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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” รุ่นที่ 15 

ระหว่างวันพุธที่ 11 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 8  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อบรม 9 สัปดาห ์
จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 

1. หลักการและเหตุผล 

  แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดให้ปรับบทบาทสถาบันการประชาสัมพันธ์
ให้ด าเนินการเชิงรุกในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนภาครัฐ  ของประเทศ  
และแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญในการการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หรือ คน ถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่สุด ในทุกองค์การ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะส่งผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจองค์กร โดยเฉพาะ
ยุคการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐาน ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของ “คน” ในสังคมให้สามารถแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว งานด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย นับเป็นงานที่สร้างสรรค์ช่วยสร้างความประทับใจ 
ให้เกิดขึ้นกับองค์กร ฉะนั้นบุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนให้งานหลักขององค์กรประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม 
อันจะน ามาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอย่างยั่งยืน  
 จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ท าให้บุคลากรที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง          
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันการประชาสัมพันธ์            
กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” 
รุ่นที่ 15  ขึ้น เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะ
ในการวางแผนและสามารถออกแบบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้บริบทต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งกับตนเองและองค์กรได้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เ พ่ือให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์                          

การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล  
 2.2 เพ่ือเสริมศักยภาพการคิดเชิงกลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ และเชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
ขององค์กร 
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4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรหรือปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และมี     
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 4.1 ข้าราชการพลเรือน ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 4.2 ข้าราชการทหาร ยศเทียบเท่าพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป 
 4.3 ข้าราชการต ารวจ ยศพันต ารวจโท ขึ้นไป  
 4.4 พนักงานองค์กรอิสระและรัฐวิสาหกิจที่มีต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารระดับต้น 
 4.5 ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

      4.6 ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)”  
ที่จัดโดยสถาบันการประชาสัมพันธ์มาก่อน 
      4.7 มีรา่งกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการฝึกอบรม 

     4.8 เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมที่ก าหนดใน
หลักสูตร 
     4.9 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ก าหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด 

5. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 จ านวน 40 คน (ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน และจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 35 คน) 

6.  รูปแบบและวิธีด าเนินการอบรม 

 การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 1. การบรรยายและอภิปราย เป็นการสร้างความองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวางแผน
กลยุทธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื ่องการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์  
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคดิจิทัล ตามเนื้อหาวิชาและหัวข้อที่ก าหนด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานและองค์กร
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และยังเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดระหว่างกัน 

 2.  การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นการปรับทัศนคติ พฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ 
เพ่ือการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันตลอดหลักสูตร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการปรับพฤติกรรม
มนุษย์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่าย การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ณ ค่ายต่างจังหวัด จ านวน 3 วัน 2 คืน  
  2.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  กิจกรรมสร้างเครือข่าย
รุ่นพี่พบรุ่นน้อง กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย ตามตารางท่ีก าหนด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรนี้ 
 3.  การเสวนาทางวิชาการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ก าหนดหัวข้อหรือประเด็น
ที่สนใจของสังคม เป็นการจัดเวทีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน  
และน าเสนอความคิดเห็นสู่สาธารณะ โดยเปิดโอกาสให้เชิญบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็น ข้อเท็จจริง เพื่อน าไปสู่แนวทางแก้ไข หรือข้อเสนอแนะ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป  
 



สถาบนัการประชาสมัพนัธ์  กรมประชาสมัพนัธ์ 

- 3 - 

 * ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องร่วมกันด าเนินการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนร่วมสมัย โดยก าหนดหัวข้อเสวนา การเชิญวิทยากร  การจัดเตรียมงาน
ทั้งหมด และจัดท ารูปเล่มเอกสารสรุปผลการเสวนา จ านวน 2 เล่ม ส่งก่อนสิ้นสุดการอบรม 1 สัปดาห์ 

 4.  การจัดท ารายงานเฉพาะบุคคล เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลของการเข้าร่วมการฝึกอบรม         
ในหลักสูตรนี้ ดังนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะต้องจัดท าเอกสารรายงานเฉพาะบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์      
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จ านวน 3 เล่ม  ส่งให้สถาบันการประชาสัมพันธ์ ก่อนสิ้นสุดการ
ฝึกอบรม 1 สัปดาห ์

 5.  การศึกษาดูงาน เป็นการศึกษาดูงานในองค์การด้านการบริหารจัดการสื่อขององค์กรหรือด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสื่อหรือด้านการ
ประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ด้านสื่อ หรือด้านการประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 5.1 การศึกษาดูงานภายในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล จ านวน 1 ครั้ง 
 5.2 การศึกษาดูงานภายในประเทศ (ต่างจังหวัด) จ านวน 1 ครั้ง 
 * ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาดูงาน จัดท ารายงานกลุ่มการศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบและให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการน ามาปรับใช้ในการบริหารงาน และจัดท ารูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม 
ส่งให้สถาบันการประชาสัมพันธ์ ก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรม 1 สัปดาห์ 

7.  โครงสร้างหลักสูตร 
 การฝึกอบรมแบ่งเป็น 4 หมวดวิชา   รวมเวลาทั้งส้ิน 231 ชั่วโมง  ดังนี้  
 

 หมวดที่ 1 หมวดความรู้ทั่วไป ด้านการประชาสัมพันธ์    จ านวน 51 ชั่วโมง  
  1.1 การปฏิบัติการเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์   จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.3 การบริหารประเด็น     จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.4 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต/ฝึกปฏิบัติ  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.5 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่   จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.6 เทคนิคการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน จ านวน  6  ชั่วโมง 
  1.7 การสื่อสารทางการเมือง    จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.8 เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล   จ านวน  6  ชั่วโมง 
  1.9 การปฏิบัติการข่าวสารและโฆษณาชวนเชื่อ  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.10 การสื่อสารภายในองค์กร    จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.11 การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์   จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.12 การบริหารโครงการและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ จ านวน  6  ชั่วโมง 
  1.13 คุณธรรม จริยธรรม นักประชาสัมพันธ์  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  1.14 กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสาร   จ านวน  3  ชั่วโมง 

 หมวดที่ 2 หมวดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์   จ านวน 39 ชั่วโมง 
  2.1 การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.2 การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม    จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.4 แนวโน้มและสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล/ การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล / 
  การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล   จ านวน  3  ชั่วโมง 
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  2.5 อิทธิพลของสื่อโซเชียลต่อการสื่อสาร   จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.6 กลยุทธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเผยแพร่  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.7 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร   จ านวน  3  ชั่วโมง  
  2.8 การตลาดธุรกิจบริการ    จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.9 เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.10 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.11 กลยุทธ์การสร้างสรรค์กิจกรรมงานเสวนา  จ านวน  3  ชั่วโมง 
  2.12 การเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ 
  การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย    จ านวน  6  ชั่วโมง 
 หมวดที่ 3  สร้างเสริมทักษะนักวางแผนกลยุทธ์     จ านวน 9 ชั่วโมง 
  3.1 ทักษะการเข้าสังคม     จ านวน  3  ชั่วโมง 
  3.2 ความคิดเชิงกลยุทธ์     จ านวน  3  ชั่วโมง 
  3.3 การสร้างภาวะผู้น า     จ านวน  3  ชั่วโมง 
 หมวดที่ 4  หมวดกิจกรรมพิเศษ     จ านวน 78 ชั่วโมง 
  4.1 ลงทะเบียน / พิธีเปิด / ปฐมนิเทศ / ชี้แจงหลักสูตร จ านวน  3  ชั่วโมง 
  4.2 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทีมงานการประชาสัมพันธ์ 

ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง    จ านวน  24  ชั่วโมง 
  4.3 ประชุมกลุ่มเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดเสวนา  จ านวน    9  ชั่วโมง 
  4.4 ประชุมกลุ่มเตรียมงานการศึกษาดูงานในประเทศ จ านวน    3  ชั่วโมง 
  4.5 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงาน โดยน าเสนอรายงานจากการศึกษา                
(รายงานเดี่ยว) น าเสนอและวิพากษ์ผลงาน ฝึกปฏิบัติปรับแก้การจัดท ารายงาน    จ านวน  24  ชั่วโมง 
  4.6 กิจกรรมเสริมสร้างทีมงานนักประชาสัมพันธ์/สร้างเครือข่าย จ านวน  12  ชั่วโมง 
  4.7 ประเมินท้ายหลักสูตร / พิธีมอบประกาศนียบัตร / พิธีปิด   จ านวน  3 ชั่วโมง 
 หมวดที่ 5  หมวดสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์ (การศึกษาดูงาน)  จ านวน 54 ชั่วโมง
  5.1 การศึกษาดูงานภายในประเทศ ( 2 สถานที่)       จ านวน   6  ชั่วโมง 
  5.2 การศึกษาดูงานในประเทศ (จ านวน 5 วัน 4 คืน)   จ านวน  48  ชั่วโมง 

