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	 วิชาชีพทางด้านประชาสัมพันธ์	 ก็เช่นกัน	 ผู้ท�างานทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ต้องมีทั้งความรู้	 ความสามารถ	ความช�านาญในการ
ท�างานได้เหมาะสม	ทันท่วงที	รวมถึงรูปแบบการน�าเสนอท้ังด้าน
การปฏิบัตกิาร	บรหิาร	วิชาการ	ทีส่อดคล้องกับพันธกิจ	กิจกรรม	องค์กร	
และเป้าหมายภารกิจแต่ละประเภทให้บรรลวุตัถุประสงค์	และเป็นอาชพี
ที่มีความต้องการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ	 หรือ	 ภาคเอกชน	
อย่างต่อเนื่อง
										ในสถานการณ์ที่ข้อมูลในแต่ละวันเกิดขึ้น	มีเป็นจ�านวนมาก	
และการแข่งขันท่ีเพ่ิมทวีคูณมากขึน้อย่างรวดเรว็	ท�าให้ข้อมลู	ข่าวสาร	
เนื้อหาได้ไหลเวียนอยู่บนโลกออนไลน์	ประเภทของสื่อและรูปแบบ
ในการประชาสมัพันธ์ในยุคปัจจบุนัมคีวามแตกต่างจากอดีตอย่างสิน้เชงิ
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคสือ่ออนไลน์มากกว่าสือ่ออฟไลน์
ด้วยเงื่อนไขด้านความรวดเร็วและความสะดวกสบาย	ทั้งน้ีทั้งนั้น
สื่อสองประเภทน้ีก็มีกรอบการใช้งานท่ีแตกต่างกัน	สื่อบางประเภท
หากเป็นสือ่สิง่พิมพ์แบบออฟไลน์ก็จะเข้าถึงผูใ้ช้ได้มากกว่าในบางรปูแบบ
ดังนั้น	 ผู้ประกอบอาชีพประชาสัมพันธ์จะต้องรู้จักประเภท	 รูปแบบ	
วิธีการ	และขอบเขตการใช้งานอย่างถูกต้อง	 จึงจะเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
										ในส่วนของศักยภาพ	ต่อการพัฒนาความสามารถการท�างาน
ด้านต่างๆ	 ในหน้าท่ีน้ัน	 การใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชพีน้ี	เรยีกว่า	‘สมรรถนะ’	ซึง่ในแต่ละ
สาขาอาชพีอนัประกอบด้วย	สายงานทีห่ลากหลายและในแต่ละสายงาน
ต่างมหีลายอาชพี	แต่ละอาชพีจ�าเป็นต้องมสีมรรถนะหลายด้าน		เช่น	
ในสาขาประชาสมัพันธ์	ทีม่ท้ัีงผูท้ีท่�าหน้าทีป่ระชาสมัพันธ์	สือ่สารองค์กร
การผลิตเน้ือหา	 ออกแบบสื่อและการวางสื่อประชาสัมพันธ์	 การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์	 การบริหารและวางแผนกลยุทธ์	 การวิจัย
และงานวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์	 รวมถึงอาชีพอื่นๆ	 ซึ่งแต่ละ
อาชพีมลีกัษณะงานในหน้าท่ีท่ีแตกต่างกันออกไปและจ�าเป็นต้องใช้
สมรรถนะที่หลากหลายในการท�างานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์
	 การจัดระบบคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์นั้น	มีจุดมุ่งหมาย
ในการวางระบบการรับรองสมรรถนะของก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะ
ประชาสัมพันธ์	ตามมาตรฐานของอาชีพให้ตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม	เป็นกลไกให้บคุคล	ได้รบัการยอมรบั
ในความสามารถ	และได้รบัคณุวฒุวิชิาชพีประชาสมัพันธ์ท่ีสอดคล้อง
กับสมรรถนะ	 ประสบการณ์	 และความรู ้	 เพ่ือใช้คุณวุฒิวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา	 ให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน	ซึ่ง
การก�าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ		จะประกอบไปด้วย
	 1.	กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
	 2.	ระบบการจัดหมวดหมู่ของอาชีพ
	 3.	มาตรฐานอาชีพ
	 4.	กระบวนการรบัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชพี
	 	 -	ให้การรบัรององค์กรท่ีมหีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคล
	 ตามมาตรฐานอาชีพ	เพื่อประเมิน	สมรรถนะของบุคคลตาม
	 มาตรฐานอาชีพ
	 	 -	ออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	และหนังสือรับรอง
	 มาตรฐานอาชีพ
	 5.	กระบวนการประกันคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
	 6.	การเชือ่มโยงกรอบคณุวุฒวิิชาชพีกับกรอบคณุวุฒแิห่งชาติ
	 และกรอบคุณวุฒิอาเซียน
	 7.	ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการ
	 บรหิารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ
	 ทั้งนี้		‘ระบบคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์’	ถูกพัฒนาขึ้น
โดยมวีตัถุประสงค์หลัก	เพ่ือการรบัรอง ‘สมรรถนะทางด้านประชาสมัพนัธ์’
ของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม	‘ระบบคณุวฒิุวชิาชพีประชาสมัพนัธ์’ 
เป็นกระบวนการรบัรอง	เพ่ือให้บคุคลได้รบัการยอมรบัใน	ความรูท้กัษะ
ตลอดจนความสามารถ	และได้รบั ‘คณุวฒุวิชิาชพีประชาสมัพนัธ์’ 
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ	ประสบการณ์และความรู้และใช้ระบบ

