
2154 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

	 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	“Strategic	PR	Management”	รุ่นที่	9	(อบรมระหว่างวันที่	21	เมษายน	

ถึง	 5	 มิถุนายน	 2558)	 ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์	 จัดเสวนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “การสร้าง

เครือข่ายองค์กร	ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน”	วันที่	14	พฤษภาคม	2558	ณ	ห้องประชุมอาจารย์

สะอาด	ตณัศภุผล	สถาบนัการประชาสมัพนัธ์	มผีูร่้วมเสวนาได้แก่	นายแพทย์แท้จรงิ	ศริพิานชิ	กรรมการ

สิทธิมนษุยชนแห่งชาต	ิและเลขาธกิารมลูนธิเิมาไม่ขบั	นางสาวชฎาพร	สขุสริวิรรณ	ศนูย์วจิยัเพือ่สร้างเสรมิ

ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร	์

โรงพยาบาลรามาธบิด	ีและนายกติตพินัธ์	นตุยกุล	 (จ้อ	จราจร)	ผูป้ระกาศข่าวสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีี

ช่อง	 3	 โดยมีว่าที่ร้อยตรี	 การันต์	 ศรีวัฒนบูรพา	 ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการเสวนา	

ซึ่งการจัดงานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาการของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร

หลักสูตร “Strategic PR Management” รุ่นที่ 9
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หลักสูตร Strategic PR Management รุ่นที่ 9 (ศึกษาดูงาน)

	 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	 “Strategic	 PR	Management”	 รุ่นท่ี	 9	 ศึกษาดูงานด้านกลยุทธ์

การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดและการจัดกิจกรรมพิเศษ	(MPR)	ณ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

และทีศ่นูย์การเรยีนรูว้ฒันธรรมอนัดามนั	(จ.กระบี)่	รวมทัง้ศกึษาดูงานด้านกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์

การสื่อสารเชิงการตลาดแบบบูรณาการ	(IMC)	ณ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	และที่	บริษัทภูเก็ต

แฟนตาซี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (จ.ภูเก็ต)	 ตลอดจนศึกษาดูงานด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

การสร้างภาพลักษณ์องค์กรและกจิการเพือ่สงัคม	(CSR)	ณ	บรษัิท	ลอรอีลั	ประเทศไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	

และท่ีบรษิทั	ไทยอนิโดปาล์มออยล์	แฟคทอร	ีจ�ากดั	(จ.กระบี)่	ในหลกัสตูรนีม้	ีนางสมุลพนัธ์	โกศลสริเิศรษฐ์ 

ผู้อ�านวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	 เป็นหัวหน้าคณะเดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่	 ภูเก็ต	

พังงา	 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังบรรยายสรุปด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด

ของจังหวัดกระบี่	จาก	นายทรงพล	สวาสดิ์ธรรม	(ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่)	ในระหว่างวันที่	17	–	22	

พฤษภาคม	2558	
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	 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	 “ส่ือมวลชนสัมพันธ์”	 รุ่นที่	 41	 ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์	

จัดเสวนาในหัวข้อ	“สื่อสารอย่างไรให้โดนใจในยุคดิจิทัล”	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2558	ณ	ห้องประชุม

อาจารย์สะอาด	ตัณศุภผล	สถาบันการประชาสัมพันธ์	มีผูร้่วมเสวนาได้แก่	ผศ.ดร.วรัชญ	์ครุจติ	ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	คุณศรีสุดา	วินิจสุวรรณ	ผู้สื่อข่าว

สาย	IT	ส�านักข่าวไทย	และคุณนัฐฐพนท์	ลียะวณิช	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	Mojito	Entertainment	

ซึ่งการจัดงานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาในหลักสูตร

หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 41
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	 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร	 “สื่อมวลชนสัมพันธ์”	 รุ่นที่	 41	 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในหลักสูตร

ตามประเด็นการศกึษาดงูานในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	และจงัหวดัภูเก็ต	โดยแบ่งประเภทการศึกษาดูงาน

ตามประเด็นที่ก�าหนด	 คือ	 ประเด็นการบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์	 ในพื้นที่

กรงุเทพมหานครศกึษาดูงาน	ณ	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	บรษิทั	ปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	

ส่วนในจังหวัดภูเก็ตศึกษาดูงานของศาลากลางภูเก็ต	และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูเก็ต

	 ส่วนประเด็นการบริหารจัดการสื่อสมัยใหม่ขององค์กร	ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงาน	ณ	สถานี

โทรทัศน์ไทยรัฐทีวี	กรุงเทพฯ	และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	จังหวัดภูเก็ต

	 นอกจากน้ันยังได้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิอ�าเภอชะอ�า	จังหวดัเพชรบรุี 

