การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ด้วยสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ก�ำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
เนือ่ งในวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ตามด�ำริของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายอภินนั ท์ จันทรังษี)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประกาศเกียรติคณ
ุ ศิษย์เก่าของสถาบันการประชาสัมพันธ์ รวมทัง้ สร้างความผูกพัน
และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า การพิจารณาคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

1. เป็นผู้ส�ำเร็จการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอ�ำนวยการ” หลักสูตร
“นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นพิเศษ และ หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” ของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์
2. เป็นผูไ้ ด้รบั ความส�ำเร็จ ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ได้รบั ความไว้วางใจ และยอมรับ
ในองค์กร
3. เป็นผู้มีผลงานดีเด่น สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานทางวิชาการ / วิชาชีพ
ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
4. เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม
และได้รับการยอมรับทางสังคมเป็นที่โดดเด่น
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2558
จะได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ในวันอังคารที่
20 ตุลาคม 2558 เวลา 15.45 น. ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชัน้ 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจะได้รับการเผยแพร่ประวัติการท�ำงาน และข้อคิดในวารสารรายเดือน
ของกรมประชาสัมพันธ์ดว้ ย
***********************
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ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557

1. นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร ศิษย์เก่าหลักสูตร
“นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 39
2. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ศิษย์เก่าหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 40
3. นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าหลักสูตร
“นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 44
4. นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ 46
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ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ประจ�ำปี พ.ศ. 2558
นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
ผ่านการอบรม หลักสูตร
“เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายอ�ำนวยการ” รุ่นที่ 34

รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์”
รุ่นที่ 44

นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

- เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ
ก.ค.ศ.)
- เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.)
ผ่านการอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ฝา่ ยอ�ำนวยการ” รุน่ ที่ 34

นางสาววรรณสิริ โมรากุล

รองปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ผ่านการอบรม
หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายอ�ำนวยการ” รุ่นที่ 34

นายธาตรี ริ้วเจริญ

ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม
และสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผ่านการอบรม หลักสูตร
“นักบริหารงานประชาสัมพันธ์”
รุ่นที่ 40

ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
ผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์”
รุ่นที่ 45

นายสากล ฐินะกุล

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์”
รุ่นที่ 46

ดร.จรูญ ไชยศร

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์”
รุ่นพิเศษ 3

นายจ�ำลอง สิงห์โตงาม

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผ่านการอบรม
หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์”
รุ่นพิเศษ 5
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บทสัมภาษณ์วิทยากร และศิษย์เก่าสถาบันฯ
หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 55
ผศ.ดร.ชุษณะ เตชคณา
ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 55
ได้มโี อกาสเข้ามามีสว่ นร่วมกับทางสถาบันการประชาสัมพันธ์
มาหลายปี ทัง้ ในบทบาทของผูบ้ รรยายในบางหลักสูตร และอาจารย์
ทีป่ รึกษาในหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง จนมีความ
รูส้ กึ ผูกพัน คุน้ เคย และยินดี ตกปากรับค�ำทันทีทกุ ครัง้ ทีไ่ ด้รบั การ
ทาบทามจากทางสถาบันฯ ความประทับใจที่มีต่อทางสถาบันฯ ไม่ใช่
เพียงแค่ความตัง้ ใจจริงอย่างมุง่ มัน่ ของบุคลากรทุกท่านทีพ่ ร้อมเสมอ
ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในการเผยแพร่องค์ความรูท้ างการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเท่านั้น...
แต่ยังรวมถึง ความคิดเห็นของคณาจารย์ และผู้ร่วมอบรมไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่เคยถูกมองข้าม
เราจึงเหมือนครอบครัวเล็กๆ ทีร่ บั ฟังกันและพร้อมทีจ่ ะก้าวไปพร้อมๆ กัน เพือ่ ท�ำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้เกิดขึน้
ในสังคม เพือ่ ให้ศาสตร์การประชาสัมพันธ์แพร่หลายและสามารถถูกน�ำไปใช้เสริมสร้างศักยภาพ และ
ความมัน่ คงขององค์กรและชาติ....สุขสันต์วันเกิดปีที่ 54 ครับ...

