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โครงการฝึกอบรม   
หลักสูตร “งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล” รุ่นที่ 18 
ระหว่างวันที่ 8 - 11 กมุภาพันธ์ 2565 (รูปแบบ Online ) 
จัดโดย  สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากยุคปัจจุบันที่เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเป็นบุคคลคนเดียวกัน หน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนต้องทันต่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพ่ือเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับนับถือ และได้รับความเชื่อมั่น 
ไว้วางใจ อีกทั้งการให้ความร่วมมือ สนับสนุน จากกลุ่มประชาชนเป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

มาตรการส าคัญที่จะท าให้หน่วยงาน  ด าเนินงานโดยบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายนั้นก็คือ              
“การประชาสัมพันธ์” นั่นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารและการสื่อความหมาย ความคิด อย่างมีแบบแผนไป     
สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และการให้
ความสนับสนุนร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์     
ที่ดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ หรือสื่อที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น การเขียนจึงเป็นเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสารประเภทหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการเขียนประเภทอ่ืนๆ ทั่วไป เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
การเขียนโดยทั่วไป มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจอย่างธรรมดา ขณะที่การเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์นั้น นอกจากเพ่ือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว จะต้องตอบสนองจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ เพ่ือให้กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ดีและถูกต้อง เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิดที่
เกิดขึ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันระหว่างหน่วยงานกับประชาชนเป็นส าคัญ  ซึ่งมีหลายรูปแบบแตกต่าง
กันไปตามวัตถุประสงค์  อาทิ  การเขียนเพ่ือบอกกล่าวให้เข้าใจ การเขียนเพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับ  การเขียน
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  การเขียนเพื่อป้องกัน รวมถึงแก้ไขความเข้าใจผิด เป็นต้น 

ในการสร้างสาร (Message) ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น “การเขียน” เป็นกิจกรรมที่นักประชาสัมพันธ์ทุกคน
ควรมีทักษะอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญในการผลิตสารส าหรับสื่อทุกประเภทที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  ดังนั้น 
สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์   จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “งานเขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล” เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่สนใจ ให้
สามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารข้อความประชาสัมพันธ์ออกไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันต่อยุคดิจิทัล 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล       
โดยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกวิธี 

2.2  เพ่ือเป็นการฝึกทักษะ  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านงานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น 
2.3  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดแีกอ่งค์กร 

3.  กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ   

4.  คุณสมบัติของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
 4.1 อายุ 18 ปีขึ้นไป 
 4.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรม 
 4.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้เข้ารับการอบรมตามที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
5.  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 5.1  บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์    จ านวน   10  คน  
 5.2  บุคคลทั่วไป     จ านวน   30  คน 
                                                    รวมทั้งสิ้น  40  คน 
6.  โครงสร้างหลักสูตร 
 การฝึกอบรมแบ่งเป็น  2  หมวดวิชา  ระยะเวลาทั้งสิ้น  31  ชั่วโมงดังนี้ (การเรียนการสอนแบบ Online) 
 6.1 หมวดวิชาความรู้ทั่วไป  ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  จ านวน 25 ชั่วโมง 
 6.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ  จ านวน  6  ชั่วโมง 
7.  รายละเอียดหลักสูตร  (รวม  31  ชั่วโมง ) 

หมวดวิชาความรู้ทั่วไป  ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   (รวม  25  ชั่วโมง) 
  7.1  การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร       3  ชั่วโมง 
         -  หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
   -  ความแตกต่างระหว่างโฆษณาและประชาสัมพันธ์  
   -  ความส าคัญของภาพลักษณ์องค์กร  

-  ความส าคัญของภาพลักษณ์บุคคล  
  7.2  การจัดท าสื่อ Infographics เพ่ือการประชาสัมพันธ์ /ฝึกปฏิบัติ      3  ชั่วโมง 
   -  ขั้นตอนการออกแบบ Infographics เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
   -  รูปแบบของการออกแบบ Infographics เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
   -  กระบวนการสร้าง Infographics เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
  7.3  การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ดิจิทัล / ฝึกปฏิบัติ                     7 ชั่วโมง 
   -  ความหมายและองค์ประกอบของข่าว 
   -  วิเคราะห์ข้อมูล 
   -  การเลือกวิธีสื่อสาร 
   -  โครงสร้างและรูปแบบการเขียนข่าว  
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  7.4  เทคนิคการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ / ฝึกปฏิบัติ                      6 ชั่วโมง 
   -  ความหมายของบทความ 
   -  วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ 
   -  รูปแบบ/ประเภทของบทความ 
   -  หลักการเขียนบทความ/การเขียนบทวิจารณ์ (review) ผ่านโซเชียลมีเดีย 
   -  วิธีการเขียนบทความ ผ่านโซเชียลมีเดีย 

 7.5 เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล /ฝึกปฏิบัติ                   6 ชั่วโมง 
  - เทคนิคการคิดและจับประเด็นเพ่ือเขียนในการประชาสัมพันธ์ 
หมวดกิจกรรมพิเศษ                         6 ชั่วโมง 

  7.6  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/กิจกรรมสร้างเครือข่าย                             6 ชั่วโมง 

8. วิทยากรผู้บรรยาย 
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อวิชา ทั้งจากกรมประชาสัมพันธ์และ
จากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถืออย่างกว้างขวาง 

9. รูปแบบการฝึกอบรม 
รูปแบบการอบบรม รูปแบบ Online มีทั้งทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก และให้ผู้เข้า

อบรมน าเสนอผลงานให้วิทยากรวิพากษ์เป็นรายบุคคล  

10.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัด 
ผลสัมฤทธิ์   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักงานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ     

โดยสามารถเขียนงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะ และเสริมสร้าง           
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ  โดยสามารถเขียนงาน
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างถูกวิธี   

ร้อยละของผลงานการเขียนงาน
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ของผู้เข้า
อบรมที่น าเสนอให้อาจารย์วิพากษ์เป็น
รายบุคคลผ่านตามเกณฑ์  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ 
พึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ 
พึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจและ
เข้าร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการฝึกอบรม 

ร้อยละของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน 

เวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

11.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่างวันที่  8 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 

12.  สถานที่ฝึกอบรม 
ห้องเรียนออนไลน์ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
    ค่าลงทะเบียนจากบุคคลภายนอก รับจ านวน 30 คนๆ ละ 3,900 บาท   
    และเงินงบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์         

14.  การวัดประเมินผลและติดตามผล 
14.2  การฝึกปฏิบัติรายบุคคล การระดมความคิด การน าเสนอผลการศึกษา  
14.3  การประเมินผลรายวิชา และการประเมินผลท้ายหลักสูตร 

15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
15.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักงานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัลอย่างถูกต้อง 
15.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบสร้างสรรค์และเขียนงานประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล  ในรูปแบบต่าง ๆ 

ได้อย่างถูกวิธี 
15.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทักษะจากการฝึกฝนงานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล ในรูปแบบต่าง ๆ     

เป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

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