หลักสูตร นักประชาสัมพันธดิจิทัล Smart PR รุนที่ 13
พัฒนาความรูแ ละทักษะ เนนฝกปฏิบตั ิ การคิดวิเคราะห การนําเสนอเนือ้ หา
สารในยุคดิจทิ ลั การผลิตคลิปวีดโี อ การเผยแพรสดผานสือ่ โซเชียล ดวยโทรศัพทมอื ถือ
ใหนา สนใจและตรงกลุม เปาหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณสือ่ การรูเ ทาทันสือ่ ยุคดิจทิ ลั
วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 (4 วัน)
คาลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร นักประชาสัมพันธมอ
ื อาชีพแบบบูรณาการ รุน
 ที่ 1
(PR Integrated Professional)
พัฒนาทักษะ ระดับปฏิบตั กิ ารและผูบ ริหารระดับตน ใหสามารถคิดวิเคราะห
รูเ ทาทันสือ่ และกลุม เปาหมายยุคดิจทิ ลั การสือ่ สารและประชาสัมพันธยคุ ดิจทิ ลั
การเขียนแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ การผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล
การประสานความรวมมือกับเครือขายสื่อมวลชนและองคกรตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ (ปรับปรุงจากหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ)
วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 27 สิงหาคม 2564
คาลงทะเบียน 58,000 บาท
(9 สัปดาหๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
ศึกษาดูงานในประเทศ

หลักสูตรฝกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ 2564
ลํา
ชื่อหลักสูตร
ดับ
1 เทคนิคการเปนพิธีกร รุนที่ 39

2 นักบริหารงานประชาสัมพันธระดับสูง รุนที่ 61
อบรม 9 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
ศึกษาดูงานในประเทศ
3 พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุนที่ 8
4 เทคนิคการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล รุนที่ 1

5 ผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ระดับตน รุนที่ 9
6 ผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ระดับกลาง รุนที่ 9
7 ผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ระดับสูง รุนที่ 9
8 การบริหารกลยุทธการประชาสัมพันธ รุนที่ 14
อบรม 10 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
ศึกษาดูงานในประเทศ
9 การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจร รุน ที่ 13
10 งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ดิจิทัล รุนที่ 18
11 นักประชาสัมพันธดิจิทัล Smart PR รุนที่ 13

วันที่อบรม

คาลงทะเบียน
(บาท)
18-21 ม.ค. 2564
5,900

20 ม.ค. 19 มี.ค. 2564

78,000

22-25 ก.พ. 2564
29 มี.ค. 1 เม.ย. 2564
21-23 เม.ย. 2564
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5-7 พ.ค. 2564
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21 เม.ย. 25 มิ.ย. 2564

68,000

11-14 พ.ค. 2564
18-21 พ.ค. 2564
29 มิ.ย. 2 ก.ค. 2564
12 นักประชาสัมพันธมืออาชีพแบบบูรณาการ รุนที่ 1 30 มิ.ย. 27 ส.ค. 2564
(สื่อมวลชนสัมพันธ)
อบรม 9 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
ศึกษาดูงานในประเทศ

5,900
5,900

5,900
5,900
5,900
58,000
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ตารางหลักสูตรฝกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ
ปงบประมาณ 2564
เปดการฝกอบรม ใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เขาลงทะเบียนฝกอบรม โดยสามารถเบิกจายไดตามระเบียบราชการ จํานวน
12 หลักสูตร รับจํานวนจํากัดหลักสูตรละ 40 คน ดังนี้
สถาบันการประชาสัมพันธ
เริม่ กอตัง้ เปน “โรงเรียนการประชาสัมพันธ” เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504
พรอมเปดการฝกอบรมหลักสูตรแรก “เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธฝา ยอํานวยการ”
โดยมี อาจารยสะอาด ตัณศุภผล เปนผูอ าํ นวยการโรงเรียนการประชาสัมพันธ
คนแรก ไดสรางผลงานจากการฝกอบรมเปนขอเสนอนโยบายดานการประชาสัมพันธ
ของประเทศ ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จนรัฐบาลไดเห็นชอบใหมีระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย โรงเรียนการประชาสัมพันธ กําหนดบทบาท
หนาที่ และการประดับเข็มวิทยฐานะ “นักประชาสัมพันธ” ประกาศ ณ วันที่
8 สิงหาคม 2507 ลงนามโดยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ตอมาไดยกฐานะเปน “สถาบันการประชาสัมพันธ” ตามพระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540
ปจจุบัน สถาบันการประชาสัมพันธ ไดรับมอบหนาที่สําคัญ ในแผน
ปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ กําหนดใหปรับบทบาทสถาบันการประชาสัมพันธ
ใหดาํ เนินการเชิงรุกในการพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและสือ่ สาร
มวลชนภาครัฐของประเทศ พรอมพัฒนาหลักสูตร การสื่อสารยุคดิจิทัล
ใหบรรจุในการฝกอบรมบุคลากรภาครัฐของทุกหนวยงาน ซึง่ มีความสําคัญยิ่ง
ตอการพัฒนา ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป

