
โครงการอบรมสัมมนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศภายในองค์กร  
โดย การชุมนุมนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) 
เร่ือง “การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ บนสื่อสังคมออนไลน”์ 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************************************************** 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
2. ผู้ประสานงาน นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย ์
3. หลักการและเหตุผล 

ส่ือสังคมออนไลน์ ( Social Media) นอกจากจะกลายมาเป็นส่ือใหม่ท่ีได้รับความนิยมในการใช้งานสูงใน
ประเทศไทยในยุคสมัยท่ีเรียกว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ( Industry 4.0) ส่ือใหม่นี้ยังได้เปิดโอกาสมากมาย
ให้กับผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถออกไปโลดแล่นอยู่บนสังคมโลก ( Global Society) โดย
ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี ในเวลาเดียวกันส่ือสังคมออนไลน์เองก็ยังเป็นความท้าทายต่อภาครัฐ ในเรื่องของ
การปรับตัวขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีท่ีจะต้องน าเอาส่ือใหม่นี้มาใช้งานอย่างรู้เท่าทัน อย่างไรก็ดี หากจะมองในแง่ดี
ส่ือสังคมออนไลน์ก็ก าลังกลายมาเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงและหยิบฉวยมาใช้งานโดยง่าย 
โดยเฉพาะการน ามาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อน ามาซึ่งช่ือเสียง ภาพลักษณ์ และการสนับสนุน ดังเช่นท่ี
บรรดาศิลปินดาราจ านวนมากใช้เพื่อการติดต่อส่ือสารกับแฟนคลับหรือเพื่อเพิ่มระดับความนิยม 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เล็งเห็นถึงศักยภาพของส่ือใหม่นี้ในการท่ีบรรดาบุคคลากรในองค์กร
โดยเฉพาะส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจะเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสมัยใหม่ในการเป็นส่ือประชาสัมพันธ์และใช้อ านวย
ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกับประชาชนในพื้นท่ีให้บริการของตนเอง และความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและช่วยฝึกฝนทักษะให้กับบุคลากรให้สามารถ
ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ในงานประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ บนส่ือสังคมออนไลน์" โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
น าความรู้ท่ีถูกต้องไปปฏิบัติงานและถ่ายทอดให้บุคคลอื่นในองค์กรผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ 
 4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทราบถึงความส าคัญของส่ือสังคมออนไลน์ ( Social Media) ท่ีส านักงานฯ
จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ 

4.2 เพื่อผู้เข้าอบรมมีการเรียนรู้ร่วมกันให้มีทักษะในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์เพื่องานประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร โดยเฉพาะผ่านทาง แอปพลิเคชัน Facebook และ Line 
5. ลักษณะโครงการ 

เป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมแลกเปล่ียนประสบการณ์ ตอบข้อซักถามเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่องการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร  
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรทุกคนในส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 



7. วิทยากร  
6.1 นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ 
6.2 นายภาณุวัชร สุภามูล 

8. หัวข้อการอบรม  
7.1 การใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน Facebook และ Line 
7.2 เทคนิคในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 

9. วัน เวลา และสถานที่ 
วันท่ี 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ได้รับทราบ เรียนรู้
ปัญหา ข้อสังเกตและค าแนะน า ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะ เทคนิคในการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรของตนเอง และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากร 
 
๑1.ผู้เสนอโครงการ  ………………………………………… 

(นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์) 
  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

 
 
๑2.ผู้เห็นชอบโครงการ  ………………………………………… 

  (นายอนุวัฒน์ อุประดิษฐ์) 
                สัตวแพทย์อาวุโส 

 
 
๑3.ผู้อนุมัติโครงการ   ………………………………………… 

   (นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์) 
               ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 
เร่ือง “การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ บนส่ือสังคมออนไลน์” 

 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
เวลา 08.30 – 08.45 น.  กลา่วรายงาน และกลา่วเปิดงานโดยทา่นปศสุตัว์จงัหวดัเชียงใหม่  
เวลา 08.45 – 10.15 น.  การบรรยายจากวิทยากร การใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 

   องค์กรผา่นช่องทาง แอปพลเิคชนั Facebook และ Line ช่วงที่ 1 
เวลา 10.15 – 10.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  การบรรยายจากวิทยากร การใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการประชาสมัพนัธ์ 
    องค์กรผา่นช่องทาง แอปพลเิคชนั Facebook และ Line ช่วงที่ 2 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00 – 14.15 น. การบรรยายจากวิทยากร เทคนิคในการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการ

ประชาสมัพนัธ์ขององค์กร ช่วงที่ 1  
เวลา 14.15 – 14.30 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง  
เวลา 14.30 – 16.00 น. การบรรยายจากวิทยากร เทคนิคในการใช้งานสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อการ

ประชาสมัพนัธ์ขององค์กร ช่วงที่ 1 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมิน 

การฝึกอบรม หลักสูตร “การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ บนสื่อสังคมออนไลน์” 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่  2 มีนาคม 2561 

1. ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม/ สัมมนาหลักสูตรน้ี ท่านมีความเข้าใจในหัวข้ออบรม / สัมมนา มากน้อยเพียงใด 

ขีดถูกในช่องคะแนน ก่อนและหลังตามที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

เข้าใจน้อย  มากท่ีสุด 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ก่อน           

หลัง           

  

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. เน้ือหาการบรรยาย      

2. วิธีการน าเสนอ      

3. เอกสารประกอบการบรรยาย      

3. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นในภาพรวม 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ้ น้อย ควรปรับปรุง 

1. การลงทะเบียน      

2.  รูปแบบของการจัดอบรม      

3.  ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละช่วง      

4.  เอกสารประกอบการอบรม      

5.  อาหารและอาหารว่าง      

6.  สื่อโสตทัศนูปกรณ์        

7.  สถานที่จัดอบรม        

8.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม      

 

 



 

4.หลังเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องที่จัดฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความรู้ความเข้าใจ        

2.  การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรม         

3.  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

     

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  

................................................................................................................................................ ........................................ ..............................  

.................................................................................................................. ........................................ ............................................................  

........................................................................................................ ......................................... .....................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการฝึกอบรม  
 

 

 

  
 

การติดตามและตัวอย่างผลงาน 
 

  
 

 



การติดตามและตัวอย่างผลงาน 

  

  


