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  คลิก               หลักสูตร

คลิก       หลักสูตรลงทะเบียนเข้าศึกษา

QR CODE

หมายเหตุ  : กรอกใบสมัครในระบบ Online เท่านั้น

ช่องทางการสมัคร

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ระดับต้น / กลาง / สูง รุ่นที่ 8

 เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทศัน์

พร้อมฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน  

เพือ่เตรยีมความพรอ้มเขา้ทดสอบรบับตัรผูป้ระกาศในกจิการกระจายเสยีง และ

กิจการโทรทัศน์จากสำานักงาน กสทช.

  ระดับต้น  วันที่  20 – 22 เมษายน 2563 (3 วัน) 

   ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

  ระดับกลาง วันที่ 23 – 26 เมษายน 2563 (4 วัน) 

   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

  ระดับสูง  วันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 (3 วัน) 

   ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17

 พัฒนาความรู้และทักษะ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ และ

สามารถนำาไปผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียล และ

สื่อดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทัน

สื่อยุคดิจิทัล

  วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563 (4 วัน)  ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

หลักสูตร การจัดทำ แผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12

 พฒันาความรูแ้ละทกัษะการคิดวเิคราะหน์โยบาย ยทุธศาสตร ์ปญัหา นำามาเขียน 

แผนประชาสัมพันธ์ กำาหนดเนื้อหา สื่อ ช่องทาง ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ในยุคดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล

  วันที่ 12– 15 พฤษภาคม 2563 (4 วัน)   ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

ลำา
ดับ

ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน
(บาท)

1 นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR  รุ่นที่ 12 17-20 ธ.ค.2562 5,900

2 เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38 24-27 ธ.ค.2562 5,900

3 พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล  รุ่นที่ 6 14-17 ม.ค.2563 5,900

4 นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 
  อบรม 10 สัปดาห์ ๆ  ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)
    ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
 (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน

22 ม.ค.-
20 มี.ค. 2563

88,000

5 ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 8

20-22 เม.ย.2563 3,500

6 ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 8

23-26 เม.ย.2563 4,000

7 ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 8

27-29 เม.ย.2563 4,500

8 การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14
 อบรม 10 สัปดาห์ ๆ  ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)
 ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
 (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน

22 เม.ย. –
19 มิ.ย. 2563

78,000

9 การจัดทำาแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นท่ี 12 11-14 พ.ค.2563 4,900

10 งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17 18-21 พ.ค.2563 4,900

11 นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นท่ี 1 
(สื่อมวลชนสัมพันธ์)
  อบรม 10 สัปดาห์ ๆ  ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)
 ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ 
 (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน

24 มิ.ย. –
21 ส.ค.2563

68,000

12 เทคนิคการพูดสำาหรับนักบริหาร รุ่นที่ 6 7-10 ก.ค.2563 6,900

หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
ประจำ ปีงบประมาณ 2563

Download โครงการฝึกอบรม ตารางฝึกอบรม และกรอกใบสมัครในระบบ Online
ทางเว็บไซต์ http://training.prd.go.th



ตารางหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
ปีงบประมาณ 2563

 เปิดการฝึกอบรม ให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  

เข้าลงทะเบียนฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ จำานวน  

12 หลักสูตร รับจำานวนจำากัดหลักสูตรละ 40-80 คน ดังนี้

สถาบันการประชาสัมพันธ์

 เร่ิมก่อต้ังเป็น “โรงเรียนการประชาสัมพันธ์” เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504

พรอ้มเปดิการฝึกอบรมหลกัสตูรแรก “เจา้หน้าท่ีประชาสมัพันธฝ์า่ยอำานวยการ”

โดยมี อาจารยส์ะอาด ตณัศภุผล เปน็ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนการประชาสมัพนัธ์

คนแรก ได้สร้างผลงานจากการฝึกอบรมเป็นข้อเสนอนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์

ของประเทศ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จนรัฐบาลได้เห็นชอบให้มีระเบียบ

สำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กำาหนดบทบาท

หน้าที่ และการประดับเข็มวิทยฐานะ “นักประชาสัมพันธ์” ประกาศ ณ วันที่

 8 สิงหาคม 2507 ลงนามโดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 

ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “สถาบันการประชาสัมพันธ์” ตามพระราชกฤษฎีกา

แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 

 ปัจจุบัน สถาบันการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหน้าที่สำาคัญ ในแผน

ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กำาหนดให้ปรับบทบาทสถาบันการประชาสัมพันธ์

 ใหด้ำาเนนิการเชิงรกุในการพฒันาบคุลากรดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สาร

มวลชนภาครัฐของประเทศ พร้อมพัฒนาหลักสูตร การสื่อสารยุคดิจิทัล 

ใหบ้รรจใุนการฝกึอบรมบคุลากรภาครฐัของทุกหนว่ยงาน ซึง่มคีวามสำาคญัยิ่ง

ต่อการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60 
(หลักสูตรในแผนปฏิรูปประเทศ)

 เป็นหลักสูตรที่กำาหนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้ผู้ท่ีจะเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการประชาสัมพันธ์ 

ของหนว่ยงาน (ชำานาญการพเิศษขึน้ไป) ใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่และประชาชนในยคุดจิทิลั 

สามารถคิดวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ระดับประเทศ  

มากำาหนดเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ขององค์กร  

การบรหิารจดัการขอ้มลูขา่วสารการสือ่สารประชาสมัพนัธย์คุดจิทิลัไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงสู่นโยบายได้จริง 

  วันที่ 22 มกราคม - 20 มีนาคม 2563  ค่าลงทะเบียน  88,000 บาท

  (10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)

  ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน 

หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 
(Strategic PR Management) รุ่นที่ 14

 พัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง (ชำานาญการขึ้นไป) ให้สามารถ

คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันส่ือและกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล การคิดเชิงกลยุทธ์  

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล การจัดทำาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

การประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลขององค์กร 

ให้เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กรยุคดิจิทัล ไปสู้การปฏิบัติได้จริง

  วันที่ 22 เมษายน - 19 มิถุนายน 2563 

  ค่าลงทะเบียน 78,000 บาท 

  (10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)

  ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 6 

 เป็นหลักสูตรที่กำาหนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พัฒนาความรู้และทักษะ 

เน้นฝกึปฏบิตั ิการสือ่สารยคุดจิทิลั การประชาสมัพนัธย์คุดจิทิลั การบรหิารจดัการ

ขอ้มลูขา่วสารยคุดจิทิลั การนำาเสนอขอ้มลูขา่วสารยคุดจิทิลั การผลติและเผยแพร่

สื่อดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล 

  วันที่ 14 – 17 มกราคม 2563  (4 วัน)  ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38 

 พัฒนาความรู้และทักษะ เน้นฝึกปฏิบัติ จำาลองสถานการณ์ การพูด และ

การเป็นพิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และนำาไปใช้ได้จริง จริยธรรม 

จรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล

  วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2562  (4 วัน)   ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 
(สื่อมวลชนสัมพันธ์) 

 พฒันาทักษะ ระดับปฏบิตักิารและผูบ้รหิารระดับตน้ ใหส้ามารถคดิวเิคราะห ์

รู้เท่าทันสื่อและกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

การเขียนแผนและดำาเนินการประชาสัมพันธ์ การผลิตและเผยแพร่ส่ือดิจิทัล  

การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรต่างๆ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

  วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 21 สิงหาคม 2563  ค่าลงทะเบียน 68,000 บาท

  (10 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)

  ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ (อาเซียนบวกสาม) 5 วัน

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 12 

 พฒันาความรูแ้ละทักษะ เนน้ฝึกปฏบิตั ิการคิดวเิคราะห ์การนำาเสนอเนือ้หา  

สารในยคุดจิทิลั การผลติคลปิวดีโีอ การเผยแพรส่ดผา่นสือ่โซเชยีล ดว้ยโทรศพัทม์อืถอื 

ให้น่าสนใจและตรงกลุ่มเป้าหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณส่ือ การรู้เท่าทันส่ือยุคดิจิทัล 

  วันที่ 17– 20 ธันวาคม 2562 (4 วัน)   

  ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร เทคนิคการพูดสำ หรับนักบริหาร รุ่นที่ 6 

 พัฒนาความรู้และทักษะ เน้นฝึกปฏิบัติ การสรุปความคิดรวบยอดเนื้อหา 

เทคนคิการเลา่เรือ่ง การพดูนำาเสนอในทีช่มุชน ในท่ีประชมุ และการพดูนำาเสนอ

ต่อผู้บริหารให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เป็นขั้นตอน

  วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2563  (4 วัน)   

  ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท


