
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร นกัประชาสมัพนัธม์อือาชพี 
(Professional PR) 

“ประชาสมัพันธด์ว้ยใจเป็นเสน่หต์อ่องคก์ร” 
 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์

อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 

และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 

รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
5 กมุภาพนัธ ์2563 

เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 

*สถานที[จัดอบรมอาจเปลี[ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 

          ในโลกธรุกจิยคุปัจจบัุน การประชาสมัพันธเ์ป็นหัวใจอย่างหนึ[งของการดําเนนิธรุกจิ ไม่วา่จะเป็นองคก์รขนาด
ใหญ่หรอืขนาดเล็ก เนื[องจาก การประชาสมัพันธท์ี[มปีระสทิธภิาพ จะแสดงผลใหลู้กคา้และคนในองคก์รไดรั้บทราบถงึ
ขอ้มลู และ ขา่วสารที[เป็นจรงิ เป็นประโยชน ์รวมถงึการสรา้งภาพลักษณ์ใหก้บัองคก์ร  
           หลักสูตรนี_จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพื[อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดรั้บความรู ้เทคนคิและประสบการณ์จรงิในการ
ประชาสมัพันธ ์ประสานความเขา้ใจ สรรคส์รา้งการรับรู ้เมื[อจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอด
ความรูใ้นเรื[องนี_ ไดอ้ย่างสมัฤทธิbผล 
 

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื[อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื[องการประชาสมัพันธท์ั _งภายในและภายนอกองคก์ร 
2. เพื[อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ี[ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาการประชาสมัพันธไ์ดอ้ย่าง
ประสทิธภิาพ 
 

หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 

1. กรอบแนวคดิ การประชาสัมพันธ ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ   
• ความสําคัญ 
• ทําไมตอ้ง “ประชาสมัพันธ”์ 

2. การวางแผนการประชาสัมพันธ ์
 

3. ประชาสมัพันธอ์ย่างไรใหท้กุฝ่ายเขา้ใจตรงกัน 
• องคป์ระกอบการประชาสมัพันธ ์
• แนวทางการประชาสมัพันธใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

4. กจิกรรม ปัญหาของการประชาสมัพนัธ ์และ การแกไ้ข 
5. เทคนคิการประชาสมัพันธ ์
6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการประชาสัมพันธ ์
7. กจิกรรม “ประชาสมัพนัธใ์หไ้ดผ้ลงาน ” 
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8. การประชาสมัพันธท์ั _งภายใน และ ภายนอกองคก์ร 
9. ตวัอยา่ง “การประชาสมัพนัธใ์นโลกธรุกจิ” 
10. กจิกรรม ปฏบิตักิาร การประชาสมัพนัธ ์
11. สรปุ คําถามและคําตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 5 กมุภาพนัธ ์2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,173.00 4,056.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 22 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที[ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที[ 014-2-63503-8 

          ชื[อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที[ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื[อบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชื[อหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สั[งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ที[จา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที[ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ[ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี[ จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, นักประชาสมัพันธ,์ มอือาชพี, Professional, PR, ประชาสมัพันธ,์ ดว้ยใจ, เสน่ห,์ องคก์ร 


