
โครงการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง การเลือกใช้ส่ือเพือ่การประชาสัมพนัธ ์
 
1. หลักการและเหตผุล 
  การประชาสัมพันธ์องค์กร มีภารกิจในการสื่อสารข้อเท็จจริง สารสนเทศและข่าวขององค์กรไปสู่บุคคลท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์การยอมรับ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวองค์กร 
ปัจจุบันช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมีหลายหลากและหลายช่องทาง แต่การที่เราจะเลือกใช้สื่อ
ประเภทไหนที่สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สารสนเทศข่าวสารไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และคุ้มค่างบประมาณค่าใช้จ่ายในการทําประชาสัมพันธ์มาก
ท่ีสุด 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นอีกหน่วยงานท่ีมีภารกิจท่ีต้องเข้าไปดําเนินการแก้ไข ท้ังใน
ด้านของการป้องกัน การฟื้นฟู และการส่งเสริมปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรท้องถิ่น ท้ังในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เขตการจัดการต้นน้ํา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ เขต
อุทยานแห่งชาติท้ังทางบกและทางทะเล ซ่ึงการนําเสนอภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ     สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
เผยแพร่สู่สาธารณชนจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้อง
ดําเนินการในรูปแบบต่าง ๆ โดยต้องมีการดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ เช่น การประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่ต้องนําเสนอให้ถูกต้องตามหลักการ
ประชาสัมพันธ์ การนําสื่อต่างๆที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จึงได้ดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกใช้ส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ        การ
ประชาสัมพันธ์ทางส่ือต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถเลือกใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ  
  2.3 เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนกังานราชการ ท่ีปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช ท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จํานวน 74 คน 

4. วิธีการดําเนินงาน  
  4.1 วิธีการ  
         โดยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การระดมสมอง การนําเสนอผลงาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์     

 
 

 
4.2 เนื้อหา..... 



- 2 - 
 
4.2  เนือ้หาวิชา   รวมจํานวน  21   ช่ัวโมง  
 ภาคทฤษฎ ี(จํานวน 9 ช่ัวโมง) 
   - การประชาสัมพันธ์กับ Thailand 4.0    จํานวน  2 ช่ัวโมง 
     - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร      จํานวน  1 ช่ัวโมง 

    - กลยุทธ์การใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์    จํานวน  2 ช่ัวโมง 
    - การพัฒนาความคิดเชิงสรา้งสรรค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  จํานวน  2 ช่ัวโมง 
    - เทคนิคในการใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์    จํานวน 2 ช่ัวโมง 
  ภาคปฏิบัติ (จํานวน 12 ช่ัวโมง)  
    - แบง่กลุ่ม/กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์   จํานวน  3 ช่ัวโมง 
    - แบง่กลุ่ม/ปฏบิัติ นวัตกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์  จํานวน  4 ช่ัวโมง 

  - แบง่กลุ่ม/นาํเสนอผลงาน นวัตกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จํานวน  2 ช่ัวโมง 
  - นําเสนอผลงานการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อของหน่วยงาน              จํานวน  3 ช่ัวโมง 

       4.3 วิทยากร 
 วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ราชการ/เอกชน  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
  13 – 15 ธันวาคม 2559 

6. สถานที่ดําเนินการ 
  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย จังหวัดเชียงใหม่  

7. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากแผนงานพ้ืนฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน ผลผลิต ที่ 1 : พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาป่าไม้ กิจกรรม
งานสารสนเทศป่าไม้ งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) จํานวน 218,255 บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนแปดพัน
สองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)   

8. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ 
 8.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2559- 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 
5 การเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559- พ.ศ.
2563) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ และยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

9. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์  
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติงานได้  
 
 

10. การประเมิน... 
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10. การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลหลังการดําเนินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม  

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์

ทางส่ือต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  
11.2 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
11.3 เป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน

ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

12. ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กลุ่มเผยแพร่องค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สํานักบริหารงานกลาง             
โทร 0 2561 0777 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการ 
โครงการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง การเลือกใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ ์