หลักสูตร Strategic PR Management รุ่นที่ 9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนม คลี่ฉายา
ที่ปรึกษาหลักสูตร Strategic PR Management รุ่นที่ 9
“ปัจจัยส�ำคัญของการพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์สู่ความ
เป็นวิชาชีพทีเ่ ข้มแข็งคือ การพัฒนาคนในวงการวิชาชีพ ให้มคี วามรูจ้ ริง
พร้อมจะเรียนรูก้ า้ วทันความรูใ้ หม่ น�ำความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริง และ
ฝึกฝนทักษะ และความสามารถในการปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ ตลอดเวลา
ทีผ่ า่ นมา สถาบันการประชาสัมพันธ์ได้แสดงบทบาทส�ำคัญนีอ้ ย่างเต็มที่ สามารถสร้างและพัฒนา
นักวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาครัฐและเอกชนมากมายอย่างต่อเนือ่ ง เป้าหมายส�ำคัญในอนาคต
ที่สถาบันฯ ควรให้ความส�ำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ คือ การต่อยอด
ความส�ำเร็จในปัจจุบนั ด้วยการพัฒนาหลักสูตรด้วยองค์ความรูใ้ หม่ทสี่ อดคล้องกับการบริหารองค์กร
เทคโนโลยีการสื่อสาร และสังคมใหม่ มาพัฒนาความเป็นเลิศด้วยพื้นฐานความรู้ที่ทันสถานการณ์
อยู่ตลอดเวลา ให้แก่คนในวงการวิชาชีพ”
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หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 41
ผศ.ดร. มนวิภา วงรุจิระ
ที่ปรึกษา หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 41
หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เพราะ
นอกจากผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาการแล้ว ยังได้ฝึก
ประสบการณ์และลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยเฉพาะการจัดท�ำรายงาน
การศึกษาดูงานทีน่ อกจากจะได้ความรูแ้ ละได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับหน่วยงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานด้านสือ่ แล้ว
ผูอ้ บรมยังได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้มาจัดท�ำเป็นรายงานทางวิชาการซึง่ ท�ำให้
ได้ประโยชน์อย่างครบถ้วน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กนั อีกด้วย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปรับปรุงหลักสูตรคือควรมีการปรับหรือเพิม่ ระยะเวลาในการศึกษาดูงาน
และการจัดท�ำรายงานให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมได้มีระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
และจัดท�ำรายงานได้อย่างสมบูรณ์ และขอบคุณสถาบันการประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้เชิญให้เป็นทีป่ รึกษา
หลักสูตร “สือ่ มวลชนสัมพันธ์” ในครัง้ นี้
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บทสัมภาษณ์จากศิษย์เก่า 4 หลักสูตร
หลักสูตร ผู้ประกาศข่าวในกิจการกระจายเสียง
และการโทรทัศน์ระดับสูง รุ่นที่ 3
กฤษดา นวลมี
“ในความรู้สึกผม การได้มาอบรมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ถือเป็น
ความโชคดี เพราะเราได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากต้นต�ำรับทีเ่ ป็น “ของแท้”
ซึ่งกล้าการันตีว่าไม่มีใครจะเชี่ยวชาญในสาขานี้ไปมากกว่าที่แล้ว
สถาบันฯ ไม่ได้เป็นเพียงผูใ้ ห้ความรูท้ คี่ รบถ้วนทัง้ ในด้านวิชาการและวิชาชีพ
แต่ยงั เป็นเหมือนพีเ่ ลีย้ งทีช่ ว่ ยกันประคับประคองจนแน่ใจว่าเราเข้าใจจริงและสามารถ
น�ำความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดได้ ให้ความรู้สึกเหมือนกับเวลาซื้อสินค้าแล้ว
มีศนู ย์ชว่ ยเหลือและบริการหลังการขายทีย่ อดเยีย่ ม เหนือสิง่ อืน่ ใด สิง่ ทีท่ ำ� ให้สถาบัน
แตกต่างจากที่อื่นๆ คือการเน้นสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้เข้ารับการอบรมจากต่างที่ต่างทางให้มารู้จักกัน ร่วมกัน
แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ ทีจ่ ะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทัง้ ในระดับบุคคลและระดับองค์รวมไปพร้อมๆ กันได้”
						
หลั
กสูตร “เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ 5

วิลาสินี กัลยาเลิศ (เตย)
รองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจ�ำปี 2553
สวัสดีค่ะ เตย วิลาสินี กัลยาเลิศ ต�ำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์
ปี 2010 ค่ะ เตยได้มีโอกาสมาฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ รุ่นที่ 5 ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดยสิ่งที่
ได้จากการเรียนหลักสูตรนีน้ ะคะ ก็คอื เทคนิคการใช้เสียง การออกเสียงภาษาไทย
รวมถึงเทคนิคทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในสือ่ ได้ ทัง้ วิทยุและโทรทัศน์ ซึง่ การใช้ภาษาไทย
ไม่วา่ จะน�ำไปใช้ทใี่ ด หากใช้อย่างถูกต้องแล้ว เราจะสามารถเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การที่อาชีพเราอยู่ในสื่อทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ โดยนอกจากสามารถน�ำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในอาชีพแล้วยังสามารถ
ใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวันอีกด้วยคะ
นอกจากนีน้ ะคะ ถ้าพูดถึงบรรยากาศ และสถานทีฝ่ กึ อบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ อย่างแรกเลยคือ
เจ้าหน้าทีท่ กุ ๆ คนให้ความอบอุน่ เป็นอย่างมาก อย่างทีส่ องคือ ด้านเนือ้ หาวิชาการทีส่ ถาบันการประชาสัมพันธ์ให้
แน่นอนว่า ดีมากๆ รวมถึง อาจารย์ วิทยากร แต่ละท่านล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญของทั้ง กรมประชาสัมพันธ์ และจาก
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆ ค่ะ
ส�ำหรับท่านใดทีต่ อ้ งการฝึกอบรม หรืออยากหาความรู้ เพือ่ พัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
มวลชน สามารถเข้ามาสอบถามหาข้อมูลได้ที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เลยนะคะ
โดยที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับทุกท่านค่ะ
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หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 54
และหลักสูตร Strategic PR รุ่นที่ 7
อรรถยุทธ ลียะวณิช
โรงเรียนการประชาสัมพันธ์หรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ ในความรูส้ กึ ของผม
คือ “ตักศิลาแห่งการประชาสัมพันธ์” ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการประชาสัมพันธ์
ให้แก่ผมถึงสองหลักสูตร (หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุน่ ที่ 54 หลักสูตร
Srategic PR รุน่ ที่ 7) ความรูท้ ไี่ ด้รบั มา ผมได้นำ� ไปใช้กบั องค์กรของผม ท�ำให้องค์กร
พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากความรู้ที่ได้รับผมยังได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆ ทั้งสองหลักสูตรอย่างมากมาย เป็นความประทับใจ
ที่ผมถือว่าเป็น “ กัลยาณมิตร ” อันเป็นบ่อเกิดของเครือข่ายที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมาถึงทุกวันนี้
ในโลกปัจจุบนั ทีก่ ารสือ่ สารหลากหลายรูปแบบและรวดเร็วจนบางครัง้ ตัง้ ตัวแทบไม่ทนั ท�ำให้การประชาสัมพันธ์
ต้องปรับเปลี่ยนตามโดยตลอด แต่สิ่งที่เราต้องไม่เปลี่ยนคือหลักการและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณสถาบันการประชาสัมพันธ์ทไี่ ด้ให้โอกาสแก่ผม และผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันแห่งนี้
ในโอกาสครบรอบ 54 ปี ขอให้สถาบันการประชาสัมพันธ์เจริญรุง่ เรืองและเป็นเสาหลักของการประชาสัมพันธ์สบื ไป

หลักสูตร การผลิตสารคดีโทรทัศน์แบบมืออาชีพ รุน่ ที่ 2
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนิลชา สัตบุษย์
สวัสดีคะ่ ชือ่ สุนลิ ชา สัตบุษย์ จากช่อง 11 จันทบุรี หลักสูตรการผลิตสารคดี
โทรทัศน์แบบมืออาชีพ รุน่ ที่ 2 ช่วงแรกเรียนทฤษฎีอาจารย์สอนไม่นา่ เบือ่ เลยค่ะ
และได้ปฏิบัติถ่ายภาพจริงๆ แบบมืออาชีพ ช่วงท้ายเรียนตัดต่อได้รับความรู้
เป็นการตัดต่อสารคดีคุณภาพมากๆ ค่ะ ซึ่ง 15 วันนี้ก็รับรองว่าความรู้ที่ได้รับ
สมราคาจริงๆ จะน�ำไปพัฒนาผลงานที่ช่อง 11 จันทบุรีต่อไปค่ะ

หลักสูตร การผลิตสารคดีโทรทัศน์แบบมืออาชีพ รุน่ ที่ 2
เอกรัฐ ลิขิตวิทยานิพนธ์
สวัสดีครับผมเอกรัฐ ลิขติ วิทยานิพนธ์ ต�ำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำ� นาญการ
หน่วยงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐครับ หลักสูตรการผลิต
สารคดีโทรทัศน์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ได้ความรู้ทุกขั้นตอนการผลิตสารคดีครับ
โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
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งานให้บริการหอพัก
ของสถาบันการประชาสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์ ได้รบั มอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้รบั ผิดชอบบริหารจัดการหอพัก
เพือ่ ให้บริการแก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีข่ องกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าพักชัว่ คราวในกรณีขา้ ราชการ
และเจ้าหน้าทีข่ องกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมภิ าคเดินทางมาราชการ หรือเข้ารับการอบรม ประชุม
สัมมนา และราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการให้บริการ
แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมประชาสัมพันธ์เป็นหลักแล้ว หอพักได้เปิดให้บริการแก่บคุ คลภายนอก
ทีเ่ ป็นข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจากหน่วยงานต่างๆ โดยคิดค่าใช้จา่ ยตามระเบียบการให้บริการหอพัก
ที่กรมประชาสัมพันธ์ก�ำหนด
อาคารหอพักที่ให้บริการ ประกอบไปด้วย อาคารกระดังงา และอาคารการเวก แต่ละอาคาร
มีหอ้ งพักให้บริการจ�ำนวนรวม 72 ห้อง 144 เตียง โดยคิดอัตราค่าเช่าคืนละ 980 บาทต่อยูนติ (ใน 1 ยูนติ
มี 2 ห้องๆ ละ 490 บาท)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ได้รบั จัดสรรงบประมาณเพือ่ การปรับปรุงอาคารหอพักทัง้ 2 อาคาร
ในปีงบประมาณ 2555 ต่อเนือ่ งถึงปี 2556 จ�ำนวน 20 ล้านบาท เพือ่ ปรับปรุงหอพัก ซึง่ ขณะนัน้ อยูใ่ น
สภาพทรุดโทรม เพือ่ ให้สามารถรองรับการให้บริการแก่บคุ ลากรภายในและภายนอกกรมประชาสัมพันธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ทำ� การปรับปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อยทัง้ 2 อาคาร พร้อมเปิดให้บริการ
ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา ในปี 2558 มีขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมประชาสัมพันธ์เข้าพัก
จ�ำนวน 1,881 คน และบุคคลภายนอกเข้าพักจ�ำนวน 1,974 คน
นอกจากนัน้ แล้ว สถาบันการประชาสัมพันธ์ได้จดั ท�ำแบบประเมินผลความพึงพอใจด้านต่างๆ
ของผูเ้ ข้าพักในแต่ละเดือน ในทุกปีงบประมาณ เพือ่ ประเมินผลความพึงพอใจ และข้อติชม เพือ่ น�ำมาพัฒนา
และปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
การปรับปรุงหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ 2 อาคาร คือ อาคารกระดังงาและอาคารการเวก
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้าพักมากขึน้ กว่าเดิมนัน้ ประกอบด้วย การปรับภูมทิ ศั น์ภายนอกอาคาร
การปรับปรุงตกแต่งภายในห้องพักและบริเวณห้องโถงต้อนรับ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่
เครื่องรับโทรทัศน์ที่ทันสมัย และเครื่องท�ำน�้ำอุ่น เป็นต้น
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อัตราค่าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของสถาบันการประชาสัมพันธ์
ห้องและสถานที่