และ	เขื่อนรัชประภา	หรือ	เขื่อนเชี่ยวหลาน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 41  (ศึกษาดูงาน)
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พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร
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	 สถาบนัการประชาสมัพนัธ์	ได้มกีารจดัท�าบนัทกึข้อตกความร่วมมือ	(MOU)	กบัหน่วยงานต่างๆ	

อันเป็นการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันการประชาสัมพันธ์	 คือ	 การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ	 และเป็นส่วนสนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานตามพันธกิจข้ออื่นๆ	บรรลุผลอีกด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม	 พัฒนา	 และจัดหาให้มี

นวตักรรมด้านเทคโนโลยกีารฝึกอบรม	การให้ค�าปรกึษาด้านวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารมวลชน

	 โดยผลของการด�าเนินงานตาม	MOU	ก่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการให้บริการฝึกอบรม	

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมท่ีได้มาตรฐาน	 การแลกเปลี่ยนทรัพยากร	 บุคลากร	 และงานวิชาการ

ระหว่างกัน	ปัจจุบันสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้ด�าเนินการจัดท�า	MOU	กับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

	 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์	 (สถาบันการ

ประชาสัมพันธ์)	กับมหาวิทยาลัยบูรพา	(วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)	ลงนาม	MOU	เมื่อวันที่	7	มกราคม	

2557	ก�าหนด	4	ปี	วนัหมดอาย	ุ7	มกราคม	2561	ขอบเขตความร่วมมอื	เพือ่พัฒนาหลักสูตร	“ปรญิญา

โทบรหิารธรุกจิ	สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพนัธ์และสือ่สารมวลชน”	ของ	มหาวิทยาลยับรูพา	และ

พัฒนาหลักสูตรของ	สถาบันการประชาสัมพันธ์	3	หลักสูตรหลัก	คือ	นักบริหารงานประชาสัมพันธ์	/	

Strategic	PR	/	สื่อมวลชนสัมพันธ์	

	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และการใช้ทรัพยากรระหว่าง

กรมประชาสมัพันธ์	กบั	มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	ลงนาม	MOU	เม่ือวนัท่ี	28	พฤศจิกายน	2555

ก�าหนดทบทวนทุก	2	ปี	วันหมดอายุ	28	พฤศจิกายน	2557	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุ	MOU	

รอบใหม่	 โดยมีขอบเขตความร่วมมือ	 ด้านหลักสูตรการศึกษา	 โดยผู้ท่ีผ่านการอบรมของ	 สถาบัน

การประชาสัมพันธ์	 สามารถเทียบโอนชุดวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตของ	มสธ.	 ได	้

รวมทั้งมีความร่วมมือด้านการฝึกอบรม	 ด้านการวิจัยทางนิเทศศาสตร์	 และด้านการใช้ทรัพยากร	

อาทิ	บุคลากร	สถานที่	เครื่องมือ	อุปกรณ์

	 บนัทกึข้อตกลงในการจัดอบรมหลักสูตรผูป้ระกาศในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์	

ระหว่าง	ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ

(กสทช.)	กับ	กรมประชาสมัพันธ์	ลงนาม	MOU	เมือ่วนัที	่22	กนัยายน	2558	โดยม	ีนายจ�าลอง	สงิห์โตงาม 

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 และนายฐากร	 ตัณฑสิทธิ์	 เลขาธิการ	 กสทช.	 เป็นผู้แทนของทั้งสอง

หน่วยงาน	MOU	 ดังกล่าวมีอายุ	 1	 ปี	 (1	 ตุลาคม	 2558	 –	 30	 กันยายน	 2559)	 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์	 และเตรียมความพร้อม

ในการสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ	 โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์

54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

งานด้านความร่วมมือทางวิชาการ
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การขยายความร่วมมือในอนาคต

	 การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์	 กับ	 คณะนิเทศศาสตร์

และนวัตกรรมการจัดการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

	 สถาบนัการประชาสมัพนัธ์	และคณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ	สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์	(นด้ิา)	ได้มหีนงัสอืตกลงร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมอืการด�าเนนิงานระหว่างกนั 

โดยเฉพาะการพัฒนาบคุลากรด้านการประชาสมัพนัธ์และสือ่สารมวลชน	การพฒันางานด้านวชิาการ	

และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงาน	 ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานด้านการฝึกอบรม

และการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมของสถาบนัการประชาสมัพนัธ์ได้มาตรฐาน	ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

ได้ดียิ่งขึ้น	 อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
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	 ส�านกัการประชาสมัพนัธ์ต่างประเทศร่วมกบั	The	British	Broadcasting	Corporation	(BBC)	

แห่งสหราชอาณาจักรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “Digital	 Video	 Broadcasting	 (DVB)”	

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร	 ด้านเทคนิคโทรทัศน์	 ของกรมประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

ความรู้เกี่ยวกับการส่งสัญญาณภาพในระบบดิจิทัล	ระหว่างวันที่	21	–	25	กันยายน	2558	ณ	สถาบัน

การประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “Digital Video Broadcasting (DVB)”



2954 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

	 ตามแผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์	พ.ศ.	2555	–	2559	ยุทธศาสตร์ที่	3	ขยายบทบาท

ทางวิชาการการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชน	

ภาคประชาชนและสื่อมวลชน	 กลยุทธ์ท่ี	 3.2	 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์

และสื่อสารมวลชน	 ก�าหนดให้มีการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบัน

การประชาสัมพันธ์และการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมที่ใช้เป็นเกณฑ์

ประกันคุณภาพการฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับ

ของภาครัฐและเอกชนต่อไป	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 ประเมินประสิทธิภาพและทบทวนหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

ประจ�าปี	2554	ซึ่งน�ามาใช้ในการฝึกอบรมประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

	 2.	 เพ่ือติดตามและประเมินผลการน�าความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมประจ�าปี	 2557	

ในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้	 ติดตามการประเมินผลจากผู้เข้ารับการอบรม

และผู้บังคับบัญชา

	 3.	 เพือ่รายงานผลการประเมินตามแผนปฏบิตักิารกรมประชาสมัพันธ์ประจ�าปีงบประมาณ	

2557	ยุทธศาสตร์ที่	3	กลยุทธ์ที่	3.2	ในระดับผลลัพธ์	(Outcome)

	 4.	 เพื่อรายงานผลประสิทธิภาพของเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมประจ�า

ปีงบประมาณ	2557

	 โดยให้ที่ปรึกษาด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	

Research)	และหรือการวิจัยเชิงคุณภาพกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม	ตามหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัย	

โดยเก็บกลุ่มตัวอย่างจาก	4	กลุ่ม	คือ

	 •	 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรต่างๆ	 ของสถาบันฯ	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2557	

จ�านวน	6	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์	รุ่นที่	40	/	หลักสูตร	Strategic	PR	Management	

รุ่นท่ี	 8	 /	 หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์	 รุ่นที่	 55	 /	 หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การปฏบิตังิานด้านสารบรรณ	การเงนิ	บญัชี	พสัดุ	รุน่ที	่4	/	หลกัสตูรการจดัท�าแผนงานประชาสมัพนัธ์

แบบครบวงจร	รุ่นที่	5	/	หลักสูตร	พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	รุ่นที่	1

	 •	 ผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	 ของสถาบันฯ	 ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2557

โครงการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

และการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558



30 54 ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

	 •	 วิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	ของสถาบันฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

	 •	 คณะกรรมการจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันฯ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557

ผลการประเมินเบื้องต้นส�าหรับ โครงการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การฝึกอบรม และการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 

 

	 1.	 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้หลังอบรมภายในระยะเวลา	1	ปี

		 	 -	เกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ	75.0

		 	 -	ผลการประเมินจากผู้ผ่านการอบรมใน	6	หลักสูตร	จ�านวน	132	คน	คิดเป็นร้อยละ	

87.6	(ผ่านเกณฑ์)

	 2.	 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ	 ปฏิบัติหน้าท่ี

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

	 	 -	เกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ	70.0

		 	 -	ผลการประเมินจากผู้ผ่านการอบรมใน	5	หลักสูตร	จ�านวน	106	คน	คิดเป็นร้อยละ	

92.0	(ผ่านเกณฑ์)

	 3.		 ผลการประเมนิจากผูบ้งัคบับญัชา	ซึง่ประเมนิการทีผู่ผ่้านการอบรมน�าความรูไ้ปประยกุต์

ใช้หลังอบรม	

	 	 -	 เกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ	70

	 	 -	 ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	113	คน	คิดเป็นร้อยละ	86.2

		 4.		ผลการประเมินจากวิทยากรใน	6	หลักสูตร	จ�านวน	18	คน	ถึงความส�าคัญของเกณฑ์

การประกันคุณภาพ	ใน	7	ประเด็นหลัก	

	 	 -	 ผลการประเมินจากผู้ผ่านการอบรม	คิดเป็นร้อยละ	87.0

	 	 -	 และผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดท�าหลักสูตรฯ	จ�านวน	11	ท่าน	แสดงให้เห็น

ถงึความส�าคัญของเกณฑ์การประกนัคณุภาพ	และน�าไปสูก่ารปรบัพฒันาเกณฑ์ฯ	ทีใ่ช้อยูใ่ห้มมีาตรฐาน

ดีขึ้นต่อไป	โดยมีแนวทางคือ	เป็นเกณฑ์กลาง	ที่สามารถใช้กับทุกหลักสูตรโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

 

 

****************************


