ด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวก ดำ�เนินการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จัดให้มีห้อง
นันทนาการและห้องอาหาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสถาบันฯ
งานพัฒนาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์

- จัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น หลักสูตรการพัฒนาทักษะงาน
ประชาสัมพันธ์, หลักสูตรการเขียนเพือ่ งานประชาสัมพันธ์, หลักสูตรนักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง, หลักสูตรการผลิตข่าวทางวิทยุกระจายเสียง, หลักสูตรเทคนิค
การเป็นพิธีกร และหลักสูตรการพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำ�หรับผู้บริหาร เป็นต้น
- จัดทำ�ข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละบุคลากร
ทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

แผนภูมิแสดงแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
จากระดับพื้นฐานสู่ระดับมืออาชีพ

ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ระดับพื้นฐาน
(Basic Skill)
￼ พัฒนาบุคลากร ด้าน
การประชาสัมพันธ์ และ
สือ่ สารมวลชน
๑) ด้านประชาสัมพันธ์
๒) ด้านวิทยุกระจายเสียง
๓) ด้านวิทยุโทรทัศน์

ระดับชํานาญการ
(Intermediate Skill)

- ความรูพ้ นื้ ฐานด้านวิทยุฯ
โทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์
- ความรูด้ า้ นการใช้อปุ กรณ์
ด้านสื่อ
- จรรยาบรรณสื่อสาร
มวลชน
- เทคนิคการผลิตรายการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์

ระดับมืออาชีพ
(Advanced Skill)

- ทักษะการผลิตรายการ
วิทยุฯ โทรทัศน์ - การ ผลิต
สือ่ เพือ่ การ ประชาสัมพันธ์
- ทั ก ษะการพู ด ในที่
สาธารณะ พิธีกร (MC)
- เทคนิคการกํากับและ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

- การสร้ า งสรรค์ ง าน
รายการ วิทยุฯ/ โทรทัศน์
- การสร้ า งสรรค์ ง าน
ประชาสัมพันธ์
- การบริหารจัดการงาน
สื่อสารมวลชน
- การบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
￼
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ฝ่ายวิชาการและแผน
(ฝวผ.)

• จัดทำ�แผนงาน / โครงการ
เพือ่ ขอรับจัดสรรงบประมาณ
ประจำ�ปี
• จัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำ�ปี
• รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ
ราชการของสถาบันฯ
• จัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อการ
		 รายงานผลการปฏิบตั ิ
		 ราชการทุกด้านของ
สถาบันฯ

ฝ่ายบรหิารทั่วไป
(ฝบห.)

• รับผิดชอบงานการเงิน งบ
ประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง
• ดำ�เนินงานสารบรรณรับ ส่งหนังสือ งานสารบรรณ
		 อิเล็คโทรนิค
• ดูแลหอพักอาคารสถานที่
การรักษาควาสะอาดและ
การรักษาความปลอดภัย
• รับผิดชอบงานสวัสดิการ
		 บุคลากรของสถาบันฯ

• รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
เชิง		 วิชาการเพือ่ การพัฒนาหลักสูตร
ให้		 อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
• จัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒเิ พือ่ จัด
ตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาการพัฒนา
หลักสูตร
• จั
ด
ทำ
�
แผนพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรของกรม		
ประชาสัมพันธ์
• ติดตามและประเมินผลหลักสูตรเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนทั้งภายใน
และต่างประเทศ
• พัฒนาห้องสมุดสถาบันฯ เพื่อให้
บริการแก่นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไป

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
(ฝพส.)

สถาบันการประชาสัมพันธ์
(สปช.

• จัดทำ�โครงการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามแผนการพัฒนา
หลักสูตร
• บริหารจัดการหลักสูตร
ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม		
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนด
• ประสานการดำ�เนินการกับ		
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และ ภายนอกเพือ่ ให้การจัด
ฝึกอบรมเกิด			
ประสิทธิภาพสูงสุด
• จัดทำ�ฐานข้อมูลการฝึกอบรม

ฝ่ายฝึกอบรม
(ฝฝร.)

โครงสร้างภารกจิ ของสถาบันการประชาสัมพนัธ์
(กําหนดใหมภ่ ายใน)

•
•
•
•
•

บำ�รุงรักษาอุปกรณ์
พัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม
สนับสนุนงานด้านเทคนิค
จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
สนับสนุนงานด้านศิลปกรรม

ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม
(ฝทร.)

บุคลากรสถาบันการประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

งานวิจัย/ประเมินผล

นางจิตติมา จารุจินดา
ผู้อำ�นวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ

นางสาวบุญปลูก มีทองคำ�
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายเทพทัย อาจวงค์
พนังานแท่นพิมพ์ บ.๑

นางสาวชลธิชา บรรเทา
ทุกข์พนักงานการเงินและบัญชี
นายภานุพงค์ หนูคง
พนักงานธุรการ
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ฝ่ายฝึกอบรม

นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม
นางวันเพ็ญ ภูช่างทอง
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวดลยาวารี เดชใจ
นักทรัพยากรปฏิบัติการ

นาสาวจิราภรณ์ พรมรังฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

นายภาวัช สีสันต์
นักสื่อสารมวลชน

นายถวิล ปานศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

นางภัทรมน วังคำ�หมื่น
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
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นางสาวภาวิดา โลหิตคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ

นางสาวณัฐธิดา สารกาศ
นักสื่อสารมวลชน

ฝ่ายวิชาการและแผน

นายถวิล ปานศรี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

นางภัทรมน วังคำ�หมื่น
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ

นางสาวภาวิดา โลหิตคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ

นางสาวณัฐธิดา สารกาศ
นักสื่อสารมวลชน

ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม

นายเทพประสิทธิ์ น้อยยาสูง
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม

นางสาวเพ็ญนภา พรหมผลิน
นักสื่อสารมวลชน

นายสุพจน์ คำ�วิเศษ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายธนาธิป อยู่ดี
นักประชาสัมพันธ์
๕๑ ปี แห่งการพัฒนาสู่สากล
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รายงานการประเมินผล
การใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
วัตถุประสงค์ในการวิจัย

๑. เพือ่ ประเมินผลของการใช้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๒. เพื่อนำ�ผลการประเมินที่ได้ไปจัดทำ�เป็นคู่มือหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม สำ�หรับใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานต่อไป

รูปแบบการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงสำ�รวจทางไปรษณีย์ เป็น
วิธีวิจัยหลัก และใช้การวิจัยเอกสารมาประกอบ เพื่อให้การประเมินเกิด
ความครบถ้วน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

กำ�หนดจากกลุ่มบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ๖ หมวด
จำ�นวนรวม ๓๐๘ คน ดังนี้
๑. หมวดการประชาสัมพันธ์ จำ�นวน ๗๐ คน
๒. หมวดวิทยุ-โทรทัศน์ จำ�นวน ๔๕ คน
๓. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน ๕๓ คน
๔. หมวดการบริหารจัดการ จำ�นวน ๗๐ คน
๕. หมวดด้านเทคนิค จำ�นวน ๓๒ คน
๖. หมวดอื่น ๆ จำ�นวน ๓๘ คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสอบถาม ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยอิงจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดทำ�ขึ้น ๗ ด้าน ในเรื่องของ
๑. หลักสูตร
๒. ผู้สอน
๓. วิธีการสอน
๔. ห้องเรียน
๕. ผู้เรียน
๖. การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม
๗. การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
โดยเมือ่ รวมคำ�ถามทัง้ หมดทีเ่ ป็นเกณฑ์ยอ่ ยทุกเกณฑ์ของแต่ละหมวดแล้ว
จะอยู่ระหว่าง ๓๒ - ๓๖ ข้อ

ตัวอย่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
เกณฑ์ฯ เรื่องหลักสูตร

๑. การเน้นการพัฒนาผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่าง
มืออาชีพ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๒. การสำ�รวจความต้องการการฝึกอบรม

เกณฑ์ฯ เรื่องผู้สอน

๑. คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผลงานที่ตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอน
ของผู้สอน
๒. ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับเนือ้ หาวิชาทีส่ อนไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปีของผูส้ อน

ตัวอย่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
เกณฑ์ฯ เรื่องวิธีการสอน

๑. แผนการสอนและ/หรือเค้าโครงการสอนที่ชัดเจนและเป็นระบบ
๒. การใช้อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม

เกณฑ์ฯ เรื่องห้องเรียน

๑. ขนาดของห้องเรียนที่เหมาะสมกับจำ�นวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๒. ลักษณะการจัดห้องเรียนทีเ่ หมาะสมกับหัวข้อการสอนหรือกิจกรรมทีใ่ ช้
๕๑ ปี แห่งการพัฒนาสู่สากล
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ตัวอย่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
เกณฑ์ฯ เรื่องผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด
เกณฑ์ฯ เรื่องการวัดและการประเมินการฝึกอบรม
๑. การทดสอบความรู้และความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน และหลัง
การฝึกอบรม
๒. การประเมินความพึงพอใจรายวิชาและท้ายหลักสูตร

ตัวอย่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
เกณฑ์ฯ เรื่องการศึกษาดูงาน

๑. การศึกษาดูงานมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับหลักสูตรและจำ�นวนผู้เรียน
๒. สถานที่ที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสมกับจำ�นวนผู้เรียน
ผลการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๓
ผลการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๓

หมวดหลักสูตร

หลักสูตร
ผู้สอน
วิธีการสอน
ห้องเรียน
ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
การวัดและการประเมินการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน
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4.29
4.44
4.17
4.29
4.23
4.22
4.18

4.16
4.38
4.09
4.12
4.04
4.08
3.92

3.82
4.25
3.91
4.07
3.94
3.86

4.07
4.26
4.02
4.12
4.05
4.13
3.82

หมวดที่ 6
อื่นๆ
หมวดที่ 5
ด้านเทคนิค

1
2
3
4
5
6
7

หมวดที่ 4
การบริหารจัดการ
หมวดที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 2
วิทยุ-โทรทัศน์
หมวดที่ 1
การประชาสัมพันธ์

ลำ�ดับ เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ที่
การฝึกอบรม

3.88
4.29
3.96
4.06
4.06
4.04
3.42

4.13
4.37
4.04
4.15
3.92
4.03

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ในระยะยาว หน่วยงานที่รับผิดชอบควรดำ�เนินการพัฒนารายละเอียด
ของเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงลึกต่อไป
ในเชิงคุณภาพ
		
ขยายรายละเอียดของแต่ละเกณฑ์ มีค�ำ อธิบายทีช่ ดั เจนเพือ่ ความ
		
เข้าใจที่ตรงกันเมื่อต้องนำ�ไปใช้ในหน่วยงานที่หลากหลาย
		
กำ�หนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแต่ละเกณฑ์ รวมถึง
		
กำ�หนดวิธกี ารประเมินหรือการวัดของเกณฑ์ และข้อมูลหรือหลัก
		
ฐานที่จะนำ�มาใช้ประกอบการรายงานหรือยืนยันเกณฑ์
ในเชิงปริมาณ
		
กำ�หนดระดับขั้นของคะแนนของแต่ละเกณฑ์เพิ่มเติม

ปัญหาที่พบจากการวิจัย

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายชื่อและที่อยู่ในการติดต่อของผู้ที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ความร่วมมือจากผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม
ความแตกต่างและความหลากหลายของลักษณะหลักสูตรที่ฝึกอบรม
ผลการประเมินเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๓

หมวดหลักสูตร

ค่าเฉลี่ยรวมประเมินเกณฑ์ฯ 4.26
ปรับค่าเป็นฐาน 100 (ร้อยละ) 85.2
รวมทั้ง 6 หมวด (ร้อยละ)

4.12
85.2

3.94
85.2
81.5

4.08
81.6

หมวดที่ 6
อื่นๆ
หมวดที่ 5
ด้านเทคนิค

หมวดที่ 4
การบริหารจัดการ
หมวดที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 2
วิทยุ-โทรทัศน์
หมวดที่ 1
การประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม

3.97
79.4

4.07
81.4
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ผลการประเมินฯ สามารถนำ�มาเป็นแนวทางในการจัดทำ�เป็นคู่มือหลัก
เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมเบื้องต้น สำ�หรับใช้ประโยชน์ต่อ
ไปในอนาคต
เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมทีถ่ กู พัฒนาในครัง้ นีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้น
ของการดำ�เนินการในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม
		
นำ�หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมนี้ไปปรับใช้จริง
		
กับหน่วยงานต่าง ๆ
		
ตรวจสอบ ติดตามข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องของเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ
		
เหล่านีเ้ พือ่ เป็นข้อมูลในการนำ�ไปปรับเปลีย่ นและพัฒนาเกณฑ์ฯ
		
ให้เหมาะสม และทันสมัยต่อไป
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