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 “...การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจ และงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น ถ้าทุกคนตั้งใจทำา  

เพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็เชื่อว่าส่วนรวม

จะอยู่เย็นเป็นสุข...”

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๔  มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๒๓



 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วย

งานทีม่บีทบาทหนา้ทีห่ลกัในการจดัหลกัสตูรฝกึอบรมบคุลากรดา้นการ

ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ

บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมท้ัง

ภาคเอกชนที่สนใจ

 การดำาเนินภารกิจหลักดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ ๕๑ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวาระครบรอบ

ปทีี ่๕๑ นี ้สถาบนัการประชาสมัพันธถ์อืเปน็โอกาสดทีีไ่ดจ้ดัทำารายงาน

ประจำาปี เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อ

สังคมในรอบปี ๒๕๕๕ ขณะเดียวกันสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้มี

การทบทวนวสิัยทัศน ์ยทุธศาสตร์ และกลยุทธ ์เพื่อกำาหนดทิศทางการ

พฒันาหลกัสตูรฝกึอบรมใหม้คีวามทนัสมยั มมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ เพือ่

เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ

สือ่สารมวลชนภาครฐัใหม้ศีกัยภาพ รองรบัการกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีน

ในปี ๒๕๕๘

 สถาบันการประชาสัมพันธ์ หวังว่ารายงานประจำาปีน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ตามสมควร

ต่อไป

คำานำา



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ผลงานปี ๒๕๕๕ - ด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

 - ด้านการจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

 - ด้านการบริหารจัดการหอพัก

 - กิจกรรมเพื่อสังคม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ทิศทางการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ภาคผนวก

สารบัญ



 สถาบนัการประชาสมัพนัธ ์เปน็หนว่ยงานทีส่รา้งบคุลากร

มืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนมายาวนา

นกว่าครึ่งศตวรรษ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับจากสังคมตลอดมาใน

ด้านการให้ทักษะความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพในแวดวงการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

 ในโอกาสที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 

การก่อตั้งปีที่ ๕๑ ผมมีความมุ่งหวังให้สถาบันการ

ประชาสัมพันธ์ขยายบทบาททางวิชาการ และสร้างเครือ

ข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เพื่อพร้อม

รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึง ในปี ๒๕๕๘  

และเปน็หนว่ยงานหลกัดา้นวชิาการของกรมประชาสมัพนัธต์อ่ไป

(นายธีระพงษ์ โสดาศรี) 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

สารอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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 สถาบันการประชาสัมพันธ์มีอายุ ๕๑ ปี ในปีนี้จัดเป็นวาระอันควร

ยินดีอย่างยิ่ง เพราะในบรรดาภารกิจ ที่หลากหลายของกรมประชาสัมพันธ์ 

ภารกิจพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์

และส่ือสารมวลชน เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสื่อสารมวลชน

และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นภารกิจที่

ดำาเนินสืบเนื่องมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ นับแต่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

จัดต้ัง “โรงเรียนการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ในสมัย พล.อ.สุรจิต  

จารุเศรนี เป็นอธิบดีและการเรียนการสอนวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ ยังไม่แพร่หลายอย่างทุกวันนี้ เหตุผลที่ขอจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมระบุไว้ในคำาขออนุมัติว่า  

“การประชาสมัพนัธเ์ปน็กจิการทีส่ำาคญัยิง่ในปจัจบุนั เจา้หนา้ทีป่ระชาสมัพนัธส์ว่นมากมไิดร้บัการอบรมวชิาการ

ประชาสัมพันธ์มาก่อน จึงทำาให้การปฏิบัติงานไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจปฏิบัติผิดพลาดเนื่องจากขาด

หลักวิชาการทางด้านประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักในความบกพร่องเหล่านี้ จึงดำาริที่จะเปิด

สอนด้านการประชาสัมพันธ์ขึ้น”

 โรงเรียนการประชาสัมพันธ์เมื่อเริ่มก่อตั้งเป็นเพียงแผนกโรงเรียนขึ้นตรงต่อสำานักงาน 

เลขานุการกรมและย้ายมาสังกัดกองวิทยาการในเวลาต่อมา ตัวโรงเรียนเป็นเรือนไม้เล็กๆ 

ชัน้เดยีวตัง้อยูห่ลงัอาคารกรมประชาสมัพนัธ ์ซอย อารยีส์มัพนัธ ์อาคารแหง่นีส้รา้งเสรจ็และไดฤ้กษเ์ปดิทำาการ

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลักสูตรที่เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกคือ 

“เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำานวยการ” รุ่นที่ ๑ มีข้าราชการทหาร ตำารวจ และพลเรือน ซึ่งปฏิบัติงานด้าน

การประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม จำานวน ๓๑ คน เป็นการจัดหลักสูตร ที่ถือได้ว่าก้าวหน้า ทันสมัย เพราะ

วิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนยังเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเมืองอยู่มากในสมัยนั้น 

 ปจัจบุนัสถาบนัการประชาสมัพนัธเ์ปดิการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ทัง้แกบ่คุลากรของกรมประชาสมัพันธ์เอง

และบุคลากรภาครฐัและเอกชน มทีัง้หลกัสตูรทีร่ว่มมอืกบัองคก์รระหวา่งประเทศ อาคารสถาบนัพฒันาขึน้พรอ้มกบัการ

จดัทำามาตรฐานหลกัสตูร มกีารลงนามในบนัทกึความรว่มมอื กบัมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  เพ่ือขยายความรว่มมอืทางวชิาการ 

 ดฉินัหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ สถาบันการประชาสมัพนัธจ์ะพฒันาบทบาทอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในเรือ่งวทิยากร 

หลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรในวงวิชาชีพนี้ต่อไป

  (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สารรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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  (นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