 การท�างานในแต่ละอาชพีนัน้ จ�าเป็นต้องอาศยัความรู ้ความช�านาญแต่ละด้าน แต่กใ็ช่ว่าจะเพียงพอ หรอืท�าให้เกดิผลส�าเรจ็
ได้ทั้งหมด เพราะการท�างานที่แท้จริงแล้ว ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบตังิานจรงิและการฝึกฝนผู้ประกอบอาชพีทกุคน ทัง้ทีม่คีณุวฒุกิารศกึษา และไม่มคีณุวฒุกิารศกึษาในสาขานัน้ๆ  โดยตรง
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบรหิารยทุธศาสตร์ ส่ือสารการตลาด
แบรนด์ ภาพลกัษณ์ขององค์กรจนถงึระดบัชาต ิผูบ้รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มผีลงานวชิาการกว่า 300 ผลงานกบัต�าแหน่งทีห่ลากหลาย
ทัง้ด้านธรุกจิ สงัคม และศิลปวฒันธรรม รวมถงึการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

คณุวุฒิวิชาชพีในการพัฒนาความเจรญิก้าวหน้าในสายอาชพีของตน
ซึ่งในอนาคต	‘คุณวุฒิวิชาชีพ’	จะสามารถเทียบเคียง	และเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ	ของประเทศได้

การผลักดันวิชาชีพประชาสัมพันธ์ไทย เข้าสู่มาตรฐานโลก
 สถาบนัคุณวฒุวิชิาชพี (องค์การมหาชน) Thailand Professional
Qualification Institute (Public Organization) : TPQI		ได้ร่วมหารอื	กับ
สมาคมประชาสมัพันธ์ไทย	Thailand	Public	Relations	Association
:	PRTHAILAND		สถาบันการศึกษา	องค์กรวิชาชีพท่ี	เก่ียวข้อง	
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน	ตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	2562		เพ่ือวางกรอบ
การด�าเนินการ		‘โครงการจัดท�ามาตรฐานอาชพีและคณุวฒิุวชิาชพี
สาขาวชิาชพีธรุกิจโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สาขาประชาสมัพนัธ์’
ตามกระบวนการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 ด้วย
เหตุผลที่ว่าอาชีพ	ประชาสัมพันธ์		เป็นวิชาชีพที่ส�าคัญ		องค์กรไม่ว่า
ขนาดใดทัว่โลกทีป่ระสบความส�าเรจ็	ล้วนต่างให้ความส�าคญักบัการ
ประชาสัมพันธ์ตลอดมา	ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด	ทุกวันน้ีให้
ความส�าคญัการประชาสมัพันธ์	ทัง้เรือ่งของ	เนือ้หาการสือ่สาร	การใช้สือ่
ดัง้เดมิและสือ่ดจิทิลั	การก�าหนดรปูแบบและกลยุทธ์ด้านการสือ่สาร	
การด�าเนินการสื่อสารองค์กร		ภาพลักษณ์	ซึ่งล้วนมาจากแนวคิด
พื้นฐานจากการประชาสัมพันธ์
	 การผลักดันให้วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ของไทยเข้าสู่ใน
เวทีโลก	เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานของทุกประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่จ�าเป็น		
และต้องมแีนวทาง	การจดัท�าตามข้ันตอนต่างๆ	รวมถึงการสร้างเกณฑ์
ตามกระบวนการที่ได้ก�าหนดไว้	และเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง	

