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โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจร” รุนที่ 14 

ระหวางวันที่ 18 – 21 เมษายน 2566 

จัดโดย  สถาบันการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลายคนจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ใหทันตอทุกสถานการณ เพ่ือความอยูรอด องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ก็เชนกัน ตองมีการปรับตัว ปรับกลยุทธ 

สําหรับการบริหารขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย หนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร 

คือการมีแผนที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการประชาสัมพันธที่มีความเหมาะสมกับแตละองคกร เปนเรื่องท่ี

องคกรควรตระหนักและใหความสําคัญ  

การวางแผนท่ีดีเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีองคกรจะขาดเสียมิได  เม่ือสภาพแวดลอม

เปลี่ยนไมวาจะเปนสภาพแวดลอมภายในหรือสภาพแวดลอมภายนอก ยอมสงผลกระทบตอการบริหารงานของ

องคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมภายนอก เปนสิ่งท่ีควบคุมไมไดหรือควบคุมไดยาก ซ่ึงการสรางการรับรู 

เขาใจ และกอใหเกิดความศรัทธาในองคกรของบุคคลภายในและภายนอกองคกร ตองอาศัยการประชาสัมพันธ 

การสื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย ดังนั้น แผนการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและแนวโนม

ของโลกท่ีเปลี่ยนไปมีความสําคัญอยางมาก เพราะการประชาสัมพันธเปนปจจัยแหงความสําเร็จของทุกองคกร 

โดยปจจุบันหนวยงานมีการประชาสัมพันธองคกรใหประชาชนรูจักและเขาใจการดําเนินงานของตนผานกิจกรรม

ตาง ๆ ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย หรือผลผลิตท่ีพึงประสงคขององคกรได 

ทั้งนี้ องคกรควรตระหนักถึงคุณคาของการดําเนินงานประชาสัมพันธอยางมีระบบ โดยนักประชาสัมพันธ

หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธจะตองมีองคความรู ความเขาใจ ในแนวคิด

กระบวนการการจัดทําแผนการประชาสัมพันธอยางครบวงจร การวิเคราะหปญหา และการแกไขปญหา

ตามสภาวการณตาง ๆ การเลือกใชสื่อหรือเครื่องมือในการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม ตรงตามกลุมเปาหมาย และ

วัตถุประสงคของการสื่อสารแผน รวมถึงการติดตามประเมินผลแผนประชาสัมพันธ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา

แผนการประชาสัมพันธของแตละองคกรใหเหมาะสมตอไป  

กรมประชาสัมพันธ โดยสถาบันการประชาสัมพันธ ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของ

การประชาสัมพันธและสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูการพัฒนาองคกรและประเทศ จึงจัดทําโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจร” รุนท่ี 14 เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ

ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธและผูสนใจ ใหมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ

แบบครบวงจรไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ นําไปใชไดจริง สูการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค... 
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2.  วัตถุประสงค 

     2.1  เพ่ือใหผูอบรมมีความรู ความเขาใจ กระบวนการดําเนินงานและการวางแผนงานประชาสัมพันธ 

            แบบครบวงจรได โดยสามารถเขียนแผนงานประชาสัมพันธไดอยางถูกวิธี 

     2.2  เพ่ือใหผูอบรมสามารถจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจรไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

     2.3  เพ่ือใหผูอบรมออกแบบและใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธไดอยางเหมาะสม 

     2.4  เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพงานดานการประชาสัมพันธ และนําไปสูการพัฒนาองคกรและประเทศได 

3.  กลุมเปาหมาย 

      บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน  และผูสนใจ ท้ังสิ้นจํานวน 40 คน 

4.  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

      ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ หรือ ผูสนใจ 

5.  โครงสรางหลักสูตร 

     การฝกอบรมแบงเปน  2  หมวดวิชา  ระยะเวลาท้ังสิ้น  27  ชั่วโมง ดังนี้ 

5.1 หมวดวิชาความรูท่ัวไป ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  จํานวน 24 ชั่วโมง 

5.2 หมวดกิจกรรมพิเศษ  จํานวน  3  ชั่วโมง 

6.  รายละเอียดหลักสูตร   

     หมวดวิชาความรูท่ัวไป ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติ  (รวม  24  ช่ัวโมง ) 

6.1 หลักและกระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธแบบครบวงจร (ทฤษฎี)  3 ชั่วโมง 

  -  วิเคราะหสถานการณ  สภาพปญหา  (คนหาขอมูล) 