8. รายละเอียดหลักสูตร 
 8.1 หมวดความรู้ทั่วไป  ด้านการประชาสัมพันธ์   จ านวน  54  ชั่วโมง  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์ กระบวนการคิด วัฒนธรรม                  
การสื่อสารและความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่ช่วยเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิดต่าง ๆ อันเป็นองค์ประกอบของ                           
งานประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียดหัวข้อวิชา ดังนี้ 
  8.1.1 การปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Persuasion and Attitude Changes) 
(3) แนวคิดและองค์ประกอบการเปลี ่ยนแปลงทัศนคติ และการโน้มน้าวใจส าหรับหัวหน้า การเข้าใจ
สถานการณ์และวิธีเลือกใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อ
โน้มน้าวใจถึงกลุ่มเป้าหมาย  เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวใจ ประโยชน์ที่บุคคลและองค์กรได้รับจากการ
โน้มน้าวใจและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
  8.1.2 การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Event Organization) (3) การออกแบบ
และวางแผนการจัดอีเว้นท์เพื่อการประชาสัมพันธ์  กระบวนการในการจัดอีเว้นท์เพื่อการประชาสัมพันธ์  
การสร้างสรรค์และการออกแบบงานอีเว้นท์ให้โดนใจ  การเขียนโครงการฯ และคิดงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านอีเว้นท์ 
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  8.1.3 การบริหารประเด็น (Issue Management) (3) การวิเคราะห์ประเด็น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ความเข้าใจอัตลักษณ์ขององค์กร ความจ าเป็นในการสร้างประเด็นการสื่อสารในสภาวะปกติ การก าหนด
กลยุทธ์การสื่อสารประเด็นเพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบ หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร  

 8.1.4 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต (Crisis Public Relations) (3) การวิเคราะห์ประเด็น
วิกฤติขององค์กร การวางแผนและการปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤติ และหลังภาวะวิกฤติ รวมถึงการจัดท าคู่มือ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติขององค์กร การเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต การติดตาม
ประเมินผล ฝึกปฏิบัติหรือกรณีศึกษา 

 8.1.5 การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data and Analytics) (3) ความหมาย  
ความส าคัญ วิธีการรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์ และประโยชน์ของ Big Data 
  8.1.6 เทคนิคการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน (Story Telling) (6) 
การจัดท าโครงสร้าง องค์ประกอบ ขั้นตอน เทคนิคการอุปมาและการเปรียบเทียบ ตลอดจนการออกแบบสื่อ  
เช่น สไลด์น าเสนอ ข่าวประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสังคม (Social media)                
                                                                       
  8.1.7 การสื่อสารทางการเมือง (Political Communication) (3) แนวคิดการ
สื่อสารทางการเมือง การวิเคราะห์ผลกระทบและแนวโน้มทางการเมือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสื่อสารทางการ
เมืองกับนักบริหารงานระดับสูง การสื่อสารทางการเมืองในทัศนะนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์การ
สื่อสารทางการเมือง  การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธี  การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤติ 
  8.1.8 การสื่อสารภายในองค์กร (Internal PR and Cultivation) (3) บทบาทและความส าคัญ
ของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
  8.1.9 เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล (6) เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่
สื่อดิจิทัลด้วย Smart Phone 
  8.1.10 การปฏิบัติการข่าวสารและโฆษณาชวนเชื่อ (IO and Propaganda) (3) ความหมาย 
ประเภท องค์ประกอบ รูปแบบ ช่วงเวลา และสถานการณ์เพ่ือการปฏิบัติการข่าวสาร ความเหมือนและแตกต่าง
ระหว่าง IO and Propaganda  