ระหว่างวันที ่13 – 15 ธนัวาคม พ.ศ.2559 
ณ อทุยานแหง่ชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม ่

 
วันที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
14.00 – 17.30 น. - ลงทะเบียน ณ อุทยานแหง่ชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ 
17.30 – 19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
07.30 – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. - พิธีเปิดโครงการประชุมฯ โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
09.00 – 11.00 น. - บรรยาย เรื่อง “การประชาสัมพันธ ์กับ Thailand 4.0” 
     โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน ์
11.00 – 12.00 น. - บรรยาย “พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร” 

  โดยนายชาญวิทย์ กันยา หัวหน้ากลุ่มงานคดี กองนิติการ 
11.00 – 12.00 น. - รับประทานอาหารเท่ียง 
13.00 – 16.00 น. - แบง่กลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม “การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ืองานประชาสัมพันธ์” 

  โดย ดร.ธีระยุทธ วระพินจิ นักวิชาการอิสระด้านทรัพยากรบุคคล  
16.00 – 18.00 น.      - แบ่งกลุ่ม /นําเสนอผลงานการเผยแพร่ข้อมลูผ่านส่ือของหน่วยงาน 
     โดย วิทยากรส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
18.30 – 19.30 น. - รับประทานอาหารเย็น 
19.30 – 20.30 น.      - แบ่งกลุ่ม /นําเสนอผลงานการเผยแพร่ข้อมลูผ่านส่ือของหน่วยงาน (ต่อ) 
     โดย วิทยากรส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 

วันที่ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
07.30 – 08.30 น.      - รับประทานอาหารเช้า    
09.00 – 11.00 น.      - บรรยาย เร่ือง “การพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการประชาสัมพันธ”์ 
  โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ 
11.00 – 12.00 น.      - แบ่งกลุ่ม/ปฏบิัติ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ”์ 
  โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ 
  และ อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ประจําหลักสูตรแอนนิเมช่ัน ม.เชียงใหม่ 
12.00 – 13.00 น.     – รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.00 – 13.30 น.     - เดินไปทางศึกษาดูงาน ณ พระราชตําหนักภูพิงค์ – จุดชมวิวผาดํา - หมู่บ้านดอยปุย 
13.30 – 16.30 น.     - แบ่งกลุ่ม/ปฏบิัติ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อประชาสัมพันธ ์(ต่อ)” 
 โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน ์
 และ อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ประจําหลักสูตรแอนนิเมช่ัน ม.เชียงใหม่ 
16.30 – 17.00 น.     - เดินทางกลบัอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย 
18.30 – 19.30 น.     - รับประทานอาหารเย็น 
วันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
07.00 – 08.30 น.  - รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 11.00 น.       - แบง่กลุ่ม/นําเสนอผลงาน“นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย” 
   โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน ์
   และ อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ประจําหลักสตูรแอนนิเมช่ัน ม.เชียงใหม่ 
11.00 – 12.00 น.      - บรรยาย เร่ือง “เทคนิคในการเลือกใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ”์ 

                                           โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสงัคมออนไลน ์
12.00 – 13.00 น. -  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.      - บรรยาย เร่ือง “เทคนิคในการเลือกใช้ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ”์(ต่อ) 
                                  โดย คุณวสันต์ เวียนรุ่งเรือง ผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมการตลาดและสื่อสังคมออนไลน ์
14.00 – 16.00 น. - บรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การใช้ส่ือประชาสัมพันธ”์ 
     โดย อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ประจําหลักสูตรแอนนิเมช่ัน ม.เชียงใหม่ 
16.00 – 16.30 น.      - พิธีปิดโครงการสัมมนาฯ   
  เดินทางกลบัภูมิลําเนา โดยสวัสดิภาพฯ 
  
หมายเหตุ 
วันท่ี 13 ธันวาคม 2559  ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมข้อมูลผลงานของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์มา

นําเสนอ หน่วยงาน 5-10 นาที 
เวลา 10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 

***กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 
                                               **************************** 
 
 



 
 