หลักสูตร เทคนิคการเปนพิธีกร รุนที่ 39
พัฒนาความรูและทักษะ เนนฝกปฏิบัติ จําลองสถานการณ การพูด และ
การเปนพิธีกรในงานพิธีการตางๆ ไดอยางถูกตอง และนําไปใชไดจริง จริยธรรม
จรรยาบรรณสื่อ การรูเทาทันสื่อยุคดิจิทัล
วันที่ 18 - 21 มกราคม 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 5,900 บาท
หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธระดับสูง รุนที่ 61
(หลักสูตรในแผนปฏิรูปประเทศ)
เปนหลักสูตรที่กําหนดในแผนปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับสูงดานการประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน (ชํานาญการพิเศษขึน้ ไป) ใหรเู ทาทันสือ่ และประชาชนในยุคดิจทิ ลั
สามารถคิดวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ การประชาสัมพันธ ระดับประเทศ
มากําหนดเปนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธขององคกร
การบริหารจัดการขอมูลขาวสารการสือ่ สารประชาสัมพันธยคุ ดิจทิ ลั ไปสูก ารปฏิบตั ิ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมาย บรรลุผลตามยุทธศาสตร เชื่อมโยงสูนโยบายไดจริง
วันที่ 20 มกราคม - 19 มีนาคม 2564 คาลงทะเบียน 78,000 บาท
(9 สัปดาหๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
ศึกษาดูงานในประเทศ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุนที่ 8
เปนหลักสูตรที่กําหนดในแผนปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธภาครัฐ พัฒนาความรูและทักษะ
เนนฝกปฏิบตั ิ การสือ่ สารยุคดิจทิ ลั การประชาสัมพันธยคุ ดิจทิ ลั การบริหารจัดการ
ขอมูลขาวสารยุคดิจทิ ลั การนําเสนอขอมูลขาวสารยุคดิจทิ ลั การผลิตและเผยแพร
สื่อดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรูเทาทันสื่อยุคดิจิทัล
วันที่ 22 - 25 ก.พ. 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 5,900 บาท
หลักสูตร เทคนิคการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล รุนที่ 1
เปนหลักสูตรตามแผนปฏิรปู ประเทศดานสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับสามารถผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล ที่มีคุณภาพและมี
ความคิดสรางสรรค พรอมเผยแพรผา นชองทาง online ตางๆ ไดถกู กลุม เปาหมาย
และสามารถติดตามวิเคราะหกลุมผูรับสื่อ เพื่อประเมินผลการรับสื่อไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 5,900 บาท
หลักสูตรผูป
 ระกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ระดับตน / กลาง / สูง รุนที่ 9
เสริมสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พรอมฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาไทยใหถูกตองชัดเจน
เพื่อเตรียมความพรอมเขาทดสอบรับบัตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศนจากสํานักงาน กสทช.
ระดับตน วันที่ 21 – 23 เมษายน 2564 (3 วัน) คาลงทะเบียน 3,500 บาท
ระดับกลาง วันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 4,000 บาท
ระดับสูง วันที่ 5 - 7 พ.ค. 2564 (3 วัน) คาลงทะเบียน 4,500 บาท

หลักสูตร การบริหารกลยุทธการประชาสัมพันธ
(Strategic PR Management) รุนที่ 14
พัฒนาผูบริหารระดับตนและระดับกลาง (ชํานาญการขึ้นไป) ใหสามารถ
คิดวิเคราะห รูเทาทันสื่อและกลุมเปาหมายยุคดิจิทัล การคิดเชิงกลยุทธ
การบริหารจัดการขอมูลขาวสารยุคดิจิทัล การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประชาสัมพันธ และการบริหารจัดการประชาสัมพันธยุคดิจิทัลขององคกร
ใหเชื่อมโยง ยุทธศาสตรและนโยบายขององคกรยุคดิจิทัล ไปสูการปฏิบัติไดจริง
วันที่ 21 เมษายน - 25 มิถุนายน 2564
คาลงทะเบียน 68,000 บาท
(10 สัปดาหๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
ศึกษาดูงานในประเทศ
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พัฒนาความรูแ ละทักษะการคิดวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร ปญหา นํามาเขียน
แผนประชาสัมพันธ กําหนดเนื้อหา สื่อ ชองทาง ใหตรงกับกลุมเปาหมาย
ในยุคดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรูเทาทันสื่อยุคดิจิทัล
วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 5,900 บาท
หลักสูตร งานเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ ดิจท
ิ ล
ั รุน
 ที่ 18
พัฒนาความรูและทักษะ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธแบบตางๆ และ
สามารถนําไปผลิตและเผยแพรทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อโซเชียล และ
สื่อดิจิทัลอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรูเทาทัน
สื่อยุคดิจิทัล
วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 5,900 บาท