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ในประเทศไทย  
 
									สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ได้ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยมหิดล			และ
สมาคมประชาสมัพันธ์ไทย	ได้เริม่จดัท�า		มาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิ
วิชาชพี	สาขาวิชาชพีธุรกิจโฆษณาและประชาสมัพันธ์		โดยเฉพาะในส่วน
ของสาขาประชาสัมพันธ์นั้น	ทั้งการประสานงานหน่วยงาน	บุคลากร
ทีเ่ก่ียวข้อง		การศกึษาวิจยั	การค้นคว้าทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ
การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน	การประเมนิ	การออกข้อสอบ	แบบสมัภาษณ์
แบบปฏิบัติ	การประเมินผล	การจัดประชาพิเคราะห์	จนแล้วเสร็จ
ในปลายปี	พ.ศ.	2563		เพ่ือเปิดให้บคุลากรทีเ่ก่ียวข้องกับอาชพีดงักล่าว
เข้ามารบัการประเมนิจากองค์กรรบัรองสมรรถนะ	และรบัใบประกาศนยีบตัร
ของสถาบนัคณุวุฒวิิชาชพี		ซึง่ดแูลสมรรถนะของอาชพีของประเทศไทย		
	 ในการจดัท�ามาตรฐานอาชพีและคณุวุฒวิชิาชพีประชาสมัพันธ์	
ได้มุง่เน้นการส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาสาขาอาชพีประชาสมัพันธ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ	 เหมาะสมเป็น
ที่ยอมรับทั้งกับประเทศไทย	และกลุ่มประเทศอาเซียน	 เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 รวมถึงนานาชาติ	 เป็นสากล	 เพ่ือสร้าง
เครอืข่ายการจดัท�าพัฒนา	และเผยแพร่	มาตรฐานอาชพีและคณุวุฒิ
วิชาชพี	สาขาประชาสมัพันธ์	ให้เป็นทีร่บัรูแ้ละยอมรบัในทกุภาคส่วน
ในการจดัท�าด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับสาขาวิชาชพีประชาสมัพันธ์
และสื่อสารองค์กร	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ร่วมกับวิธีเทคนิค
วิเคราะห์หน้าท่ี	 (Functional	 Analysis)	 โดยจากการวิเคราะห์จาก	
มีหน้าที่หลัก	(Key	Function)	ที่มีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสมัพันธ์	ทัง้นีใ้นแต่ละหน้าทีง่านยังประกอบไปด้วยหลากหลาย
อาชีพที่เก่ียวข้อง	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ	 โดยได้
ด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจโฆษณาและประชาสมัพันธ์	สาขาประชาสมัพันธ์ทัง้สิน้	6	อาชพี	
ได้แก่

นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ 

นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์

นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์

นักบริหารการประชาสัมพันธ ์ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชพีธรุกจิโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
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	 	 	 	 	 	 	 	 	นอกจากนี้	ยังได้จัดระดับตามคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม	
(Professional	 Qualification	 included)	 อาทิ	 (1)	 นักส่ือสาร
องค์กรสัมพันธ์	ระดับ	3	(2)	นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์	ระดับ	4	(3)	
นักส่ือสารองค์กรสัมพันธ์	 ระดับ	 5	 (4)	นักส่ือสารองค์กรสัมพันธ์	
ระดับ	6			(5)	นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์	ระดับ	4		(6)	นักสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์	ระดับ	5		(7)	นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์	ระดับ	4		
(8)	นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์	ระดับ	5		(9)	นักสื่อสารกลยุทธ์การ
ประชาสมัพันธ์	ระดบั	5		(10)	นกัสือ่สารกลยุทธ์การประชาสมัพันธ์	
ระดับ	6	(11)	นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์	ระดับ	5	
(12)	นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ ์ 	ระดับ	6		
(13)	นักบริหารการประชาสัมพันธ์ระดับ	6	(14)	นักบริหาร
การประชาสัมพันธ์ระดับ	7	
									ในส่วนของ	การสร้างให้เกิดความเข้มแข็งมีมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพประชาสัมพันธ์	 	 เมื่อมีมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์แล้ว	
จะมีขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพทาง
ด้านประชาสมัพันธ์	ต่อไป		ซึง่ได้ใช้การอ้างองิตาม	ISO/IEC	17024	
มาตรฐานสากลในการรับรอง	‘สมรรถนะของบุคคล’	ซึ่ง	กว่า	70	
ประเทศให้การยอมรับ	และในอนาคตผู้ท่ีผ่านมาตรฐานนี้	หากมี
ความประสงค์ไปท�างานต่างประเทศ	ใน	598	หน่วยงานทัว่โลกเชือ่มัน่
ก็อาจไม่ต้องทดสอบเพ่ิมเติม	 	 โดยเป็นการยอมรับร่วมกันของ
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการรับรองระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ	

1.นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ 
	 สามารถการตดิต่อสือ่สารทัง้ภายนอกและภายในองค์กร	เลอืก
วิธีการสือ่สารและสร้างการมส่ีวนร่วมให้เหมาะสมกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
แต่ละกลุ่ม	รวมถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  
	 สามารถออกแบบแนวคดิการสร้างสรรค์งาน	ถ่ายทอดรปูแบบ
จากความคิดออกมาเป็นผลงานท่ีผู้อื่นสามารถมองเห็น	 รับรู้	 หรือ
สัมผัสได้	เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน	และสร้างสรรค์สื่อที่
มีคุณภาพ	เพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

3.นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
	 สามารถปฏิบัติงานสื่อสารออนไลน์	 เฝ้าระวังติดตามข้อมูล
ประเด็นทางสงัคมต่างๆ	ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อองค์กร	เรยีนรูเ้ทคนคิใหม่ๆ
ในการประชาสมัพันธ์	ตลอดจนสามารถออกแบบ	แก้ปัญหาได้	ใช้สือ่
ใหม่ได้อย่างถูกต้อง	และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

4.นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
	 สามารถปรับใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในอาชีพ	 วิเคราะห์	
ก�าหนดกลวิธี	 โดยใช้ทักษะการจัดการกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การประชาสมัพันธ์และภาพลกัษณ์เพ่ือน�ามาใช้ในการปรบัปรงุ	แก้ไข	
พัฒนาศักยภาพให้ได้มากที่สุด	

5.นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ 
	 สามารถใช้ทักษะในการวิเคราะห์	 วางแผน	 	 การออกแบบ
แนวทางการประเมนิผลท้ังก่อน		ระหว่าง	และหลงัการประชาสมัพันธ์
ด้วยเกณฑ์ที่ถูกต้อง	รวมถึงสามารถก�าหนดโจทย์	ประเด็น	ขอบเขต	
สร้างกระบวนการ	และด�าเนินการตามระเบียบวิธวีิจัย	เพื่อหาเหตุผล	
ค�าตอบที่ชัดเจน

6.นักบริหารการประชาสัมพันธ์    
	 สามารถวิเคราะห์	และตคีวาม	เพ่ือมอบหมายตามแผนกระบวนการ
การประชาสมัพันธ์และการสือ่สารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมขององค์กร	ประเมินและวินิจฉัยปัญหาอย่างเป็น
ระบบ	ปรับปรุง	 แก้ไข	 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และสามารถแก้
ปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อน	 	 พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือนวัตกรรม
ใหม่ในงานอาชีพ	และเป็นแบบอย่างหรือผู้น�าในการประกอบอาชีพ

1. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 3   

14. นักบริหารการประชาสัมพันธ์ระดับ 7 

2. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 4   

3. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 5   

4. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 6   

5. นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4  

6 นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 5  

7 นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับ 4  

8 นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับ 5

9. นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ระดับ 5

10. นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ระดับ 6  

11. นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 5  

12. นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6

13. นักบริหารการประชาสัมพันธ์ระดับ 6  

การจัดระดับตามคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม 
(Professional Qualification included)