  (นางเตือนใจ สินธุวณิก)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สารรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ได้ดำาเนิน 

ภารกิจด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร ทั้งของกรม 

ประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกให้มีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน มาอย่างยาวนาน

กว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นบริการหลักบริการ

หนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ 

 จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี ทำาให้

ได้ทราบว่าสถาบันการประชาสัมพันธ์ มีการพัฒนาหลักสูตร 

ฝึกอบรม ทั้งในด้านเนื้อหา วิทยากร ตลอดจนเทคโนโลยีด้าน

การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏ

ผลการประเมนิจากผูร้บับรกิารทีเ่ขา้รบัการอบรมกบัสถาบนัการ

ประชาสัมพันธ์ท่ียังคงให้ความเชื่อถือ และยอมรับในหลักสูตร

การฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์มาจนถึงปัจจุบัน 

 ในโอกาสที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 

การก่อตั้งปีที่ ๕๑ ดิฉันขอแสดงความยินดีและชื่นชม  

ในความสำาเรจ็ของสถาบันการประชาสัมพนัธใ์นการเป็นสถาบัน

การอบรมดา้นวชิาชพีการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชนทีไ่ดร้บั

การยอมรบั เชือ่ถอืจากหนว่ยงานตา่งๆ รวมทัง้บคุลากรในแวดวง

วิชาชพี และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ สถาบนัการประชาสมัพนัธจ์ะยงั

คงมุง่มัน่พฒันาเพือ่ให้บรกิารในระดบัภมูภิาคอาเซยีนและระดบั

นานาชาตติอ่ไป พรอ้มกนันี ้ขออวยพรใหก้ารดำาเนนิภารกจิของ

สถาบันการประชาสัมพันธ์ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย และ

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป
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 ในยุคแห่งการสื่อสาไร้ขีดจำากัด การประชาสัมพันธ์ยัง

คงเป็นหัวใจของการทำางานในทุกองค์กร เพราะนอกจากเสริม

สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหวา่งกนัแลว้ยงัสามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอื

สร้างสังคมให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็นรูปธรรม

 สถาบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นหน่วยงานหลักของ

กรมประชาสมัพันธใ์นการสร้างบคุลากรมืออาชีพใหแ้กผู่้ทำางาน

ในวงการประชาสมัพนัธแ์ละการสือ่สารมวลชนของชาต ิโดยมผีล

งานเปน็ทีย่อมรบัตอ่เนือ่งยาวนาน บคุคลสำาคญัในสงัคมจำานวน

มากล้วนผ่านการฝึกอบรบมาจากสถาบันการประชาสัมพันธ์

 ในโอกาสทีส่ถาบนัการประชาสมัพนัธก์รมประชาสมัพนัธ ์

ครบรอบก่อตั้งปีที่ ๕๑ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดิฉันขอ

แสดงความยินดีและขออำานวยพรให้สถาบันการประชาสัมพันธ์ 

มคีวามเจรญิกา้วหนา้ สามารถดำาเนนิการไดบ้รรลผุลสำาเรจ็ตาม

เป้าหมาย และเป็นหน่วยงานหลักของชาติ ในการผลิตบุคลากร

ด้านสื่อสารมวลชนตลอดไป

สารรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

(นางสาวอัมพวัน เจริญกุล)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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วสิยัทัศนพั์นธกจิ

 ในปี ๒๕๖๐ สถาบันการประชาสัมพันธ์ จะเป็นองค์กรชั้นนำาด้านการพัฒนา

บุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในระดับประเทศและ

ภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ
 ๑. ดำาเนนิการจดัฝกึอบรมดา้นการประชาสมัพันธ์และสือ่สารมวลชนให้แก่หน่วย

งานภาครัฐ องค์กรอิสระ  ภาคเอกชน  และประชาชน  

 ๒. เป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละให้บรกิารทางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชน 

 ๓. ให้คำาปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงาน

ภายในและภายนอก

 ๔. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นการฝกึอบรมกบัองคก์รทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

 ๕. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อรองรับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 

บทบาทหน้าที่ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 

 ๑. พฒันาบคุลากรดา้นการประชาสมัพันธ ์และการสือ่สารของกรมประชาสัมพันธ ์

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน

 ๒. พัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ตามระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการฝึกอบรม

 ๓. เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร

 ๔. เปน็ศนูยก์ลางแลกเปลีย่นขอ้มลูทางวชิาการ เทคโนโลยดีา้นการประชาสมัพนัธ ์

และการสื่อสารกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
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 ๕. เปน็ทีป่รกึษาการจดัอบรม สมัมนาดา้นการประชาสมัพนัธ ์และสือ่สารมวลชน

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ี ่๑ พฒันาบคุลากรดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชนให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ : ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการประชาสัมพันธ์มีความเป็นมืออาชีพ

ด้านการประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายบทบาททางวิชาการให้สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

เป้าประสงค์ : สถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่ภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปา้ประสงค ์: สถาบนัการประชาสมัพนัธม์กีารพฒันาหลกัสตูรดา้นวชิาการประชาสมัพนัธ์

และสื่อสารมวลชน  ให้มีมาตรฐานของวิชาชีพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อรองรับภารกิจของ 

สถาบันการประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์ : สถาบันการประชาสัมพันธ์มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนอง

การให้บริการได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 ๑. นำาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดหลักสูตรฝึก

อบรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 ๒. ส่งเสริมให้สถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ

ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่ทันสมัย

 ๓. สง่เสรมิมาตรฐานวชิาชพีดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชนอยา่งจรงิจงั

และต่อเนื่อง

 ๔. เสรมิสรา้งระบบและกลไกการบรหิารจดัการของสถาบนัการประชาสมัพนัธใ์ห้

มีมาตรฐานสามารถสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
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