8.1.11 การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Managing Media Relations) (3) การบริหาร
ความสัมพันธ์กับสื่อ รูปแบบ วิธีการ กิจกรรม เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อครองใจสื่อมวลชน 

8.1.12 การบริหารโครงการและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ (6) หลักการและแนวทาง             
ในการบริหารโครงการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การออกแบบวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
และกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ 

8.1.13 คุณธรรม จริยธรรม นักประชาสัมพันธ์ (3) ความหมาย ความส าคัญ หลักการ 
การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  8.1.14 กฎหมายและจริยธรรมในการสื่อสาร (Law and Ethics in Communication) (3) 
แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องสิทธิ สิทธิมนุษยชน   

 8.2 หมวดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์   จ านวน 39 ชั่วโมง   
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดในยุคดิจิทัล ทั้งในด้าน
กลยุทธ์ วิธีการวางแผน กระบวนการปฏิบัติงาน การประเมิน การรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าข้อมูลความรู้               
มาบูรณาการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดหัวข้อวิชา ดังนี้ 
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  8.2.1 การวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Public Relations Planning) (3) 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ประเภทของการวางแผน การประชาสัมพันธ์ 
กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ือจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

  8.2.2 การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร (3) การวิเคราะห์อัตลักษณ์ และชื่อเสียง
องค์กร การวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์                        
การประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพ่ือจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์องค์กรทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ และเพ่ือสร้าง  
และรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บริบททางสังคมที่แตกต่างกัน   

 8.2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) (3) 
นิยาม  องค์ประกอบ  รูปแบบ การวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมเพื่องาน CSR พร้อมกรณีศึกษา 

  8.2.4 แนวโน้มและสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital PR) / การปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัล (Digital Transfomation) / การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล (Digital Engagement) (3)  
   - แนวโน้มและสถานการณ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของโลก อาเซียน  
และประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทย ลักษณะการสื่อสารของคนไทย
ในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล 
   - องค์ประกอบในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล ขั้นตอน กระบวนการท างาน โอกาส
และความท้าทายสู่องค์กรดิจิทัล 
   - เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และกระบวนการสร้างการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย                                
ยุคดิจิทัล การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายขององค์กร ประโยชน์ที่ได้รับ 

  8.2.5 อิทธิพลของสื่อโซเชียลต่อการสื่อสาร/ฝึกปฏิบัติ (3) ประเภทของสื่อโซเชียล ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการท างานด้วยสื่อโซเชียลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ วิกฤติและโอกาสของการใช้สื่อโซเชียลในการสื่อสาร 
  8.2.6 กลยุทธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเผยแพร่ (Content & Channel Strategies) (3) 
การวิเคราะห์ผู้รับสารและกลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์องค์กร การวิเคราะห์ช่องทางและแพลตฟอร์ม 
การสื่อสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร การวางแผนแนวกลยุทธ์ในการสร้างและการบริหาร Content ให้ตรงใจ
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการบริหารจัดการ content              
  8.2.7 กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Image Building Strategies) (3) บทบาท 
ความส าคัญและประเภทของภาพลักษณ์  กลยุทธ์ในการออกแบบและสื่อสารภาพลักษณ์ การวิเคราะห์องค์กร 
หลักการ วิธีการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมและช่องทางในการสร้าง
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร การรักษาภาพลักษณ์องค์กร  

 8.2.8 การตลาดธุรกิจบริการ (Service Marketing) (3) ความหมาย หลักการ แนวคิด               
การแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าบริการ การจัดการบริการประเภทต่างๆ คุณภาพงานบริการ การรักษาคุณภาพให้ได้
มาตรฐาน ส่วนประสมทางการตลาดแบบธุรกิจบริการ ผลตอบแทนของธุรกิจและบริการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
งานบริการและก าไร 
  8.2.9 เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ (PR Tactics and Tools) (3) แนวคิด
การประชาสัมพันธ์ ก่อ กัน แก้ กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนและออกแบบเครื่องมือประชาสัมพันธ์ 
กลวิธี สร้างเนื้อหา (content) และการสร้างภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์ กลวิธีสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ด้วย
สมาร์ทโฟน เทคนิคการประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลส าเร็จภายใต้องค์ประกอบต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ 
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  8.2.10  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication : IMC) (3) 
หลักการ แนวคิด การวิ เคราะห์ เครื่องมือทางการตลาด การสื่อสาร การวางแผนสามารถก าหนดรูปแบบ                      
บูรณาการงานประชาสัมพันธ์และการตลาด การใช้ IT และเครื่องมือสื่อสารการตลาดยุคใหม่ การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action plan) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ 
  8.2.11 กลยุทธ์การสร้างสรรค์กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ  (3)   
           8.2.12 การเสวนาทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ร่วมสมัย (6)  
การอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ขององค์กรหลากหลาย
ประเภทในยุคปัจจุบัน แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ระหว่างนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ตรง 

