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การท�ำงานในแต่ละอาชีพนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความช�ำนาญแต่ละด้าน แต่กใ็ ช่วา่ จะเพียงพอ หรือท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ
ได้ทั้งหมด เพราะการท�ำงานที่แท้จริงแล้ว ยังต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญหลายด้าน ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบตั งิ านจริงและการฝึกฝนผูป้ ระกอบอาชีพทุกคน ทัง้ ทีม่ คี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษา และไม่มคี ณ
ุ วุฒกิ ารศึกษาในสาขานัน้ ๆ โดยตรง
การวางระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์
วิชาชีพทางด้านประชาสัมพันธ์ ก็เช่นกัน ผู้ท�ำงานทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญในการ
ท�ำงานได้เหมาะสม ทันท่วงที รวมถึงรูปแบบการน�ำเสนอทั้งด้าน
การปฏิบตั กิ าร บริหาร วิชาการ ทีส่ อดคล้องกับพันธกิจ กิจกรรม องค์กร
และเป้าหมายภารกิจแต่ละประเภทให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป็นอาชีพ
ที่มีความต้องการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง
          ในสถานการณ์ที่ข้อมูลในแต่ละวันเกิดขึ้น มีเป็นจ�ำนวนมาก
และการแข่งขันทีเ่ พิม่ ทวีคณ
ู มากขึน้ อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ขอ้ มูล ข่าวสาร
เนื้อหาได้ไหลเวียนอยู่บนโลกออนไลน์ ประเภทของสื่อและรูปแบบ
ในการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบนั มีความแตกต่างจากอดีตอย่างสิน้ เชิง
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะบริโภคสือ่ ออนไลน์มากกว่าสือ่ ออฟไลน์
ด้วยเงื่อนไขด้านความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ทั้งนี้ทั้งนั้น
สื่อสองประเภทนี้ก็มีกรอบการใช้งานที่แตกต่างกัน สื่อบางประเภท
หากเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์แบบออฟไลน์กจ็ ะเข้าถึงผูใ้ ช้ได้มากกว่าในบางรูปแบบ
ดังนั้น ผู้ประกอบอาชีพประชาสัมพันธ์จะต้องรู้จักประเภท รูปแบบ
วิธีการ และขอบเขตการใช้งานอย่างถูกต้อง จึงจะเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
          ในส่วนของศักยภาพ ต่อการพัฒนาความสามารถการท�ำงาน
ด้านต่างๆ ในหน้าที่นั้น การใช้ความรู้ทักษะและความสามารถมา
ประยุกต์ใช้เพือ่ การประกอบอาชีพนี้ เรียกว่า ‘สมรรถนะ’ ซึง่ ในแต่ละ
สาขาอาชีพอันประกอบด้วย สายงานทีห่ ลากหลายและในแต่ละสายงาน
ต่างมีหลายอาชีพ แต่ละอาชีพจ�ำเป็นต้องมีสมรรถนะหลายด้าน  เช่น
ในสาขาประชาสัมพันธ์ ทีม่ ที งั้ ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ สือ่ สารองค์กร
การผลิตเนื้อหา ออกแบบสื่อและการวางสื่อประชาสัมพันธ์ การ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การบริหารและวางแผนกลยุทธ์ การวิจัย
และงานวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงอาชีพอื่นๆ ซึ่งแต่ละ
อาชีพมีลกั ษณะงานในหน้าทีท่ แี่ ตกต่างกันออกไปและจ�ำเป็นต้องใช้
สมรรถนะที่หลากหลายในการท�ำงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
90 marketplus

การจัดระบบคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์นั้น มีจุดมุ่งหมาย
ในการวางระบบการรับรองสมรรถนะของก�ำลังคนที่มีสมรรถนะ
ประชาสัมพันธ์ ตามมาตรฐานของอาชีพให้ตอบสนองความต้องการ
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บคุ คล ได้รบั การยอมรับ
ในความสามารถ และได้รบั คุณวุฒวิ ชิ าชีพประชาสัมพันธ์ทสี่ อดคล้อง
กับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา ให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพของตน ซึ่ง
การก�ำหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ  จะประกอบไปด้วย
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ระบบการจัดหมวดหมู่ของอาชีพ
3. มาตรฐานอาชีพ
4. กระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- ให้การรับรององค์กรทีม่ หี น้าทีร่ บั รองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อประเมิน สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
- ออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ
5. กระบวนการประกันคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
6. การเชือ่ มโยงกรอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพกับกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
และกรอบคุณวุฒิอาเซียน
7. ฐานข้อมูล คุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการ
บริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ
ทั้งนี้  ‘ระบบคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์’ ถูกพัฒนาขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ การรับรอง ‘สมรรถนะทางด้านประชาสัมพันธ์’
ของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ‘ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพประชาสัมพันธ์’
เป็นกระบวนการรับรอง เพือ่ ให้บคุ คลได้รบั การยอมรับใน ความรูท้ กั ษะ
ตลอดจนความสามารถ และได้รบั ‘คุณวุฒวิ ชิ าชีพประชาสัมพันธ์’
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้และใช้ระบบ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์
นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์
นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์
นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
นักบริหารการประชาสัมพันธ์

คุณวุฒวิ ชิ าชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตน
ซึ่งในอนาคต ‘คุณวุฒิวิชาชีพ’ จะสามารถเทียบเคียง และเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้
การผลักดันวิชาชีพประชาสัมพันธ์ไทย เข้าสู่มาตรฐานโลก
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional
Qualification Institute (Public Organization) : TPQI  ได้รว่ มหารือ กับ
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย Thailand Public Relations Association
: PRTHAILAND  สถาบัน การศึก ษา องค์ก รวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562  เพื่อวางกรอบ
การด�ำเนินการ  ‘โครงการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์’
ตามกระบวนการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วย
เหตุผลที่ว่าอาชีพ ประชาสัมพันธ์  เป็นวิชาชีพที่ส�ำคัญ  องค์กรไม่ว่า
ขนาดใดทัว่ โลกทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ล้วนต่างให้ความส�ำคัญกับการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ต ลอดมา ไม่ ว ่ า จะเป็ น ยุ ค ใดสมั ย ใด ทุ ก วั น นี้ ใ ห้
ความส�ำคัญการประชาสัมพันธ์ ทัง้ เรือ่ งของ เนือ้ หาการสือ่ สาร การใช้สอื่
ดัง้ เดิมและสือ่ ดิจทิ ลั การก�ำหนดรูปแบบและกลยุทธ์ดา้ นการสือ่ สาร
การด�ำเนินการสื่อสารองค์กร  ภาพลักษณ์ ซึ่งล้วนมาจากแนวคิด
พื้นฐานจากการประชาสัมพันธ์
การผลักดันให้วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ของไทยเข้าสู่ใน
เวทีโลก เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานของทุกประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น  
และต้องมีแนวทาง การจัดท�ำตามขัน้ ตอนต่างๆ รวมถึงการสร้างเกณฑ์
ตามกระบวนการที่ได้ก�ำหนดไว้ และเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ww.drphot.com”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์
กว่า 25 ปี ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยาย
ในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ในประเทศไทย
         สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล   และ
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เริม่ จัดท�ำ  มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะในส่วน
ของสาขาประชาสัมพันธ์นั้น ทั้งการประสานงานหน่วยงาน บุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้อง  การศึกษาวิจยั การค้นคว้าทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน การออกข้อสอบ แบบสัมภาษณ์
แบบปฏิบัติ การประเมินผล การจัดประชาพิเคราะห์ จนแล้วเสร็จ
ในปลายปี พ.ศ. 2563  เพือ่ เปิดให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับอาชีพดังกล่าว
เข้ามารับการประเมินจากองค์กรรับรองสมรรถนะ และรับใบประกาศนียบัตร
ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ  ซงึ่ ดูแลสมรรถนะของอาชีพของประเทศไทย  
ในการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิ ชิ าชีพประชาสัมพันธ์
ได้มงุ่ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสาขาอาชีพประชาสัมพันธ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เหมาะสมเป็น
ที่ยอมรับทั้งกับประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงนานาชาติ เป็นสากล เพื่อสร้าง
เครือข่ายการจัดท�ำพัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ให้เป็นทีร่ บั รูแ้ ละยอมรับในทุกภาคส่วน
ในการจัดท�ำด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับสาขาวิชาชีพประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับวิธีเทคนิค
วิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) โดยจากการวิเคราะห์จาก
มีหน้าที่หลัก (Key Function) ที่มีความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ทัง้ นีใ้ นแต่ละหน้าทีง่ านยังประกอบไปด้วยหลากหลาย
อาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยได้
ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ทงั้ สิน้ 6 อาชีพ
ได้แก่
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EXPERT
COMMUNICATIONS

