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ค ำน ำ 

กำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ และกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรขององค์กร เป็นกลยุทธ์ส ำคัญใน

กำรประชำสัมพันธ์ กำรด ำเนินงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ไปสู่ 

อำจำรย์ นักศึกษำ บุคลำกร และหน่วยงำนภำยนอก ให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร 

ด ำเนินงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำร อันจะน ำมำซึ่งกำรมีสว่นร่วมของหน่วยงำนภำยในและภำยนอก   

นอกจำกน้ี ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรถ่ำยทอดนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ ตลอดจนเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำร 

ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตงิำน

ดำ้นกำรส่ือสำรและประชำสัมพันธ์ ให้มขีั้นตอนและวิธกีำรปฏิบัตเิป็นไปในทิศทำงเดยีวกัน เพ่ือสร้ำง

มำตรฐำนและลดข้อผิดพลำดในขั้นตอนกำรด ำเนินงำน อีกทัง้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรที่

เข้ำมำท ำงำนใหม ่

ในเนือ้หำจะประกอบดว้ยขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนในกำรเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรของคณะ

วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ผ่ำนทำงช่องทำงตำ่งๆ ต้ังแต่กำรเร่ิมปฏิบัตงิำน

จนถึงกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำน 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอยำ่งย่ิงว่ำ คู่มอืฉบับนีจ้ะอ ำนวยประโยชน์ ต่อกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรสื่อสำร 

และประชำสัมพันธ์ไดเ้ป็นอย่ำงด ีทั้งน้ี หำกท่ำนใดมีขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นกำรปรับปรุงกระบวนกำร

สื่อสำรและประชำสัมพันธใ์ห้มีประสทิธิภำพมำกขึ้น ทำงผู้จัดท ำยินดน้ีอมรับ และขอขอบคุณมำ  

ณ โอกำสน้ี   

 

ภำนุวัตร์ แตงนวลจันทร ์ 

นักประชำสัมพันธ์ 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญ/ความเป็นมา  

คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร  วิทยำลัยครูนครสวรรค์ ต้ังขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๗   หลังจำกมีกำร

ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู  พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยโอนภำควิชำสหกรณ์จำกคณะวิทยำศำสตร์  

ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  และภำควิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ จำกคณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์เข้ำมำสังกัดในคณะฯ  โดยใช้ช่ือว่ำ  คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร เมื่อแรกต้ังคณะวิชำ

วิทยำกำรจัดกำรมีภำควิชำทั้งหมด ๓ ภำควิชำ คือ ภำควิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  และ

ภำควิชำกำรส่ือสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 กำรแบ่งภำควิชำในคร้ังแรกน้ียังไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย  เพรำะยังไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำร  ต่อเมื่อผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรและ

ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว  จึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่  ๑๗ เมษำยน พ.ศ. 

๒๕๓๐  โดยให้คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำรประกอบด้วยภำควิชำ  ๓ ภำควิชำ  ภำควิชำบริหำรธุรกิจ 

และสหกรณ์ ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  และภำควิชำกำรส่ือสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 เน่ืองจำก  พันธกิจของวิทยำลัยครูมีมำกขึ้นไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตวิชำชีพครูเท่ำน้ัน ยังมีกำร

ผลิตบัณฑิตสำยวิชำชีพอื่นๆ  อีกหลำยสำขำ  กระทรวงศึกษำธิกำร  จึงได้ขอพระรำชทำนนำมใหม่แก่

วิทยำลัยครูทั่วประเทศทั้ง  ๓๖  แห่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจที่มีอยู่ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

จึงไดพ้ระรำชทำนนำมว่ำ  “สถำบันรำชภัฏ”  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗   รัฐบำลของนำยกรัฐมนตรีชวน  หลกีภัย  ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบัน

รำชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘   ต่อรัฐสภำ และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวไดท้รงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ลง