 8.3 หมวดสร้างเสริมทักษะนักวางแผนกลยุทธ์   จ านวน 9 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการน าเสนอ บุคลิกภาพ การเข้าสังคม เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ มีรายละเอียดหัวข้อวิชา ดังนี้ 
  8.3.1 ทักษะการเข้าสังคม (Social Skill Activity) (3) การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เทคนิคการพูด น้ าเสียง ท่าทาง อากัปกริยา 

  8.3.2 การคิดเชิงกลยุทธ์ (3) กระบวนการและวิธีคิดที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในชีวิต 
และการท างานประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตนเองด้วยวิธีการสังเกต สังเคราะห์                 
การประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ขององค์กร การจัดล าดับความส าคัญ 
การแสวงหามุมมอง ทางเลือก โอกาส และผลลัพธ์ที่แตกต่าง 
  8.3.3 การสร้างภาวะผู้น า (3) แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า วิธีการสร้างภาวะผู้น า บทบาทผู้น า
ด้านกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ 

8.4 หมวดกิจกรรมพิเศษ   จ านวน 78 ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือระดมความรู้ และทักษะในการพัฒนางานวิชาการ การจัดท ารายงาน (รายงานบุคคล/กลุ่ม) 
การจัดเสวนา การเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างพัฒนาทีมงาน ในองค์กร 
การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าองค์กร  
  8.4.1 ลงทะเบียน / พิธีเปิด / ปฐมนิเทศ / ชี้แจงหลักสูตร  (3) 
  8.4.2 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาทีมงานการประชาสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง (24) 
ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารภายใน การสร้างเครือข่าย 
  8.4.3  ประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเสวนา (9) 
  8.4.4  ประชุมกลุ่มเพื่อเตรียมงานการศึกษาดูงานภายในประเทศ (3) 
  8.4.5 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท ารายงาน โดยน าเสนอรายงานจากการศึกษา                
(รายงานเดี่ยว) น าเสนอและวิพากษ์ผลงาน ฝึกปฏิบัติปรับแก้การจัดท ารายงาน (24)  
  8.4.6 กิจกรรมเสริมสร้างทีมงานนักประชาสัมพันธ์/สร้างเครือข่าย (12) 
  8.4.7 ประเมนิท้ายหลักสูตร / พิธีมอบประกาศนียบัตร / พิธีปิด (3) 

 8.5  หมวดการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงประจักษ์ (การศึกษาดูงาน) จ านวน 54 ชั่วโมง
 วัตถุประสงค์ ศึกษาดูงานในหน่วยงานที ่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ เพื ่อ เพิ ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ในการวางแผนและออกแบบกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้ประสบผลความส าเร็จ เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ด้านการบริหารจัดการสื่อขององค์กร  การบริหารภาพลักษณ์องค์กรใน
ประเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด รวมทั้งสามารถน ามา
ประยุกต์ให้เข้ากับองค์กรได้ 
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9. กรอบเวลาในการจัดท ารายงานเฉพาะบุคคล 
 การจัดท าเอกสารรายงานเฉพาะบุคคลเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประเมินผลเพื่อผ่านการอบรม
ในหลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) 
รุ่นที่ 15 ก าหนดให้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะต้องท าและน าเสนอรายงานเฉพาะบุคคลในหัวข้อที่สนใจและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ส่วนการพิจารณาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยก าหนดรายละเอียดของเวลาในการจัดท ารายงานตั้งแต่ขั้นตอนการ
น าเสนอหัวข้อและเค้าโครงรายงานเฉพาะบุคคล และช่วงเวลาการจัดส่งรายงานเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมปรึกษาหารือและขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องน าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อ านว ยการ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร และปรับแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานเฉพาะบุคคล 

