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“...การประชาสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน หรือให้ประชาชนเข้าใจ และงานกิจกรรมต่าง ๆ
ก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เกือบทั้งนั้น ถ้าทุกคนตั้งใจทำ�
เพื่อให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ก็เชื่อว่าส่วนรวม
จะอยู่เย็นเป็นสุข...”
พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

คำ�นำ�
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วย
งานทีม่ บี ทบาทหน้าทีห่ ลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนให้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมทั้ง
ภาคเอกชนที่สนใจ
การดำ�เนินภารกิจหลักดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ ๕๑ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวาระครบรอบ
ปีที่ ๕๑ นี้ สถาบันการประชาสัมพันธ์ถอื เป็นโอกาสดีทไี่ ด้จดั ทำ�รายงาน
ประจำ�ปี เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมในรอบปี ๒๕๕๕ ขณะเดียวกันสถาบันการประชาสัมพันธ์ได้มี
การทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อกำ�หนดทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มคี วามทันสมัย มีมาตรฐานมากยิง่ ขึน้ เพือ่
เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สือ่ สารมวลชนภาครัฐให้มศี กั ยภาพ รองรับการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘
สถาบันการประชาสัมพันธ์ หวังว่ารายงานประจำ�ปีนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์ตามสมควร
ต่อไป

สารบัญ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ผลงานปี ๒๕๕๕ - ด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
- ด้านการจัดทำ�ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
- ด้านการบริหารจัดการหอพัก
- กิจกรรมเพื่อสังคม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทิศทางการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
ภาคผนวก

สารอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานทีส่ ร้างบุคลากร
มืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนมายาวนา
นกว่าครึ่งศตวรรษ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับจากสังคมตลอดมาใน
ด้านการให้ทักษะความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพในแวดวงการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ในโอกาสที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ
การก่ อ ตั้ ง ปี ที่ ๕๑ ผมมี ค วามมุ่ ง หวั ง ให้ ส ถาบั น การ
ประชาสัมพันธ์ขยายบทบาททางวิชาการ และสร้างเครือ
ข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เพื่อพร้อม
รั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ จ ะมาถึ ง ในปี ๒๕๕๘
และเป็นหน่วยงานหลักด้านวิชาการของกรมประชาสัมพันธ์ตอ่ ไป

(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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สารรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์มีอายุ ๕๑ ปี ในปีนี้จัดเป็นวาระอันควร
ยินดีอย่างยิ่ง เพราะในบรรดาภารกิจ ที่หลากหลายของกรมประชาสัมพันธ์
ภารกิจพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
และสื่ อ สารมวลชน เพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลด้ า นสื่ อ สารมวลชน
และการประชาสั ม พั น ธ์ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน เป็ น ภารกิ จ ที่
ดำ�เนินสืบเนื่องมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ นับแต่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี
จัดตั้ง “โรงเรียนการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ในสมัย พล.อ.สุรจิต
จารุเศรนี เป็นอธิบดีและการเรียนการสอนวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ยังไม่แพร่หลายอย่างทุกวันนี้ เหตุผลที่ขอจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมระบุไว้ในคำ�ขออนุมัติว่า
“การประชาสัมพันธ์เป็นกิจการทีส่ �ำ คัญยิง่ ในปัจจุบนั เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์สว่ นมากมิได้รบั การอบรมวิชาการ
ประชาสัมพันธ์มาก่อน จึงทำ�ให้การปฏิบัติงานไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจปฏิบัติผิดพลาดเนื่องจากขาด
หลักวิชาการทางด้านประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักในความบกพร่องเหล่านี้ จึงดำ�ริที่จะเปิด
สอนด้านการประชาสัมพันธ์ขึ้น”
โรงเรี ย นการประชาสั ม พั น ธ์ เ มื่ อ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เป็ น เพี ย งแผนกโรงเรี ย นขึ้ น ตรงต่ อ สำ � นั ก งาน
เลขานุ ก ารกรมและย้ า ยมาสั ง กั ด กองวิ ท ยาการในเวลาต่ อ มา ตั ว โรงเรี ย นเป็ น เรื อ นไม้ เ ล็ ก ๆ
ชัน้ เดียวตัง้ อยูห่ ลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอย อารียส์ มั พันธ์ อาคารแห่งนีส้ ร้างเสร็จและได้ฤกษ์เปิดทำ�การ
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลักสูตรที่เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรแรกคือ
“เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำ�นวยการ” รุ่นที่ ๑ มีข้าราชการทหาร ตำ�รวจ และพลเรือน ซึ่งปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม จำ�นวน ๓๑ คน เป็นการจัดหลักสูตร ที่ถือได้ว่าก้าวหน้า ทันสมัย เพราะ
วิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนยังเป็นเรื่องใหม่ของบ้านเมืองอยู่มากในสมัยนั้น
ปัจจุบนั สถาบันการประชาสัมพันธ์เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทัง้ แก่บคุ ลากรของกรมประชาสัมพันธ์เอง
และบุคลากรภาครัฐและเอกชน มีทงั้ หลักสูตรทีร่ ว่ มมือกับองค์กรระหว่างประเทศ อาคารสถาบันพัฒนาขึน้ พร้อมกับการ
จัดทำ�มาตรฐานหลักสูตร มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพือ่ ขยายความร่วมมือทางวิชาการ
ดิฉนั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สถาบันการประชาสัมพันธ์จะพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในเรือ่ งวิทยากร
หลักสูตร และกระบวนการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรในวงวิชาชีพนี้ต่อไป

(นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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สารรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่ได้ดำ�เนิน
ภารกิจด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร ทั้งของกรม
ประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภายนอกให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน มาอย่างยาวนาน
กว่าครึ่งศตวรรษ ซึ่งภารกิจดังกล่าวถือเป็นบริการหลักบริการ
หนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี ทำ�ให้
ได้ทราบว่าสถาบันการประชาสัมพันธ์ มีการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ทั้งในด้านเนื้อหา วิทยากร ตลอดจนเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏ
ผลการประเมินจากผูร้ บั บริการทีเ่ ข้ารับการอบรมกับสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังคงให้ความเชื่อถือ และยอมรับในหลักสูตร
การฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์มาจนถึงปัจจุบัน
ในโอกาสที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ
การก่ อ ตั้ ง ปี ที่ ๕๑ ดิ ฉั น ขอแสดงความยิ น ดี แ ละชื่ น ชม
ในความสำ�เร็จของสถาบันการประชาสัมพันธ์ในการเป็นสถาบัน
การอบรมด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนทีไ่ ด้รบั
การยอมรับ เชือ่ ถือจากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ บุคลากรในแวดวง
วิชาชีพ และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สถาบันการประชาสัมพันธ์จะยัง
คงมุง่ มัน่ พัฒนาเพือ่ ให้บริการในระดับภูมภิ าคอาเซียนและระดับ
นานาชาติตอ่ ไป พร้อมกันนี้ ขออวยพรให้การดำ�เนินภารกิจของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย และ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป

(นางเตือนใจ สินธุวณิก)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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สารรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ในยุคแห่งการสื่อสาไร้ขีดจำ�กัด การประชาสัมพันธ์ยัง
คงเป็นหัวใจของการทำ�งานในทุกองค์กร เพราะนอกจากเสริม
สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันแล้วยังสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
สร้างสังคมให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็นรูปธรรม
สถาบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นหน่วยงานหลักของ
กรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างบุคลากรมืออาชีพให้แก่ผู้ทำ�งาน
ในวงการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารมวลชนของชาติ โดยมีผล
งานเป็นทีย่ อมรับต่อเนือ่ งยาวนาน บุคคลสำ�คัญในสังคมจำ�นวน
มากล้วนผ่านการฝึกอบรบมาจากสถาบันการประชาสัมพันธ์
ในโอกาสทีส่ ถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์
ครบรอบก่อตั้งปีที่ ๕๑ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดิฉันขอ
แสดงความยินดีและขออำ�นวยพรให้สถาบันการประชาสัมพันธ์
มีความเจริญก้าวหน้า สามารถดำ�เนินการได้บรรลุผลสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย และเป็นหน่วยงานหลักของชาติ ในการผลิตบุคลากร
ด้านสื่อสารมวลชนตลอดไป

(นางสาวอัมพวัน เจริญกุล)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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วิสยั ทัศน์พนั ธกิจ

ในปี ๒๕๖๐ สถาบันการประชาสัมพันธ์ จะเป็นองค์กรชั้นนำ�ด้านการพัฒนา
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
๑. ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนให้แก่หน่วย
งานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน
๒. เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละให้บริการทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชน
๓. ให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงาน
ภายในและภายนอก
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการฝึกอบรมกับองค์กรทัง้ ภายในและต่างประเทศ
๕. ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
บทบาทหน้าที่ของสถาบันการประชาสัมพันธ์
๑. พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และการสือ่ สารของกรมประชาสัมพันธ์
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน
๒. พัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ตามระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการฝึกอบรม
๓. เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร
๔. เป็นศูนย์กลางแลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยีดา้ นการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารกับองค์กร สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
๕๑ ปี แห่งการพัฒนาสู่สากล
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๕. เป็นทีป่ รึกษาการจัดอบรม สัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์ และสือ่ สารมวลชน
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ : ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการประชาสัมพันธ์มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขยายบทบาททางวิชาการให้สถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
เป้าประสงค์ : สถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่ภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
กับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : สถาบันการประชาสัมพันธ์มกี ารพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน ให้มีมาตรฐานของวิชาชีพยิ่งขึ้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์
เป้าประสงค์ : สถาบันการประชาสัมพันธ์มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนอง
การให้บริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. นำ�หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมมาใช้ในการจัดหลักสูตรฝึก
อบรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมให้สถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่ทันสมัย
๓. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารมวลชนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
๔. เสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการของสถาบันการประชาสัมพันธ์ให้
มีมาตรฐานสามารถสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
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