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พระราชด�ารัส

ประชาสัมพันธ์ตามค�าในตัวค�าเอง ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 

หรือให้ประชาชนเข้าใจสมัพนัธ์กัน การท�าให้คนเข้าใจในสถานการณ์จนถึงเรือ่งของธุรกิจ 

ในด้านการค้าหรือธุรกิจ นั้น ก็จะต้องสร้างหรือท�าอะไรเพื่อให้คนได้ใช้

หรอืให้คนได้มาเป็นลกูค้า ก็ต้องมีการประชาสมัพนัธ์ การแถลง และท�าให้คนนิยม 

ถ้าเป็นในด้านความปลอดภัย หรือความเจริญของประเทศชาติเป็นส่วนรวม 

ก็จะต้องให้คนทั่วไปเข้าใจว่า ทางหน่วยราชการหรือองค์การใด 

ท�าอะไรส�าหรับจุดประสงค์ใด ก็เป็นการประชาสัมพันธ์

พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานเนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันจันทร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๓
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สาร อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

	 วันที่	20	ตุลาคม	ของทุกปี	เป็นวันครบรอบการก่อตั้ง	สถาบันการ

ประชาสัมพันธ์		กรมประชาสัมพันธ์	โดยในปี	2558	เป็นการครบรอบปีที่	54

สถาบนัการประชาสมัพนัธ์	หน่วยงานสงักัดกรมประชาสมัพนัธ์	ทีม่ภีารกจิด้าน

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร	 ทั้งของกรมประชาสัมพันธ์	 หน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงประชาชนทั่วไป	 ให้เป็นบุคลากร

มอือาชพีด้านการประชาสมัพนัธ์และสือ่สารมวลชนของประเทศ	ต้ังแต่เริม่ก่อต้ัง

เป็นโรงเรียนการประชาสัมพันธ์	 เมื่อ	 พ.ศ.2501	 จนได้รับการยกระดับเป็น

สถาบันการประชาสัมพันธ์	 เม่ือ	 พ.ศ.	 2534	 จวบจนปัจจุบัน	 ซึ่งยังคงเป็น

สถาบันผลิตบุคลากรให้เป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ	 และเชื่อถือ

ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนจากหน่วยงานต่างๆ	 ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน	

	 ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่	54	ของสถาบันการประชาสัมพันธ์	

ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 ดลบันดาลให้	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

สถาบนัการประชาสมัพนัธ์ทุกท่าน	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	และสามารถ

น�าพาสถาบันการประชาสัมพันธ์ไปสู่ความส�าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

ทุกประการ

         

(นายอภินันท์	จันทรังษี)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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สาร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

		 สงัคมในปัจจบุนัเป็นยคุแห่งการสือ่สารทีไ่ร้ขดีจ�ากดั	ดังน้ันการประชาสมัพนัธ์

ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสาร	 และเป็นหัวใจของการท�างานในทุกองค์การ	

เพราะนอกจากจะเป็นการเสรมิสร้างความเข้าใจอนัดแีล้ว	ยงัเป็นเครือ่งมอืสร้างเสรมิ

การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า	อย่างเป็นรูปธรรม

	 สถาบนัการประชาสัมพันธ์	เป็นหน่วยงานทีด่�าเนนิภารกจิด้านการจดัหลกัสูตร

ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทั้งของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอก

ให้มคีวามรู	้ทักษะ	ด้านการประชาสมัพันธ์และการสือ่สารมวลชนแบบมืออาชพี	รวมทัง้

ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม	 มีจริยธรรม	 จรรยาบรรณ	 และยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการด�ารงวิชาชีพ

	 ในโอกาสที่สถาบันการประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์	ครบรอบก่อตั้ง

ปีที่	 54	 ในวันที่	 20	 ตุลาคม	 2558	 ผมขอแสดงความยินดีและขออ�านวยพรให้

สถาบันการประชาสัมพันธ์	 มีความเจริญก้าวหน้า	 เป็นหน่วยงานหลักของชาติ

ในการเป็นสถาบนัฝึกอบรมให้แก่บุคลากรด้านการประชาสมัพนัธ์และสือ่สารมวลชน

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 (ดร.จรูญ	ไชยศร)	

	 	 	 	 	 	 	รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์



6 54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

สาร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

	 สถาบันการประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์	เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่	

ฝึกอบรมให้แก่	 บุคลากร	 ของกรมประชาสัมพันธ์ในด้านการประชาสัมพันธ	์

ด้านสือ่สารมวลชน	ด้านวศิวกรรม-ช่างเทคนคิและด้านการบริหาร	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน

ทีส่ร้างภาพลกัษณ์ความเป็นมอือาชีพ	ให้กับกรมประชาสัมพนัธ์	เนือ่งจากหลกัสตูร

การอบรมของสถาบันแห่งนี้	 เป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมขององค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชน	 จึงท�าให้มีผู้สนใจและสมัครรับการอบรม	 ในหลักสูตรต่างๆ	 ของ

สถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นจ�านวนมาก	

		 ในวาระครบรอบ	 54	 ปี	 ของการก่อต้ังสถาบันการประชาสัมพันธ์	

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 สถาบันการประชาสัมพันธ์	 จะพัฒนาและเติบโตเป็น

สถาบนัฝึกอบรมและสร้างบคุลากรมอือาชพีด้านการประชาสมัพนัธ์และการสือ่สาร

มวลชน	รวมทัง้เป็นหน่วยงานหลกัในการขยายเครอืข่ายความร่วมมอืด้านวชิาการ

ประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน	กบัองค์กรต่างๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	

	 ผมขอขอบคุณ	สถาบันการประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรม	

ทั้งในระดับปฏิบัติ	 จนถึงหลักสูตรส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 เพื่อให้ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์	 รวมถึงบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	

ได้รับความรู้	 และที่ส�าคัญท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีเครือข่ายสามารถน�าไป

ต่อยอดพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นด้วย	

	 	 	 	 	 							(นายประวิน	พัฒนะพงษ์)	

	 	 	 	 														รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	
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สาร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

	 สถาบันการประชาสัมพันธ์	 ถือว่าเป็นสถาบันที่มีบทบาทส�าคัญด้านการ

ประชาสมัพันธ์และสือ่สารมวลชน	ในการพฒันาบคุลากรให้เป็นมอือาชพี	และเป็นผูน้�า

ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่บคุลากรกรมประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานภายนอก	

มากว่าครึ่งศตวรรษ	 ตามวิสัยทัศน์	 ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ที่ก�าหนดว่า	

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และส่ือสาร

มวลชน	 ท่ีมีความน่าเช่ือถือและภาพลักษณ์ที่ดีในระดับประเทศ”	 ซึ่งปัจจุบัน

หลกัสตูรการฝึกอบรมของสถาบนัการประชาสมัพนัธ์ยงัคงได้รบัความนยิมและเชือ่ถอื	

จากหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเป็นอย่างมาก	

 ในโอกาสที	่สถาบนัการประชาสมัพนัธ์	ครบรอบการก่อตัง้	ปีที	่54	ในวนัที่ 

20	ตุลาคม	2558	ผมขออ�านวยพรให้สถาบันการประชาสัมพันธ์	สามารถด�าเนิน

ภารกิจได้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	และเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป	

 

	 	 	 	 	 							(นายจ�าลอง		สิงห์โตงาม)	

	 	 	 	 														รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

	 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่มี

ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในระดับประเทศ

พันธกิจ

	 1.		ด�าเนินการจัดฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	

องค์กรอิสระ		ภาคเอกชน		และประชาชน		

	 2.		เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

	 3.		ให้ค�าปรกึษาด้านวชิาการประชาสมัพนัธ์และสือ่สารมวลชนแก่หน่วยงานภายในและภายนอก

	 4.		สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ

	 5.		ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	

บทบาทหน้าที่ของสถาบันการประชาสัมพันธ ์

	 1.		พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	 และการสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์	 รวมทั้ง

หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรอิสระ	ภาคเอกชน	และประชาชน

	 2.		พัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ตามระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพ

และขีดความสามารถในการฝึกอบรม

	 3.		เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์	และการสื่อสาร

	 4.		เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	 เทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์	 และการ

สื่อสารกับองค์กร	สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

	 5.	 เป็นที่ปรึกษาการจัดอบรม	 สัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์	 และส่ือสารมวลชนให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ	และภาคเอกชน

54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
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ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์	 :	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการประชาสัมพันธ์มีความเป็นมืออาชีพด้านการ

ประชาสัมพันธ์และ	สื่อสารมวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายบทบาททางวิชาการให้สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

เป้าประสงค์	:	สถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์

และสื่อสารมวลชนให้แก่ภาครัฐ	องค์กรอิสระ	ภาคเอกชน	และประชาชน		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนกับ

องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์	:	สถาบนัการประชาสมัพนัธ์มกีารพฒันาหลกัสตูรด้านวชิาการประชาสมัพันธ์และสือ่สาร

มวลชน	ให้มีมาตรฐานของวิชาชีพยิ่งขึ้น

ยทุธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบการบรหิารจดัการเพ่ือรองรบัภารกจิของสถาบนัการประชาสมัพนัธ์

เป้าประสงค์	:	สถาบันการประชาสมัพนัธ์มรีะบบการบริหารจดัการทีส่ามารถตอบสนองการให้บริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

1.	 น�าหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง

2.	ส่งเสรมิให้สถาบนัการประชาสมัพันธ์เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูด้้านการประชาสัมพันธ์และส่ือสาร

มวลชน	ที่ทันสมัย

3.	ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

4.	เสรมิสร้างระบบและกลไกการบรหิารจดัการของสถาบนัการประชาสัมพนัธ์ให้มมีาตรฐานสามารถ

สนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน


