
 
 

 

ตารางการอบรม 
หลักสูตร “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 22 

(Corporate Communications & Public Relations for Insurance Executive - CCPR 22)  
 

วัน/เวลา วิชา รายละเอียดวิชา สถานที ่

คร้ังท่ี 1 
วันเสาร์ที ่
6 ต.ค. 61 

08.45-09.00 น. 
พิธีเปิดการอบรม 

โดย คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
นายกสมาคมประกันวนิาศภัยไทย 

 
พิธีเปิดการอบรม 

โดย คณุจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

 09.00-10.00 น. 
ปาฐกถาพิเศษ 

หัวข้อ Digital disruption: กลยุทธ์การ
บริหารธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล 

โดย คณุเขมทัตต์ พลเดช 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท 

 
ปาฐกถาพิเศษ  

หัวข้อ Digital disruption: กลยุทธ์การ
บริหารธรุกิจสื่อในยุคดิจิทัล 
โดย คณุเขมทัตต์ พลเดช 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

10.00-12.00 น.  
การบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ ภาพรวมธุรกิจประกันภัย 
และทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทัล  

โดย คณุกี่เดช อนันต์ศิรปิระภา 
ผู้อ านวยการบริหาร 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 
การบรรยายพิเศษ 

หัวข้อ ภาพรวมธุรกิจประกันภยั 
และทิศทางการเติบโตในยุคดิจิทลั 
โดย คณุกี่เดช อนันต์ศิรปิระภา 

ผู้อ านวยการบริหาร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

13.00-16.00 น. 
กิจกรรม กลุม่สัมพนัธ ์/ Ice breaking 

activities  
 

 
- กิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกัน  
- ฝึกความมั่นใจ กล้าแสดงออกผ่านกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายต่อไปใน
อนาคต 

คร้ังท่ี 2 
วันเสาร์ที่ 

20 ต.ค. 61 
 

09.00-12.00 น. 
การสร้างสรรค์ข่าวเพ่ือการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์องค์กร 
โดย คณุชัยนันต์ สันติวาสะ 

ผู้อ านวยการฝ่าย MCOT ACADEMY 

 
- การก าหนดประเด็นการสื่อสารที่ เหมาะ
ส าหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
- การเขียน Press Release อย่างไรให้ไม่เป็น 
Press Delete 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

13.00-16.00 น. 
Create and Present 

โดย คณุรัศมมิาลย์ เกี่ยวศรีกุล 
ผู้จัดการส่วนพัฒนาหลักสตูรและฝึกอบรม  

MCOT ACADEMY 

 
เทคนิคการจดัการข้อมลู ล าดับความคิด 

และน าเสนองานอย่างสรา้งสรรค ์
 
 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 



วัน/เวลา วิชา รายละเอียดวิชา สถานที ่

คร้ังท่ี 3 
วันเสาร์ที่ 

27 ต.ค. 61 
 

09.00-12.00 น. 
Traditional vs. Digital Media: 
กลยุทธ์การผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ ์
โดย คณุวศิน บุณยาคม 

ผู้จัดการส่วนดจิิทัล บมจ. อสมท 

 
- เข้าใจสื่อ เข้าใจสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่
ได้ผล 
- เรียนรู้สื่ อเก่า สื่อใหม่  เลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
- แนวคิดการผลิตสื่อให้น่าสนใจ 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

13.00-16.00 น. 
ชัวร์ก่อนแชร:์ กระบวนการรับมือ 

กับข้อมลูที่เกิดขึน้ใน Social Media 
โดย คณุพีรพล อนุตรโสตถิ ์

ผู้สื่อข่าว ส านักข่าวไทย อสมท และ 
ผู้ด าเนินรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ 

 
การรับมือและแก้ปัญหาข้อมูลเท็จที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร บน Social media อย่าง
ถูกวิธี และทันเวลา 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

คร้ังท่ี 4 
วันเสาร์ที ่
3 พ.ย. 61 

 

09.00-12.00 น. 
Corporate Communication &  

Crisis Communication 
โดย คณุกลอยตา ณ ถลาง  

ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

 
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล 
- การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 
- การวางแผนการสื่อสารระหว่างและหลังการ
เกิดเหตุการณ์วิกฤติ 
- Case Studies 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

13.00-16.00 น. 
Role play: Bilingual Press 

Conference  
โดย คณุพัชรี รักษาวงศ์ 

ผู้ประกาศข่าว NHK และพิธีกรสองภาษา 

 
- ด าเนินการจัดแถลงข่าว เรียนรู้การจัดการ
และสมมุติบทบาทการจัดงานแถลงข่าวแบบ
สองภาษา 

 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 

คร้ังท่ี 5 
วันเสาร์ที่ 

10 พ.ย. 61 
 

09.00-16.00 น. 
กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ส าหรับ

สื่อ Online & Social Media 
โดย คณุจักรพันธ์ ศรีจันทร์ทัพ 

CEO Hubvisor Social Media Agency 
 
 

 

 
- การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน ์
- วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน ของสื่อดิจิทัล 
- เลือกช่องทางการสื่อสาร 
- SEO กับงานประชาสัมพันธ์ 
- ภาพรวมและการปรับใช้ Big Data ในงาน
ประชาสัมพันธ์ 
- อัพเดตเทรนดส์ื่อประชาสัมพันธย์ุคดิจิทัล 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 
 

คร้ังท่ี 6 
วันศุกร์ที ่

16 พ.ย. 61 
 

09.00-11.00 น. 
การเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์  

"กว่าจะเป็น CELEB BLOG"  
 โดย ทีมงาน CELEB BLOG  

 คุณโยธา รตันเจริญโชค ผู้ก ากับรายการ   
คุณอภิญญา มลูจรสั โปรดิวเซอร์ และ  

คุณภนิฐนารถ สมาหนับ ครีเอทีฟ 

 
- ไอเดียการสร้างสรรค์และพัฒนารายการให้
ตอบโจทย์ตลาดออนไลน์ 
- การท ารายการกับงานประชาสมัพันธ์ 

 
ห้องออดิทอเรียม 

บมจ. อสมท 



วัน/เวลา วิชา รายละเอียดวิชา สถานที ่

13.00-16.00 น. 
Visit  

Rabbit’s Tale Office: Digital 
Marketing Agency 

 

 
- เยี่ยมชม Rabbit’s Tale Office ดิจิทัล เอเจนซี่
รุ่นใหม่  
- พูดคุยกับผู้บริหารถึงที่มาและแนวคิดการ
ด าเนินธุรกิจดิจิทัลเอเยนซี่  

 
Rabbit’s Tale 

Office 

คร้ังท่ี 7 
วันเสาร์ที่ 

24 พ.ย. 61 
 

10.00-12.00 น.     
วางแผนการสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

ธุรกิจประกนัวินาศภัย 

 
Workshop ระดมความคิด วางแผน
ประชาสมัพันธ์ ตามโจทย์ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
เดินทางไปอบรม 

นอกสถานท่ี 
พิธีมอบวุฒิบัตร  

และพิธีปิด  
ต่างจังหวัด  

(2 วัน 1 คืน) 

13.00-16.00 น.  
น าเสนอแผนประชาสัมพนัธ์  
ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  

 
ผู้เข้าอบรมน าเสนอแผนประชาสัมพันธ์ตาม
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย 

16.00-17.00 น. 
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ส าเร็จการอบรม 

และพิธีปิด 

 
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผูส้ าเร็จการอบรม 
 

18.30-21.00 น.  
งานเลี้ยงสังสรรค์  

และรับประทานอาหารค่ า 

 
Theme Party และ Karaoke 
 

วันอาทิตย์ท่ี 
25 พ.ย. 61 

09.00-11.00 น.     
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 
หมายเหตุ: 1.  ก าหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 2.  อาหารว่าง เช้า เวลา 10.30-10.45 น. และ บ่าย เวลา 14.45-15.00 น. / อาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. 
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