1.นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์
สามารถการติดต่อสือ่ สารทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร เลือก
วิธกี ารสือ่ สารและสร้างการมีสว่ นร่วมให้เหมาะสมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แต่ละกลุ่ม รวมถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดระดับตามคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม
(Professional Qualification included)
1. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 3
2. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 4
3. นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 5

2.นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
สามารถออกแบบแนวคิดการสร้างสรรค์งาน ถ่ายทอดรูปแบบ
จากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือ
สัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน และสร้างสรรค์สื่อที่
มีคุณภาพ เพื่อให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
3.นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์
สามารถปฏิบัติงานสื่อสารออนไลน์ เฝ้าระวังติดตามข้อมูล
ประเด็นทางสังคมต่างๆ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อองค์กร เรียนรูเ้ ทคนิคใหม่ๆ
ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถออกแบบ แก้ปญ
ั หาได้ ใช้สอื่
ใหม่ได้อย่างถูกต้อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

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

4.นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

13. นักบริหารการประชาสัมพันธ์ระดับ 6

สามารถปรับใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในอาชีพ วิเคราะห์
ก�ำหนดกลวิธี โดยใช้ทักษะการจัดการกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์เพือ่ น�ำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาศักยภาพให้ได้มากที่สุด

14. นักบริหารการประชาสัมพันธ์ระดับ 7

5.นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
สามารถใช้ทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน   การออกแบบ
แนวทางการประเมินผลทัง้ ก่อน  ระหว่าง และหลังการประชาสัมพันธ์
ด้วยเกณฑ์ที่ถูกต้อง รวมถึงสามารถก�ำหนดโจทย์ ประเด็น ขอบเขต
สร้างกระบวนการ และด�ำเนินการตามระเบียบวิธวี ิจัย เพื่อหาเหตุผล
ค�ำตอบที่ชัดเจน
6.นักบริหารการประชาสัมพันธ์
สามารถวิเคราะห์ และตีความ เพือ่ มอบหมายตามแผนกระบวนการ
การประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมขององค์กร ประเมินและวินิจฉัยปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการประชาสัมพันธ์และสามารถแก้
ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อน   พัฒนาองค์ความรู้เพื่อนวัตกรรม
ใหม่ในงานอาชีพ และเป็นแบบอย่างหรือผู้น�ำในการประกอบอาชีพ
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         นอกจากนี้ ยังได้จัดระดับตามคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม
(Professional Qualification included) อาทิ (1) นักสื่อสาร
องค์กรสัมพันธ์ ระดับ 3 (2) นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 4 (3)
นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 5 (4) นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์
ระดับ 6   (5) นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4  (6) นักสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ระดับ 5  (7) นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับ 4  
(8) นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับ 5  (9) นักสื่อสารกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์ ระดับ 5  (10) นักสือ่ สารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ระดับ 6 (11) นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 5
(12) นั ก วิ จั ย และประเมิ น ผลการประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ 6  
(13) นั ก บริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ 6 (14) นั ก บริ ห าร
การประชาสัมพันธ์ระดับ 7
         ในส่วนของ การสร้างให้เกิดความเข้มแข็งมีมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพประชาสัมพันธ์   เมื่อมีมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์แล้ว
จะมีขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานให้กับผู้ท่ีประกอบอาชีพทาง
ด้านประชาสัมพันธ์ ต่อไป  ซึง่ ได้ใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024
มาตรฐานสากลในการรับรอง ‘สมรรถนะของบุคคล’ ซึ่ง กว่า 70
ประเทศให้การยอมรับ และในอนาคตผู้ที่ผ่านมาตรฐานนี้ หากมี
ความประสงค์ไปท�ำงานต่างประเทศ ใน 598 หน่วยงานทัว่ โลกเชือ่ มัน่
ก็อาจไม่ต้องทดสอบเพิ่มเติม   โดยเป็นการยอมรับร่วมกันของ
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของการรับรองระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ

