หลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2563

หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับต้น / กลาง / สูง รุ่นที่ 8
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พร้อมฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน
เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าทดสอบรับบัตรผูป้ ระกาศในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์จากสำ�นักงาน 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

ลำ�
ดับ
1
2
3
4

หลักสูตร งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17

7

พัฒนาความรู้และทักษะ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ และ
สามารถนำ�ไปผลิตและเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียล และ
สื่อดิจิทัลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทัน
สื่อยุคดิจิทัล
		 วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563 (4 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

8

หลักสูตร การจัดทำ�แผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 12
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะการคิดวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ ปัญหา นำ�มาเขียน
แผนประชาสัมพันธ์ กำ�หนดเนื้อหา สื่อ ช่องทาง ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ในยุคดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล
		 วันที่ 12– 15 พฤษภาคม 2563 (4 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
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ชื่อหลักสูตร

วันที่อบรม

ค่าลงทะเบียน
(บาท)
นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 12
17-20 ธ.ค.2562
5,900
เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38
24-27 ธ.ค.2562
5,900
พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 6
14-17 ม.ค.2563
5,900
22 ม.ค.88,000
นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60
อบรม 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์) 20 มี.ค. 2563
ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
(อาเซียนบวกสาม) 5 วัน
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
20-22 เม.ย.2563
3,500
และกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 8
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
23-26 เม.ย.2563
4,000
และกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง รุ่นที่ 8
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
27-29 เม.ย.2563
4,500
และกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง รุ่นที่ 8
22 เม.ย. –
78,000
การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 14
อบรม 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์) 19 มิ.ย. 2563
ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
(อาเซียนบวกสาม) 5 วัน
การจัดทำ�แผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุน่ ที่ 12 11-14 พ.ค.2563
4,900
4,900
งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล รุ่นที่ 17 18-21 พ.ค.2563
68,000
นักประชาสัมพันธ์มอื อาชีพแบบบูรณาการ รุน่ ที่ 1 24 มิ.ย. –
21 ส.ค.2563
(สื่อมวลชนสัมพันธ์)
อบรม 10 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร์)
ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ
(อาเซียนบวกสาม) 5 วัน
เทคนิคการพูดสำ�หรับนักบริหาร รุ่นที่ 6
7-10 ก.ค.2563
6,900

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

ช่องทางการสมัคร
เวปไซต์ http://training.prd.go.th
คลิก
คลิก

QR CODE

หลักสูตร
หลักสูตรลงทะเบียนเข้าศึกษา

หมายเหตุ : กรอกใบสมัครในระบบ Online เท่านั้น

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

125 ซ.อารีย์ ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 5773, 0 2298 5772
มือถือ 09 2246 8495, 09 2246 8496, 08 8505 9258
โทรสาร 0 2298 5775 หรือ 0 2298 5779
http://training.prd.go.th

หลักสูตร ประจำ�ปี 2563
Annual Course 2020

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่
โทร. 09 2246 8495 และ 09 2246 8496

The Institute of Public Relations

สถาบันการประชาสัมพันธ์

สถาบันการประชาสัมพันธ์
เริม่ ก่อตัง้ เป็น “โรงเรียนการประชาสัมพันธ์” เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504
พร้อมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรแรก “เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ฝา่ ยอำ�นวยการ”
โดยมี อาจารย์สะอาด ตัณศุภผล เป็นผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ์
คนแรก ได้สร้างผลงานจากการฝึกอบรมเป็นข้อเสนอนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
ของประเทศ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จนรัฐบาลได้เห็นชอบให้มีระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กำ�หนดบทบาท
หน้าที่ และการประดับเข็มวิทยฐานะ “นักประชาสัมพันธ์” ประกาศ ณ วันที่
8 สิงหาคม 2507 ลงนามโดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ต่อมาได้ยกฐานะเป็น “สถาบันการประชาสัมพันธ์” ตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำ�นักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540
ปัจจุบัน สถาบันการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหน้าที่สำ�คัญ ในแผน
ปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กำ�หนดให้ปรับบทบาทสถาบันการประชาสัมพันธ์
ให้ด�ำ เนินการเชิงรุกในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
มวลชนภาครัฐของประเทศ พร้อมพัฒนาหลักสูตร การสื่อสารยุคดิจิทัล
ให้บรรจุในการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐของทุกหน่วยงาน ซึง่ มีความสำ�คัญยิ่ง
ต่อการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ตารางหลักสูตรฝึกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ์
ปีงบประมาณ 2563

หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
(Strategic PR Management) รุ่นที่ 14

หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1
(สื่อมวลชนสัมพันธ์)

เปิดการฝึกอบรม ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เข้าลงทะเบียนฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ จำ�นวน
12 หลักสูตร รับจำ�นวนจำ�กัดหลักสูตรละ 40-80 คน ดังนี้

พัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง (ชำ�นาญการขึ้นไป) ให้สามารถ
คิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสื่อและกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล การคิดเชิงกลยุทธ์
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัล การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ 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

พัฒนาทักษะ ระดับปฏิบตั กิ ารและผูบ้ ริหารระดับต้น ให้สามารถคิดวิเคราะห์
รู้เท่าทันสื่อและกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัล การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
การเขียนแผนและดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ การผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล
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

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุ่นที่ 6

พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ เน้นฝึกปฏิบตั ิ การคิดวิเคราะห์ การนำ�เสนอเนือ้ หา
สารในยุคดิจทิ ลั การผลิตคลิปวีดโี อ การเผยแพร่สดผ่านสือ่ โซเชียล ด้วยโทรศัพท์มอื ถือ
ให้นา่ สนใจและตรงกลุม่ เป้าหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณสือ่ การรูเ้ ท่าทันสือ่ ยุคดิจทิ ลั
		 วันที่ 17– 20 ธันวาคม 2562 (4 วัน)			
		 ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

เป็นหลักสูตรที่กำ�หนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พัฒนาความรู้และทักษะ
เน้นฝึกปฏิบตั ิ การสือ่ สารยุคดิจทิ ลั การประชาสัมพันธ์ยคุ ดิจทิ ลั การบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารยุคดิจทิ ลั การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารยุคดิจทิ ลั การผลิตและเผยแพร่
สื่อดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล
		 วันที่ 14 – 17 มกราคม 2563 (4 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ 60
(หลักสูตรในแผนปฏิรูปประเทศ)
เป็นหลักสูตรที่กำ�หนดในแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน (ชำ�นาญการพิเศษขึน้ ไป) ให้รเู้ ท่าทันสือ่ และประชาชนในยุคดิจทิ ลั
สามารถคิดวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ ระดับประเทศ
มากำ�หนดเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ยคุ ดิจทิ ลั ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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 เทคนิคการพูดสำ�หรับนักบริหาร รุ่นที่ 6
พัฒนาความรู้และทักษะ เน้นฝึกปฏิบัติ การสรุปความคิดรวบยอดเนื้อหา
เทคนิคการเล่าเรือ่ ง การพูดนำ�เสนอในทีช่ มุ ชน ในทีป่ ระชุม และการพูดนำ�เสนอ
ต่อผู้บริหารให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย เป็นขั้นตอน
		 วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2563 (4 วัน)			
		 ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท

หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 38
พัฒนาความรู้และทักษะ เน้นฝึกปฏิบัติ จำ�ลองสถานการณ์ การพูด และ
การเป็นพิธีกรในงานพิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และนำ�ไปใช้ได้จริง จริยธรรม
จรรยาบรรณสื่อ การรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล
		 วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2562 (4 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท

