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โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “นักประชาสมัพันธดิจิทัล Smart PR” รุนที่ 13 
อบรมระหวางวันที่ 14 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

จัดโดย สถาบันการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร และพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม เหลานี้คือปจจัย

ที่กอใหเกิดสังคมยุคดิจิทัล มีผูบรโิภคบนสื่อออนไลนมากขึ้น การเขาถึงสื่อไดงายและสะดวกมากขึ้น ผูบริโภคไมใช

เปนเพียงผูรับสารฝายเดียว แตสามารถเปนผูผลิตเน้ือหาสาร และเปนผูกําหนดวาระขอมูลขาวสารผานสื่อโซเชี่ยล

แพลตฟอรมตาง ๆ ได ซึ่งเรียกวา user-generated content  เหลานี้สามารถเปนไดทั้งคุณและโทษ ประเด็น

สําคัญคือการรูเทาทันสื่อ (Media Literacy)  

 ในฐานะผูปฏิบัติดานการประชาสัมพันธของหนวยงาน จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองพัฒนาการสื่อสาร

ของหนวยงาน ทั้งเครื่องมือ ชองทาง เนื้อหา และศักยภาพการทํางานของบุคลากร เพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูล 

ขอเท็จจริง อธิบายเหตุผลความจําเปนในการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ ผานไปยังสื่อมวลชน นักจัด

รายการวิทยุ สื่อโซเซี่ยล หอกระจายขาว เสียงตามสายอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน (อป.มช.) รวมถึง

เครือขายประชาสัมพันธดิจิทัล เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรไปยังประชาชนที่ติดตามรับสื่อประชาสัมพันธของแตละ

คนตอไปอยางถูกตอง รวดเร็วและครบถวน 

 นับเปนความจําเปนเรงดวนที่หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จําเปนตองมีการพัฒนาเครือขาย

ผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธไปจนถึงผูนํา ชุมชน ใหสามารถผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัลอยางงายดวย

โทรศพัทมือถือ รวมถึงมีจิตวิทยาในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห อธิบายความในเนื้อหาตาง ๆ ใหชาวบานไดเขาใจ

อยางงาย สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ จึงไดจัดฝกอบรม หลักสูตร “นักประชาสัมพันธดิจิทัล 

Smart PR” รุนที่ 13 สําหรับผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธของหนวยงาน เพื่อเปนเครือขายประชาสัมพันธดิจิทัล 

ในทุกระดับ ตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือผูนําชุมชน 
สามารถผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล สื่อสารและอธิบายขอมูลขาวสาร นโยบายสําคัญ ใหประชาชนรับรู เขาใจ 
เชื่อมั่นและนําไปเผยแพรตอได 
 2.2 เครือขายประชาสัมพันธไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง มีชองทางในการสื่อสาร สอบถาม ในเรื่องตาง ๆ 
ของภครัฐ และนําไปเผยแพรตอไป อยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน 
 2.3เพื่อประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ผานสื่อบุคคล และสื่อทองถ่ิน ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและครบถวน 
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3. กลุมเปาหมาย 

 ผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือผูนําชุมชน 

4. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

 ผูปฏิบัติงาน / ผูท่ีเกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  

5. จํานวนผูเขารับการฝกอบรม 

 5.1 ขาราชการกรมประชาสัมพันธ   จํานวน   10  คน 
 5.2 บุคคลท่ัวไป    จํานวน   30  คน 
      รวม      40  คน 

6.  โครงสรางหลักสูตร   
 การฝกอบรมแบงเปน 2 หมวดวิชา    รวมเวลาทั้งสิ้น 33 ชั่วโมง  ดังนี้ 
 6.1 หมวดวิชาความรูทั่วไป ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  จํานวน  24 ชั่วโมง 
 6.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ     จํานวน    9 ชั่วโมง  
    
      หมวดวิชาความรูทั่วไป ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ          จํานวน  24 ชั่วโมง 
  1) การสื่อสารในยุคดิจิทัล      จํานวน  3 ชั่วโมง
  2) การนําเสนอขาวสารยุคดิจทิลั     จํานวน  3 ชั่วโมง 
  3) Story Telling : เทคนิคการเลาเรื่องเพื่อการประชาสัมพันธ/ปฏิบัติ จํานวน  6 ชั่วโมง 
  4) การผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล/ฝกปฏิบัติ    จํานวน  9 ชั่วโมง 

5) นําเสนอผลการฝกปฏิบัติและวิพากษผลงาน   จํานวน  3 ชั่วโมง 
หมวดกิจกรรมพิเศษ              จํานวน   9 ช่ัวโมง 

