
เกณฑ์การประกันคุณภาพ

การฝึกอบรม

หมวดหลักสูตร

หมวดที่ 1
การประชาสัมพันธ์

หมวดที่ 2

วิทยุ-โทรทัศน์

หมวดที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 4
การบริหารจัดการ

4.17

83.4

82.2

4.17

83.4

4.01

80.2

4.09

81.8

ค่าเฉลี่ยรวมประเมินเกณฑ์ฯ

ปรับค่าเป็นฐาน 100 (ร้อยละ)

รวมทั้ง 4 หมวด (ร้อยละ)

เกณฑ์การประกันคุณภาพ

การฝึกอบรม

หมวดหลักสูตร

หมวดที่ 1
การประชาสัมพันธ์

หมวดที่ 2

วิทยุ-โทรทัศน์

หมวดที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 4
การบริหารจัดการ

ลำาดับ

ที่

4.42

4.64

4.26

4.41

4.48

4.15

4.38

4.55

4.31

4.41

4.63

4.38

1

2

3

4.17 4.26 3.94 4.194

4.15 4.16 4.13 4.225

4.23 4.31 4.07 4.146

4.31 4.27 3.947

หลักสูตร

ผู้สอน 

วิธีการสอน 

ห้องเรียน 

ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม

การวัดและการประเมินการฝึกอบรม 

การศึกษาดูงาน

ผลการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๔

ผลการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๔
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 * ศึกษา วิจัย ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อกำาหนดมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยา
บรรณด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน * จัด
สัมมนาทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์แล

* คณะกรรมการหลกัสตูร 
ฝึกอบรม

ส่วนบริหารฝึกอบรม

ส่วนพัฒนาวิชาชีพฯ

* จัดทำาหอสมุด 
การประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน

กระบวนงานฝกึอบรมของสถาบนัการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชน(โครงสรา้ง)

สถาบนัการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชน

 * การตดิตามประเมนิผลการจดัฝกึอบรม
* จัดทำาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฝึกอบรม
- ข้อมูลด้านบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
- ข้อมูลวิทยากรผู้บรรยาย 
- ข้อมูลด้านหลักสูตรรายวิชาการฝึกอบรม
*จัดทำาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

 * จัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพและยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์

ส่วนแผนงานและ   
วิชาการ

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศ
- หลักสูตรความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
-  หลกัสตูรความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษาและ 
องค์กรระหว่างประเทศ

หลักสูตรภายในประเทศ
- หลักสูตรสำาหรับบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ 
- หลกัสตูรรว่มสำาหรบับคุลากรกรม ประชาสมัพนัธ์
และหน่วยงานภายนอก 
- หลักสูตรสำาหรับหน่วยงานภายนอก 
- หลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
 -หลักสูตรสำาหรับบุคคลทั่วไป * บริหารการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน

* เชือ่มโยงการดำาเนินการจัดฝึกอบรมกบัเครอืขา่ย
ในภมูภิาค * พฒันาสือ่และอปุกรณก์ารจัดฝกึอบรม
รวมทัง้หอ้งผลติ รายการวทิยแ ุละโทรทศัน(์Studio)

  * จัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรม
ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชน
แกบ่คุลากรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
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ไตรมาสที่ 3

ของ 

ปีงบประมาณ
 

ก่อนปีที่

ดำาเนินการ

ไตรมาสที่ 1 
ของ
ปีงบประมาณ

2 เดือนก่อนการ 
จัดฝึกอบรม

ตามระยะเวลา 
การฝึกอบรม

ภายหลังการ
อบรม 3 เดือน

3 วัน

2 วัน
อนุมัติ

ประชุมให้ความเห็น

เพื่อวิเคราะห์และปรับแผน
พัฒ

นาบุคลากร
รับทราบ

ระยะเวลา/ 
ขั้นตอน

ผู้บริหาร
(รปส.ที่กำากับดูแล)

คณ
ะกรรมการหลักสูตร

ฝึกอบรม
ผ.สปช.

ส่วนอำานวยการ
ส่วนพัฒ

นาการ ประชาสัมพันธ์
ส่วนบริหารจัดการหลักสูตร

 
รวบรวม/ศึกษาวิเคราะห์ตามต้อง 

การและความ จำาเป็นการฝึกอบรม (TNA) /  
รวบรวม

ขอ้ 
มู
ลพ

ฒ
ั 
นา HRD

 
ด้านงาน

ประชาสัมพันธ์ และ M
C

สำารวจ วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อออกแบบ
พัฒ

นาหลักสูตร

แต่งตั้งคณ
ะทำางาน

ดำาเนินการจัด
ฝึกอบรม

จัดระบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม/
วิทยากร เพื่อสร้างเครือข่าย

ให้ความชอบ
นำาเสนอ/

ขอความเห็นชอบ

พัฒ
นาช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/ 

คัดเลือก/แจ้งผล จัดระบบการ

บริหารงานการฝึกอบรม

ติดตามประเมินผล
ดำาเนินการอบรมตาม

หลักสูตร

ขออนุมัติจัดฝึกอบรม

- ประเมินผล

- สรุปรายงาน

เสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหาร

ประจำาเดือนเพื่อทราบเป็นฐาน

ข้อมูลเพื่อปรับและบูรณ
ากาแผน 
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ภาพกจิกรรมหลกัสตูร

   นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ ๕๒ (อบรมระหว่างวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดเสวนาทาง
วิชาการ “เตรยีมทพันกั PR พรอ้มไปขา้งหนา้กา้วสูอ่าเซยีน” เมือ่วนัที ่๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาการในหลักสูตร

หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ ๕๒
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     นักศึกษาหลักสูตร “Strategic PR” รุ่นที่ ๖ (อบรมระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๕) ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดเสวนาทางวิชาการ “ขับเคลื่อน
อย่างไรให้ไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม 
๑ กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาการในหลักสูตร

หลักสูตร “STRATEGIC PR” รุ่นที่ ๖

46 ๕๑ ปี แห่งการพัฒนาสู่สากล



47๕๑ ปี แห่งการพัฒนาสู่สากล



หลักสูตร “สื่อสารมวลสัมพันธ์” รุ่นที่ ๓๘

    นักศึกษาหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ ๓๘ (อบรมระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
– ๒ เมษายน ๒๕๕๕) ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดเสวนาทางวิชาการ “ทิศทาง
สื่อมวลชนไทยในเวทีประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมทางวิชาการในหลักสูตร
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   รายนามผู้จัดทำารายงาน

ที่ปรึกษา

คณะทำางาน

ประธานคณะทำางาน

นางจิตติมา  จารุจินดา

นางสาวปาชิดารัตน์  มีแสง

นายเทพประสิทธิ์  น้อยยาสูง 

นางภัทรมน  วังคำาหมื่น 

นางสาวเพ็ญนภา  พรหมผลิน 

นางสาวภาวิดา  โลหิตคุปต์ 

นายพัฒนพงศ์  สถานทรัพย์ 

นางสาวดลยาวารี  เดชใจ 
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