1. ชี้แจงการท ารายงานเฉพาะบุคคล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร  สัปดาห์ท่ี 2  
2. ส่งหัวข้อและเค้าโครงเอกสารรายงานเฉพาะบุคคล    สัปดาห์ที่ 3 
3. ส่งบทท่ี 1       สัปดาห์ที่ 4 
4. ส่งบทท่ี 2-3       สัปดาห์ที่ 6 
5. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์       สัปดาห์ที่ 8 
6. น าเสนอและวิพากษ์ผลงาน     สัปดาห์ที่ 9 
7. การน าเสนอรายงานเฉพาะบุคคลต่อคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตร คนละไม่เกิน 5 - 7 นาท ี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

10. วิทยากรผู้บรรยาย 
     วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อวิชา ทั้งจากกรมประชาสัมพันธ์  
และจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถืออย่างกว้างขวาง  

11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดหวัง และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ มีมาตรฐาน ทันสมัย  
และสามารถสร้างนวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ใหม่ ๆ รวมทั้งมีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม 
ที่ก าหนดตามหลักสูตร 

ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรมของสถาบนัการประชาสัมพันธ ์

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

2. รายงานการศึกษาเพ่ือการพัฒนางานด้านกลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์ (รายงานเฉพาะบุคคล) 
 

รายงานการศึกษา 
-รายงานเฉพาะบุคคล 
 

 
คนละ ๓ ฉบับ 
 

3 .  ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม มี เ ค รื อ ข่ า ย ง า น
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 

ร้ อยละของผู้ เ ข้ า รับการฝึกอบรมมี
เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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12.  เงื่อนไขการส าเร็จการอบรม 
ในการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 15 

ก าหนดเงื่อนไขการส าเร็จการอบรมไว้ดังต่อไปนี้ 
1. ต้องมีเวลาเข้าฟังและเสนอความคิดเห็นในห้องเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด        

ผู้ที่ขาดการอบรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขอความกรุณาส่งใบลา แต่ยังนับว่าเป็นวันขาดเรียน 
2. ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตร และต้องเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน การจัดเสวนา 
3. จัดท าเอกสารรายงานเฉพาะบุคคล เอกสารสรุปรายวิชา เอกสารสรุปการศึกษาดูงาน และส่งตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
4. จัดท ารายงานและน าเสนอผลงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา และจะต้องส่งฉบับ

สมบูรณ์เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรในการพิจารณาจบหลักสูตร 
5. หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายใดไม่ส่งรายงานเฉพาะบุคคล ภายในสัปดาห์ที่ 9 สถาบันการประชาสัมพันธ์ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแจ้งไปยังต้นสังกัด ว่าท่านไม่ผ่านการฝึกอบรม และไม่คืนค่าลงทะเบียนในการเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรฯ 

13. ระยะเวลาและขอบเขตของการฝึกอบรม 
การอบรมหลักสูตรการบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 15  

ก าหนดระยะเวลาในการอบรม 9  สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์) ระหว่างวันพุธที่ 11 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 8 
กรกฎาคม 2565 (รวมศึกษาดูงานในประเทศ) 

14. สถานที่ฝึกอบรม  
 สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์   

15. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
 - เงินงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์  
 - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมจากบุคคลภายนอก คนละ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  

16.  การประเมินผลและติดตามผล 
 16.1  รายงานเฉพาะบุคคล และรายงานกลุ่ม 
 16.2  การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม  
 16.3  แบบประเมินผลรายวิชา ประเมินเนื้อหา วิทยากร และการจัดการ 
 16.4  แบบประเมินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

17.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ 
การประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ โดยใช้สื่อยุคใหม่ (New media) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์ 
ในทางสร้างสรรค์ สามารถพัฒนารูปแบบงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย ก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และหน่วยงาน 
ตลอดจนประเทศชาติ 

17.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ให้ความร่วมมือ 
และบูรณาการการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถาบันการประชาสัมพันธ์  กรมประชาสัมพันธ์ 

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