  -  กําหนดวัตถุประสงคของแผนการประชาสัมพันธ  

  -  กําหนดกลุมเปาหมาย  

  -  กําหนดโครงการ / กิจกรรม / วิธีการ 

  -  การบริหารและขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ 

-  การวางแผนกลยุทธการประชาสัมพันธในยุคดิจิทัล    

6.2 การเขียนแผนปฏิบัติการและโครงการประชาสัมพันธ (ฝกปฏิบัติ)   6 ชั่วโมง 

  - ฝกปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการ และโครงการประชาสัมพันธ  

  - ฝกปฏิบัติการเขียนแผนกลยุทธการประชาสัมพันธ 

6.3 การออกแบบสารและเลือกใชสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ (ทฤษฎี/ฝกปฏิบัติ) 6 ชั่วโมง 

  -  การออกแบบสารใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

-  สื่อท่ีนักประชาสัมพันธควบคุมได 

  -  สื่อท่ีนักประชาสัมพันธควบคุมไมได 

  -  แนวคิดในการตัดสินใจเลือกสื่อประชาสัมพันธ 

  -  การกําหนดงบประมาณ 

  -  กรณีศึกษาตัวอยาง 

6.4 การประเมินผล... 
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6.4 การประเมินผลการประชาสัมพันธ (ทฤษฎี/ฝกปฏิบัติ)     3 ชั่วโมง 

  -  ความหมายของการประเมินผล 

  -  ความสําคัญและความจําเปนของการประเมินผล 

  -  วัตถุประสงคของการประเมินผลทางการประชาสัมพันธ 

  -  ชวงเวลาของการประเมินผล 

  -  ข้ันตอนการประเมินผลการประชาสัมพันธ 

  -  วิธีการประเมินผลการประชาสัมพันธ 

  -  สรุปวิธีการประเมินผลตามข้ันตอนตาง ๆ ในการบริหารโครงการ 

  -  เทคนิคการเก็บขอมูลในการประเมินผลการประชาสัมพันธ  

  -  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  -  กรณีศึกษาตัวอยาง 

6.5 การนําเสนอและวิพากษผลงาน      6 ชั่วโมง 

     หมวดกิจกรรมพิเศษ   

6.๖ กิจกรรมเสริมสรางเครือขายนักประชาสัมพันธ     3 ชั่วโมง 

7. วิทยากรผูบรรยาย 

 วิทยากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแตละหัวขอวิชา ท้ังจากกรมประชาสัมพันธและหนวยงานภายนอก 

8. รูปแบบการฝกอบรม 

8.1  การบรรยายภาคทฤษฎี และเนนการฝกปฏิบัติ 

8.2  การนําเสนองานของผูอบรมและวิพากษผลงานกลุมโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ 

9.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีคาดวาจะไดรับและตัวช้ีวัด 

ผลสัมฤทธิ์: ผูอบรมมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการเขียนแผนงานประชาสัมพันธ กระบวนการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธ  โดยสามารถเขียนแผนงานประชาสัมพันธไดอยางถูกวิธี อีกท้ังเปนการฝกทักษะ 

และเสริมสรางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ผลลัพธ ตัวช้ีวัด เกณฑการวัด 

1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  

ความเขาใจ โดยสามารถเขียนแผนงาน

ประชาสัมพันธ ไดอยางถูกวิธี   

รอยละของผลงานการเขียนแผนงาน

ประชาสัมพันธของผูเขาอบรมท่ีนําเสนอ

ใหวิทยากรวิพากษผานตามเกณฑ  

ไมนอยกวารอยละ 70 

2. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจ

ในการเขารับการฝกอบรม 

รอยละของผูเขารับการฝกอบรม 

ท่ีพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมมีความตั้งใจและ

เขารวมกิจกรรมในการเขารับการฝกอบรม 

รอยละของเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร

ของผูเขารับการฝกอบรมแตละคน 

เวลาเรียนไมนอยกวา 

รอยละ ๘๐ 

 

10.  ระยะเวลา... 



- 4 - 
 

10.  ระยะเวลาดําเนินการฝกอบรม 

อบรมระหวางวันท่ี   18 – 21 เมษายน 2566 

11.  สถานท่ีฝกอบรม 

สถาบันการประชาสัมพันธ  กรมประชาสัมพันธ  กรุงเทพมหานคร 

12.  งบประมาณในการฝกอบรม 

คาลงทะเบียน และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ 

13.  การประเมินผลและติดตามผล 

       13.1  การสังเกตการณการฝกปฏิบัติ การระดมความคิด การนําเสนอผลงาน 

       13.2  การวิพากษผลงานกลุม 

       13.3  การประเมินผลรายวิชาและการประเมินผลทายหลักสูตร 

14.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธและผูสนใจ ใหมีความรู ความเขาใจ 

สามารถจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจรไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ นําไปใชไดจริง ตลอดจน

พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
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