
โครงการอบรมหลกัสูตรการประชาสัมพนัธ์แบบองค์รวม รุ่นที ่2 
(Holistic PR.) 

โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
ณ ศูนย์ศึกษาวภิาวดี  มหาวิทยาลยัรังสิต 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ของโลกและเทคโนโลยมีีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ไปสู่ยคุ
สังคมสารสนเทศ ส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีความหลากหลาย การเติบโตของส่ือใหม่ท่ีเรียกวา่   นิวมีเดีย 
(New Media) ซ่ึงไม่ใช่มีเพียงแค่ส่ือเวบ็ไซต ์ 1.0 หรือ 2.0 เท่านั้น แต่ยงัมีความหลากหลายและครอบคลุม
มากยิง่ข้ึน พลิกแพลงมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น SMS รายงานข่าวผา่นโทรศพัทมื์อถือ, Social Network อยา่ง 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram หรือเทคโนโลยบีนเครือข่าย 3G ฯลฯ ทั้งหมดลว้นเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเติบโตข้ึนมาทา้ทายส่ือดั้งเดิม ดงันั้น การจะปล่อยใหง้านดา้นการประชาสัมพนัธ์อยูใ่นความ
รับผดิชอบของผูท้  างานดา้นการประชาสัมพนัธ์นั้นไม่เพียงพอ ทุกคนจะตอ้งช่วยกนัเพื่อใหง้านดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์เกิดประโยชน์ต่อองคก์รในวงกวา้ง  
 กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ในยคุสังคมสารสนเทศ มิไดถู้กใชไ้ปเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือต่อ
องคก์รเพียงอยา่งเดียวแลว้ หากแต่เคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบนัจะเร่ิมเขา้มามีบทบาทในเชิงรุก
มากข้ึน ทั้งดา้นการท าการตลาดและเพิ่มยอดขายหรือท่ีเราเรียกกนัวา่ “Marketing PR” ดว้ยการบริหาร
จดัการเคร่ืองมือประชาสัมพนัธ์แบบต่างๆ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ภายใตภ้าวะวกิฤต 
(Crisis Management) ท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมากในขณะน้ี 
  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จึงเล็งเห็น
ความส าคญัและความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการจดัโครงการอบรมหลกัสูตรการประชาสัมพนัธ์แบบองคร์วม 
(Holistic PR.) เพื่อตอบโจทยอ์งคก์รท่ีตอ้งการให ้ “ทุกคนคือนกัประชาสัมพนัธ์”  รวมถึงสร้างเครือข่าย
ส าหรับผูดู้แลงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของสมาชิกสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
(สสอท.) ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและสนบัสนุนส่งเสริมการท างานดา้นการประชาสัมพนัธ์ในฐานะองคก์ร
ภาคเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อพฒันาผูเ้ขา้ร่วมอบรมใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
เชิงรุกและการส่ือสารการตลาดต่อตราสินคา้ (Brand) 



2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงการใชแ้นวความคิดกลยทุธ์ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เกิดการเรียนรู้
เทคนิควธีิการประชาสัมพนัธ์ อนัจะน าไปสู่การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารใหม่ๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพได ้

3. เพื่อสร้างเครือข่ายนกัประชาสัมพนัธ์สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยใหมี้
เอกภาพเกิดการแบ่งปันและพร้อมจะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 
 กลุ่มเป้าหมาย         
  รับสมคัรเฉพาะบุคลากรผูป้ฏิบติังานในสถาบนัการศึกษาอุดมศึกษาเอกชน จ านวน  50  ท่าน 
 
ค่าใช้จ่ายและการรับสมัคร 
 ค่าใชจ่้ายในการอบรมท่านละ 2,000 บาท โดยรับสมคัรตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม – วนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2556 โดยขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะ 50 ท่านแรกท่ีแสดงความจ านงมายงัผูป้ระสานงานหลกัสูตร คุณสิรินภา 
เจริญแกว้ โทร. 081-274-0712 หรือส่งแฟกซ์ใบตอบรับมาท่ี 02-791-5577 
 
สถานทีจั่ดอบรมและแนวทางการศึกษา 

ศูนยศึ์กษาวภิาวดี ตั้งอยู ่ณ อาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ (ชั้น 21 และ 22) ซ.วภิาวดีรังสิต 9 หากมาโดย
รถยนตส่์วนตวัใหเ้ขา้จาก ถ.พหลโยธิน (หมอชิต) คือ ซอยส านกังานใหญ่ธนาคารทหารไทย 

แนวทางการศึกษาประกอบดว้ยการบรรยายภาคทฤษฎีร้อยละ 60 และจากกรณีศึกษาร้อยละ 40 
หวัขอ้อบรม อาทิ ส่ือนิวมีเดีย (New Media, Social Media, Mobile Marketing), การจดัการขอ้มูลเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ (Content Management), การประชาสัมพนัธ์ในภาวะวกิฤต (Crisis Management), พีอาร์ยคุ
ทีวดิีจิทลั (TV Digital), ภาพและงานกราฟิกเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (Visual Communications)  
 
ก าหนดการเปิดสอนและระยะเวลาในการศึกษา 

1. หลกัสูตร 2 วนั เสร็จส้ินภายใน 2 สัปดาห์ โดยจดัอบรมในวนัเสาร์ 
2. คร้ังท่ี 1 วนัเสาร์ท่ี  14  ธนัวาคม 2556 
3. คร้ังท่ี 2 วนัเสาร์ท่ี  21  ธนัวาคม 2556 
4. ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. เดือนธนัวาคม 2556 วนัละ 8  ชัว่โมง รวม 16 ชัว่โมง 

 
ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์  สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  

 



 
ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม (Holistic PR.)  

รุ่นที่ 2 
 
1.ช่ือ/ สกุล................................................................. ต  าแหน่งงาน ............................................................... 

 สถาบนั.............................................................  เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................... 

เบอร์มือถือ........................................................ อีเมล ์................................................................................ 

 

2.ช่ือ/ สกุล................................................................ ต  าแหน่งงาน ............................................................ 

 สถาบนั.............................................................  เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................... 

เบอร์มือถือ........................................................ อีเมล ์................................................................................ 

 

3.ช่ือ/ สกุล................................................................ ต  าแหน่งงาน ............................................................ 

 สถาบนั.............................................................  เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................... 

เบอร์มือถือ........................................................ อีเมล ์................................................................................ 

 

4.ช่ือ/ สกุล................................................................ ต  าแหน่งงาน ............................................................ 

 สถาบนั.............................................................  เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................... 

เบอร์มือถือ........................................................ อีเมล ์............................................................................... 

 

ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมการอบรม สามารถโทรแจง้ความประสงคไ์ดท่ี้  

คุณสิรินภา เจริญแกว้ โทร. 081-274-0712 หรือส่งใบตอบรับน้ีกลบัมาไดท่ี้ แฟกซ์ 02-791-5577 

 

สามารถช าระค่าอบรมโดยโอนเงินเขา้บญัชี ช่ือ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 034-291101-4 

จ านวน 2,000 บาท และส าเนาหลกัฐานการโอนมาท่ีแฟกซ์ 02-791-5577  หรือช าระเงินสดท่ีหนา้งาน โดย

สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จะออกใบเสร็จรับเงินให้ในวนัอบรมดงักล่าว 

 