  1) กิจกรรมกลุมสัมพันธ      จํานวน 3 ชั่วโมง 
  2) กิจกรรมเสริมสรางทีมงานนักประชาสัมพันธ   จํานวน 3 ชั่วโมง 

3) ลงทะเบียน/พิธีเปด/ประเมินทายหลักสูตร 
   พิธีมอบประกาศนียบัตร/พธิีปด      จํานวน  3 ชั่วโมง 
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7. รายละเอยีดหัวขอวิชา 
 7.1 การสื่อสารในยุคดิจิทัล 
       - การเปลี่ยนแปลงของโลกดจิิทัลที่มีผลกระทบตอสื่อ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อดิจิทัลและสื่อ
ดั้งเดมิ 
  - ผลกระทบของสื่อยุคดิจทัลตอผูบริโภค การรูเทาทันสื่อ จริยธรรมสื่อ แนวโนมเทคโนโลยีใน
อนาคต 
 7.2 การนําเสนอขาวสารยุคดิจิทัล 
  เพื่อใหผูเขารับอบรมปรับรูปแบบการนําเสนอขาวสารใหตรงกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ในยุคดิจิทัล 
และไดฝกทักษะการวิเคราะหประเด็น เชื่อมโยง สรุปนําเสนอใหตรงตามสภาพปญหา ความตองการ ความสนใจ
ของกลุมเปาหมาย 
 7.3 Story Telling : เทคนิคการเลาเรื่องเพื่อการประชาสมัพันธ/ปฏิบัติ 
 7.4 ฝกปฏิบัติการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล 
 7.5 เสนอผลการฝกปฏิบัติและวิพากษผลงาน 

8. วิทยากรผูบรรยาย 
     วิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มคีวามเหมาะสมในแตละหัวขอวิชา ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

9. รูปแบบการฝกอบรม 

การบรรยาย / การฝกปฏิบัติ / การนําเสนอและวิพากษผลงาน 

10. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่คาดหวัง และตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ ผูผานการฝกอบรมมีศักยภาพในการบริหารงานประชาสัมพันธภายใตบริบทตาง ๆ เพื่อให
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของหนวยงาน โดยการจัดทํารายงานเฉพาะบุคคลสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือขายประชาสัมพันธเพื่อบูรณาการการทํางานไดอยางกวางขวางมากขึ้น 

ผลผลิต ตัวชี้วัด เกณฑการวัด 

1. ผูเขารับการฝกอบรมผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล
เพื่อการประชาสัมพันธได 

รอยละของผลงานการผลิตสื่อดิจิทัลผาน
เกณฑการวิพากษของวิทยากร 

ไมนอยกวา
รอยละ 75 

2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในการเขารับ
การฝกอบรม 

รอยละความพึงใจในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

ไมนอยกวา
รอยละ 80 

3. ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายงานประชาสัมพันธ
เพิ่มข้ึน 

ร อยละของผู เข า รั บการฝ กอบรมมี
เครอืขายงานประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น 

ไ ม น อ ย ก ว า
รอยละ 80 

11.  ระยะเวลาและขอบเขตของการฝกอบรม 
อบรมระหวางวันท่ี 14 – 17 มีนาคม 2564  จํานวน 4 วัน 
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12. คาใชจายในการฝกอบรม 

 - เงินงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ    
 - คาลงทะเบียนฝกอบรมจากบุคคลภายนอก จํานวน 30 คน ๆ ละ 5,900 บาท (หาพันเการอยบาทถวน) 

13. สถานที่ฝกอบรม 
 สถาบันการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ   

14. การประเมินผลและติดตามผล 
 14.1 ผลงานการผลิตส่ือดิจิทัล โดยมีวิทยากรเปนผูวิพากษผลงาน 
 14.2 การสังเกตการณการมีสวนรวม และการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมระหวางการฝกอบรม  
 14.3 แบบประเมินผลรายวิชาและแบบประเมินทายหลักสูตร โดยประเมินเนื้อหา วิทยากร และการ
จัดการ 

15. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

15.1 นักประชาสัมพันธของของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน หรือผูนําชุมชน สามารถผลิต
และแพรสื่อดิจิทัลใหประชาชนกลุมเปาเหมาย ไดรับรู เขาใจ เชื่อมั่น และนําไปใชประโยชนตอได พรอมทั้ง
สามารถนําเสนอขอมูลขาวสารสื่อดิจิทัลไดอยางนาสนใจ  

15.2 ประชาชนกลุมเปาหมายใหความสนใจ เชื่อมั่น และรับขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กิจกรรมของชุมชน และขาวสารการดาํเนินงานที่เปนประโยชนจากภาคราชการ 

15.3 ผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายงานประชาสัมพันธที่มีความเขาใจอันดีระหวางกัน ใหความรวมมือ 
และบูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  