อัตราค่าเช่า 4 ชม. แรก อัตราค่าเช่า ชม. ถัดไป

ห้องบรรยาย 1

2,000

300

ห้องบรรยาย 2

3,000

500

ห้องบรรยาย 3

2,500

400

ห้องประชุมอาจารย์สะอาด

4,000

1,000

ห้องประชุม 1

2,000

300

2,000 / 3,000

400

ห้องปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ 1

5,000

1,000

ห้องปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ 2

2,000

1,000

ห้องสตูดโิ อพร้อมอุปกรณ์ภาพนิง่

2,000

400

เครื่องฉายสัญญาณภาพ (Projector)

2,000

300

เครือ่ งขยายเสียงเคลือ่ นทีพ่ ร้อมไมโครโฟนและคาราโอเกะชุดเล็ก

2,500

300

ห้องปฏิบตั ผิ ลิตรายการวิทยุกระจายเสียงระบบดิจทิ ลั

ฯลฯ
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แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์ มีบทบาทภารกิจในการให้บริการด้านการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ และบุคคลทัว่ ไป
ด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชน ซึง่ ในแต่ละปีสถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 หลักสูตร
ให้บริการแก่บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอก จ�ำนวนประมาณ 1,000 คน อาคารที่ท�ำการ
ตลอดจนสถานที่จัดฝึกอบรมในปัจจุบัน ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณจากสหราชอาณาจักรในวงเงิน
ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งหลังจากก่อสร้างอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ แล้ว
ยังคงมีงบประมาณเหลือจ�ำนวน 70.64 ล้านบาท (รวมดอกผลทีเ่ กิดขึน้ ด้วย) สถาบันการประชาสัมพันธ์ ได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันฯ ต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต้องใช้
ในการฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ตอ้ งเตรียมความพร้อม เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 สถาบันการประชาสัมพันธ์
จึงได้ด�ำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการฝึกอบรมให้มีความทันสมัย
สามารถรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนในระดับภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ ในปี 2558 นี้
สถาบันการประชาสัมพันธ์ได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ในด้านการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เช่นการฝึก
การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ออกอากาศผ่านอินเทอร์เน็ต การฝึกอบรมการใช้ภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ
เป็นต้น
1
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างห้องฝึกปฏิบัติการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ทันสมัย
ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ Studio I (FULL HD)
ชุดฝึกปฏิบัติงานถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่
ห้องฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ห้องฝึกปฏิบัติด้านฝึกภาษา
ห้องฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
ห้องฝึกปฏิบัติการตัดต่อวิดีโอ ภาพ เสียง มัลติมีเดีย
ติดตั้งระบบเสียงห้องบรรยายและห้องนันทนาการ
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ฝึกอบรม
โครงการติดตั้งระบบสื่อสารและป้ายประชาสัมพันธ์
ติดตั้งระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขาภายใน PABX
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

