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คลิก

หมายเหตุ  : กรอกใบสมัครในระบบ Online เทานั้น

ชองทางการสมัครลํา
ดับ

ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม คาลงทะเบียน
(บาท)

1 เทคนิคการเปนพิธีกร รุนที่ 39 18-21 ม.ค. 2564 5,900

2 นักบริหารงานประชาสัมพันธระดับสูง รุนที่ 61 
  อบรม 9 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
    ศึกษาดูงานในประเทศ

20 ม.ค. -
19 มี.ค. 2564 78,000

3 พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล รุนที่ 8 22-25 ก.พ. 2564 5,900

4 เทคนิคการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล รุนที่ 1 29 มี.ค. -
1 เม.ย. 2564

5,900

5 ผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ระดับตน รุนที่ 9

21-23 เม.ย. 2564 3,500

6 ผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ระดับกลาง รุนที่ 9

27-30 เม.ย. 2564 4,000

7 ผูประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ระดับสูง รุนที่ 9

5-7 พ.ค. 2564 4,500

8 การบริหารกลยุทธการประชาสัมพันธ รุนที่ 14
 อบรม 10 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
 ศึกษาดูงานในประเทศ

21 เม.ย. -
25 มิ.ย. 2564

68,000

9 การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธแบบครบวงจร รุนท่ี 13 11-14 พ.ค. 2564 5,900

10 งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ดิจิทัล รุนที่ 18 18-21 พ.ค. 2564 5,900

11 นักประชาสัมพันธดิจิทัล Smart PR รุนที่ 13 29 มิ.ย. - 
2 ก.ค. 2564

5,900

12 นักประชาสัมพันธมืออาชีพแบบบูรณาการ รุนท่ี 1 
(สื่อมวลชนสัมพันธ)
  อบรม 9 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน (พุธ พฤหัสบดี ศุกร)
 ศึกษาดูงานในประเทศ 

30 มิ.ย. -
27 ส.ค. 2564

58,000

หลักสูตรฝกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ  ประจําปงบประมาณ 2564

Download โครงการฝกอบรม ตารางฝกอบรม และกรอกใบสมัครในระบบ Online
ทางเว็บไซต http://training.prd.go.th

สถาบันการประชาสัมพันธ เลขที่ 125 ซ.อารีย ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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หลักสูตร นักประชาสัมพันธดิจิทัล Smart PR รุนที่ 13 

 พฒันาความรูและทกัษะ เนนฝกปฏบิตั ิการคดิวเิคราะห การนาํเสนอเนือ้หา 

สารในยคุดิจทิลั การผลติคลปิวดีโีอ การเผยแพรสดผานสือ่โซเชยีล ดวยโทรศัพทมอืถือ

ใหนาสนใจและตรงกลุมเปาหมาย จริยธรรมจรรยาบรรณส่ือ การรูเทาทันส่ือยุคดิจิทัล 

  วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 (4 วัน)   

  คาลงทะเบียน 5,900 บาท

หลกัสตูร นกัประชาสมัพนัธมอือาชพีแบบบรูณาการ รุนที ่1 
(PR Integrated Professional) 

 พฒันาทกัษะ ระดับปฏบัิตกิารและผูบริหารระดับตน ใหสามารถคดิวเิคราะห 

รูเทาทนัสือ่และกลุมเปาหมายยคุดจิทิลั การสือ่สารและประชาสมัพนัธยุคดจิทิลั

การเขียนแผนและดําเนินการประชาสัมพันธ การผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล 

การประสานความรวมมือกับเครือขายส่ือมวลชนและองคกรตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ (ปรับปรุงจากหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ)

  วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 27 สิงหาคม 2564  

  คาลงทะเบียน 58,000 บาท

  (9 สัปดาหๆ ละ 3 วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร)

  ศึกษาดูงานในประเทศ

หลักสูตรลงทะเบียน

2564

สถาบันการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ

125 ซ.อารีย ถ.พหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท  0 2298 5779, 0 2298 5772
โทรสาร 0 2298 5775

http://training.prd.go.th

สอบถามรายละเอียดการฝกอบรมไดที่
โทร. 09 2246 8495 และ 09 2246 8496
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ตารางหลักสูตรฝกอบรม สถาบันการประชาสัมพันธ 
ปงบประมาณ 2564

 เปดการฝกอบรม ใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

เขาลงทะเบียนฝกอบรม โดยสามารถเบิกจายไดตามระเบียบราชการ จํานวน 

12 หลักสูตร รับจํานวนจํากัดหลักสูตรละ 40 คน ดังนี้

สถาบันการประชาสัมพันธ

 เร่ิมกอต้ังเปน “โรงเรียนการประชาสัมพันธ” เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504

พรอมเปดการฝกอบรมหลกัสตูรแรก “เจาหนาทีป่ระชาสมัพันธฝายอาํนวยการ”

โดยมี อาจารยสะอาด ตณัศภุผล เปนผูอาํนวยการโรงเรยีนการประชาสมัพนัธ

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

 ใหดาํเนนิการเชิงรกุในการพฒันาบคุลากรดานการประชาสมัพนัธและสือ่สาร

มวลชนภาครัฐของประเทศ พรอมพัฒนาหลักสูตร การสื่อสารยุคดิจิทัล 

ใหบรรจใุนการฝกอบรมบคุลากรภาครฐัของทุกหนวยงาน ซึง่มคีวามสําคัญยิ่ง

ตอการพัฒนา ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป

หลักสูตร การบริหารกลยุทธการประชาสัมพันธ 
(Strategic PR Management) รุนที่ 14

 พัฒนาผูบริหารระดับตนและระดับกลาง (ชํานาญการขึ้นไป) ใหสามารถ

คิดวิเคราะห รูเทาทันส่ือและกลุมเปาหมายยุคดิจิทัล 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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 พฒันาความรูและทกัษะการคิดวเิคราะหนโยบาย ยทุธศาสตร ปญหา นาํมาเขียน

แผนประชาสัมพันธ กําหนดเน้ือหา สื่อ ชองทาง ใหตรงกับกลุมเปาหมาย

ในยุคดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรูเทาทันสื่อยุคดิจิทัล

  วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2564 (4 วัน)  คาลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสตูร งานเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ ดจิทัิล รุนท่ี 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

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)

 เปนหลักสูตรที่กําหนดในแผนปฏิรูปประเทศดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหผูที่จะเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับสูงดานการประชาสัมพันธ

ของหนวยงาน (ชาํนาญการพเิศษขึน้ไป) ใหรูเทาทันสือ่และประชาชนในยุคดิจิทัล 

สามารถคิดวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ การประชาสัมพันธ ระดับประเทศ 

มากําหนดเปนแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธขององคกร 

การบริหารจดัการขอมลูขาวสารการส่ือสารประชาสัมพนัธยคุดจิทิลัไปสูการปฏบิตั ิ

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 

 เปนหลักสูตรที่กําหนดในแผนปฏิรูปประเทศดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธภาครัฐ พัฒนาความรูและทักษะ 

เนนฝกปฏบิตั ิการสือ่สารยคุดจิทิลั การประชาสมัพนัธยคุดจิทิลั การบรหิารจดัการ

ขอมลูขาวสารยคุดจิทิลั การนาํเสนอขอมลูขาวสารยคุดจิทิลั การผลติและเผยแพร

สื่อดิจิทัล จริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ การรูเทาทันสื่อยุคดิจิทัล 

  วันที่ 22 - 25 ก.พ. 2564  (4 วัน)  คาลงทะเบียน 5,900 บาท

หลักสูตร เทคนิคการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล รุนที่ 1
 เปนหลักสูตรตามแผนปฏรูิปประเทศดานสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับสามารถผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล ที่มีคุณภาพและมี

ความคดิสรางสรรค พรอมเผยแพรผานชองทาง online ตางๆ ไดถกูกลุมเปาหมาย

และสามารถติดตามวิเคราะหกลุมผูรับสื่อ เพ่ือประเมินผลการรับสื่อไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

  วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 (4 วัน) คาลงทะเบียน 5,900 บาท

หลกัสูตรผูประกาศในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน 
ระดับตน / กลาง / สูง รุนที่ 9

 เสรมิสรางความรูความเขาใจเกีย่วกบักจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน

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


