคภมูิใจในอาชีพ 

 ความเคารพ-ศรัทธาในอาชีพ 

 กฎ กติกา มารยาท  

 คณุธรรม จริยธรรม 

 อดุมการณ์และจิตวิญญาณ 
26. การเสริมสร้างพลงัและสร้างแรงบนัดาลใจในการท างาน  
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27. บทสรุปจดุร่วมท่ีลงตวัของการท าหน้าท่ีสื่อฯ และการประกอบธุรกิจท่ียัง่ยืน 
28. การฝึกปฏิบติัแต่ละหวัขอ้สลบัการบรรยาย 

 

รูปแบบการอบรม 
1. กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ท่ีได้สาระ สนกุสนาน และเป็นกนัเอง   
2. รูปแบบการอบรม   ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายสลบัการบรรยายโดยวิทยากรมืออาชีพ  มีบรรยากาศท่ีแปลก

ใหมเ่ร้าใจในการเรียนรู้ตลอดการอบรม 
3.  กิจกรรมฝึกปฏิบตัิมีทัง้แบบรายบคุคล และกิจกรรมฝึกปฏิบตัแิบบกลุม่ WORK  SHEET / WORK SHOP / 

ROLE PLAYING ในแตล่ะขัน้ตอน  โดยมีวิทยากรให้ดแูลให้ข้อเสนอแนะอย่างใกล้ชิด แบบกนัเอง  เพ่ือให้
สามารถน าประสบการณ์ไปใช้อย่างมืออาชีพขัน้สงูได้อย่างแท้จริง 

4. ร่วมสรุปข้อคิดและวิธีการสูก่ารท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

สถานที่อบรมสัมมนา  อบรมสมัมนาภายในบริษัท หรือนอกสถานที่ 
 
 

ระยะเวลา  ระยะเวลาในการอบรมสมัมนา  2  วนั  ระยะเวลา 09.00-16.00 น. 
 

วิทยากรน าสัมมนาโดย  
 

ดร.สุกิจ  บ ารุง 
วิทยากรและที่ปรึกษา  

 วิทยากรมืออาชีพมากประสบการณ์ที่เป็นทัง้นกัคดิ  
นกัวิชาการ    นกัปฏิบตัิ    นกัอบรม   นกักิจกรรม   นกัพดู  
นกัสือ่สารมวลชน (มีประสบการณ์ตรง ทัง้สิง่พมิพ์  
วิทย ุโทรทศัน์)     มีประสบการณ์ท างานท่ีหลากหลาย 
กบัองค์ทัง้ภาครัฐและองค์กรเอกชนขนาดใหญ่   

 เป็นผู้ช านาญการในการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรทกุระดบั ในหลกัสตูรด้านตา่ง ๆ เช่น     ภาวะผูน้ า 
การบริหาร วฒันธรรมองค์กร การจดัการ    การขาย การบริการ การตลาด การสือ่สาร  การปรบัทศันคติและ
แนวคิด การปลกุพลงัและการสร้างแรงบนัดาลใจ   บคุลิกภาพ   ศิลปะการพูด   Team Building กิจกรรม 
Walk Rally สมยัใหม่ ฯลฯ  

 เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนาให้กบัหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน
มากวา่ 25 ปี   

 
การศึกษา   

 ปริญญาเอก ด้านการพฒันาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ซีบู  (Organization Development 
and Tranformation from CEBU Doctors University Philippines) )   

 ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 
ประสบการณ์ด้านราชการ และบริษัทเอกชน  

 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

 ผู้ช่วยสมาชิกวฒุิสภา 
 ผู้ เช่ียวชาญประจ าสมาชิกวฒุิสภา   
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 ท่ีปรึกษากิติมศกัดิก์รรมาธิการการทอ่งเท่ียววฒุิสภา 
 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์กรรมาธิการการกีฬาวฒุิสภา 
 ประธานท่ีปรึกษา บริษัท เซเวน่สตาร์ พาราวู๊ด จ ากดั  
 ที่ปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Public Relation / ที่ปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน ) 
 ผู้ควบคมุงานประชาสมัพนัธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อตุสาหกรรมปิโตรเคมกีลัไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ที่ปรึกษาโครงการพฒันาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 
 ที่ปรึกษารายการโทรทศัน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA  “ ช่อง 11 
 ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุม่บริษัท ในเครือ ปตท. 
 ที่ปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD  
 ที่ปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดยี 
 ที่ปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม อาดมั กรุ๊ป 
 ที่ปรึกษา สถาบนัฝึกอบรม  DODT THAI SEMINAR AND TRAINING 

ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน  
สิ่งพิมพ์  

 รองประธานสือ่มวลชน เครือสือ่กลาง  
 ผู้สือ่ขา่ว   คอลมันิสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ สือ่กลาง “ 
 ศนูย์ขา่ว  นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านด าดี ของ อ.อภิชาติ  ด าด ี

วิทยุ         
 ผู้ผลติและผู้ด าเนินรายการวิทยหุลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น 

 รายการ “ เพื่อนยามเช้า ” ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวติและเพลงสตริงสลบัข้อคิด 
 รายการ “ ยิม้รับตะวนั ” ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลบัการพดูคยุสาระ  
 รายการ “ อนุรักษ์ไทย ” ประเภทรายการสารคดีทัว่ไทย สลบัการพดูคยุกบัวิทยากรรับเชิญ 
 รายการ “ พดูจาประสาระยอง ” ประเภทรายการอนรัุกษ์ภาษาถ่ิน พดูคยุกึง่ทอล์คโชว์ 3 คน 
 รายการ “ ข่าวสื่อกลาง ” ประเภทรายการ รายงานขา่ว วเิคราะห์สถานการณ์ขา่วประจ าวนั 

 บนัทกึเสยีงสปอตโฆษณาทางวิทย ุ  และเสยีงบรรยายสารคดตีา่ง ๆ 
โทรทัศน์    

 พรีเซ็นเตอร์งานโฆษณาทางโทรทศัน์ 
 วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจดัการ  ช่อง 11 
 วิทยากรโต้วาทีรายการ “ ทีววีาท ี” ช่อง 9 
 4  ผู้ประสานงานรายการ “ สายตรง อ.บ.ต. ” ช่อง 3                          
 ผู้ผลติรายการ ผู้ก ากบัรายการ และพิธีกร รายการ “ ตะวนัฉาย ” ช่อง 11 ภมูิภาค 
 เขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางวิทยแุละโทรทศัน์  

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) (บริำทั อาฉาภาย ทาักดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050             e-mail: admin@trainingservice.co.th 

Mobile No. 098 585 9995           id-line: pisit131918 
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