
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

ส านัก/กอง :  สถาบันการประชาสัมพันธ์ 

กระบวนงาน : การพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและ   
                  ประชาสัมพันธ์ 
เอกสารเลขที่ : ..................... แก้ไขครั้งท่ี……..ฉบับที่......... 
วันที่บังคับใช้ ตุลาคม ๒๕๖5  เป็นต้นไป 

 
 
 

 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
กระบวนงาน  .....การพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ.์.................... 
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สารบัญ 

 
 
หัวข้อ         หน้า 
วัตถุประสงค์          ๓ 
ขอบเขต           ๓ 

 ค าจ ากัดความ          ๓ 
 ความรับผิดชอบ          ๓ 

ผังกระบวนงาน          ๔ 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน       ๕ 
กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เก่ียวข้อง       ๖ 
การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร        ๗ 
ระบบการติดตามและประเมินผล        ๗ 

 

บันทึกการประกาศใช้ 
 

แก้ไขครั้งท่ี วัน เดือน ปี รายละเอียดการแก้ไข 
๐๐ ตุลาคม ๒๕๖5  

เป็นต้นไป 
ใช้ปฏิบัติเป็นครั้งแรก 
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๑.  วัตถุประสงค ์
 ๑.๑ เพ่ือให้สถาบนัการประชาสมัพันธ์มีคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ชัดเจนเปน็ลายลักษณ์อักษร 
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ 
 ๑.๒ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการประชาสัมพันธ์เข้าใจกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร สามารถน าไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
๒.  ขอบเขต 

 คู่มือนี้ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 
๓.  ค าจ ากัดความ (ถ้ามี) 
  ๓.๑ “การพัฒนาหลักสูตร” หมายถึง การจัดท าหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับความต้องการของผู้เข้าอบรมและสภาพสังคม 
 ๓.๒ “หลักสูตรใหม่” หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในสถาบันการประชาสัมพันธ์มาก่อน 
 ๓.๓ “หลักสูตรปรับปรุง” หมายถึง  หลักสูตรที ่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการเรียนการสอน ใน
สถาบันการประชาสัมพันธ์แล้ว แต่ประสงค์จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระให้เหมาะสม 
 ๓.๔ “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
 
๔.  หน่วยงานรับผิดชอบ  (ระบุส านัก/กอง ที่เป็นเจ้าของเรื่อง) 
 สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
 
๕.  ผังกระบวนการท างาน 

5.1 ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน :  ความครบถ้วนของการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์ได้ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 

5.2 ผังกระบวนงาน มีดังนี้ 
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ล ำดับที่ ขั้นตอน/กำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ 
ผู้รับผิดชอบ/
หน่วยงำน 

๑.  
 
 

๒ วัน สปช. 

๒.  
 
 

๑๕ วัน คณะท างานพัฒนา
หลักสูตร สปช. 

๓. 
 
 

 ๗ วัน 
 

คณะท างานพัฒนา
หลักสูตร สปช. 

๔.   
๗ วัน 

 

คณะท างานพัฒนา
หลักสูตร สปช. 

๕. 
 
 

 ๗ วัน คณะท างานพัฒนา
หลักสูตร สปช. 

๖.  
 
 

๑๒๐ วัน สปช. 

 
หมายเหตุ 
 
   จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนการ 

   กิจกรรมและการปฎิบัติงาน 

   การตัดสินใจ 
 
ทิศทางการเคลื่อนไหวของงาน  

  
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสตูร 
ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

รวบรวมข้อมลูที่ต้องใช้ในการพัฒนาหลักสตูร  
และจัดประชุมคณะท างานฯ 

แต่งตั้งคณะผู้ทรงคณุวุฒิด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

สรุปผลการประชุม และจดัท ารายละเอียดหลักสูตร 

น าหลักสตูรทีไ่ด้รับการพัฒนาไปจดั
ฝึกอบรม และประเมินผลหลักสูตร 

จัดประชุมเพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
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๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ชื่อกระบวนงาน : การพัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 

ล าดับ 
ขั้นตอน 

รายละเอียด 
ระยะเวลา/ 

มาตรฐานงาน 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ 

๒ วัน เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร
ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ 

สปช. 

2. 
 

รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร เช่น โครงสร้างหลักสูตร ผลการ
ประเมินการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา และจัด
ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือมอบหมายงาน 

๑๕ วัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
จ าเป็น และเกิด
ท าความเข้าใจ
ร่วมกันในการ
ท างาน 

คณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 

สปช. 

3. 
 

แต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 

๗ วัน 
 

เพ่ือให้ได้
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ใน
การวิพากษ์และ
พัฒนาหลักสูตร 

คณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 

สปช. 

4. 
 

จัดประชุมเพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ๗ วัน เพ่ือให้ได้
หลักสูตรฝึกอบรม
ที่เหมาะสม และ
มีคุณภาพมากขึ้น 

คณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 

สปช. 

5. 
 

สรุปผลการประชุม และจัดท ารายละเอียด
หลักสูตร 

๗ วัน เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัด
หลักสูตรฝึกอบรม 

คณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 

สปช. 

6. 
 

น าหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาไปจัดฝึกอบรม 
และท าการประเมินผลหลักสูตร 

๑๒๐ วัน เพ่ือน าผล
ประเมินไปพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 

สปช. 
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๗. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
7.1 (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
7.2 คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
๗.๓ รายละเอียดหลักสูตรและผลประเมินการฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา 

 
๘. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

๘.๑ การจัดเก็บ (ให้ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในข้อ 6 เช่น เอกสาร
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นต้น พร้อมระบุสถานที่จัดเก็บและ
รูปแบบการจัดเก็บ เช่น จัดเก็บบนเว็บไซต์ ...... ในรูปแบบไฟล์ PDF เป็นต้น) 

 
ล าดับ ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

การจัดเก็บ 
๑. หนังสือแต่งตั้งคณะท างานพัฒนา

หลักสูตรของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ 

จัดเก็บบนกูเกิ้ลไดร์ฟ และ
เว็บไซต์ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ 
PDF 

สปช.  

๒. โครงสร้างหลักสูตร ผลการประเมิน
การจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา 

จัดเก็บบนกูเกิ้ลไดร์ฟ และ
เว็บไซต์ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ 
PDF 

สปช.  

๓. หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

จัดเก็บบนกูเกิ้ลไดร์ฟ และ
เว็บไซต์ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ 
PDF 

สปช.  

๔. สรุปผลการประชุมเพื่อด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตร 

จัดเก็บบนกูเกิ้ลไดร์ฟ และ
เว็บไซต์ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ 
PDF 

สปช.  

๕. 
 

รายละเอียดหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

จัดเก็บบนกูเกิ้ลไดร์ฟ และ
เว็บไซต์ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ 
PDF 

สปช.  

๖. สรุปผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา 

จัดเก็บบนกูเกิ้ลไดร์ฟ และ
เว็บไซต์ของสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบไฟล์ 
PDF 

สปช.  
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๘.๒  ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง (ให้ระบุผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารแต่ละล าดับตามข้อ 8.1 เช่น บุคลากร กปส. ทุกคน) 
 เอกสารล าดับที่ ๑ – ๖ ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง คือ บุคลากร กปส. ทุกคน 

 
๙. ระบบการติดตามและประเมินผล 

ได้ก าหนดวิธีการ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
กระบวนงานที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

9.1 การติดตามผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาหลักสูตรของ  
สถาบันการประชาสัมพันธ์ 

9.2 การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
9.3  รายละเอียดหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
๙.๔  สรุปผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
 

--------------------------------- 
 

 
 

 