พระปรมำภิไธย  เมื่อวันที่  ๑๙  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๓๘   ส ำนักเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรีไดป้ระกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ที่  ๑๑๒  ตอนที่  ๔  ลงวันที่  ๒๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๘  พระรำชบัญญัติ 

ฉบับน้ีท ำให้สถำบันรำชภัฏมีโครงสร้ำงเปลี่ยนแปลงจำกเดิม  สำมำรถเปิดสอนได้ในระดับที่สูงกว่ำ

ปรญิญำตรีทุกสำขำวิชำ ช่ือสว่นรำชกำรต ำแหน่งทำงกำรบรหิำรอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  คณะวิชำ

วิทยำกำรจัดกำรเปลี่ยนเป็น “คณะวิทยำกำรจัดกำร”  หัวหน้ำคณะวิชำเปลี่ยนเป็น “คณะบด”ี 

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๔๗   เมื่อมีกำรปรับปรุงระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินใหม่  และให้สถำบัน

รำชภัฏที่จัดต้ังขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  มีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๗   และประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 เมื่อเร่ิมเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  คณะวิทยำกำรจัดกำร  ด ำเนินกำรบริหำรงำนใน

รูปแบบมีภำควิชำ  โดยจัดเป็น  ๒ ภำควิชำ  ๑ ส ำนักงำนดังนี้ คือ  ๑) ภำควิชำบริหำรธุรกิจ    ๒) 
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ภำควิชำนเิทศศำสตร์และอุตสำหกรรมบรกิำร  และ  ๓) ส ำนักงำนคณบด ี 

 ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๒  ได้มกีำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบรหิำรใหม่ โดยยกเลิกภำควิชำและ

กลับไปด ำเนินกำรในรูปแบบสำขำวิชำ  โดยแบ่งออกเป็น ๗ สำขำวิชำ  กับ ๑ ส ำนักงำนคณบดี  ซึ่ง

สำขำวิชำทั้งหมดประกอบดว้ย  

๑. สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษยแ์ละองค์กำร 

๒. สำขำวิชำกำรบัญชีและกำรเงิน 

๓. สำขำวิชำกำรตลำด 

๔. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๕. สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่ 

๖. สำขำวิชำนเิทศศำสตร์ 

๗. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและบรกิำร  

 

งำนประชำสัมพันธ์ ขึ้นตรงกับฝ่ำยบรหิำร คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรค์ ได้มกี็ปรับโครงสร้ำงใหม่ ทั้งนีง้ำนประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ในกำรสร้ำงและรักษำ

ภำพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่ขำ่วสำร โครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร

นักศึกษำใหม่ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง

ภำยในและภำยนอกไดรั้บรูข้่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ ของคณะฯ  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือก ำหนดข้ันตอนกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ให้มีมำตรฐำน เพ่ือให้ผู้

ปฏิบัตสิำมำรถปฏิบัตงิำนไปในแนวทำงเดยีวกัน 

- เพ่ือลดปัญหำกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน และลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัตงิำน 

- เพ่ือใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน หรือใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรที่

เข้ำมำท ำงำนใหม ่

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  - ผู้ปฏิบัตงิำน อำท ิอำจำรย์ ประจ ำหลักสูตรนักประชำสัมพันธ์ หรือผู้ได้รับมอบหมำย ได้

ทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ให้มมีำตรฐำนและสำมำรถปฏิบัตงิำน

ไปในแนวทำงเดยีวกัน 

- ได้ลดปัญหำกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน และลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัตงิำน 
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- ได้ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน หรือใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนส ำหรับบุคลำกรที่เข้ำมำ

ท ำงำนใหม่ 

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือกำรปฏิบัตงิำนกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ ฉบับนี้  เป็นคู่มอืที่จัดท ำขึน้เฉพำะกำร

ปฏิบัตงิำนด้ำนประชำสัมพันธ์ ภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งคู่มอื

ปฏิบัตงิำนดังกล่ำว มีเนื้อหำ ครอบคลุมต้ังแต่กำรประชุมวำงแผนกับผู้บรหิำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพำะอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร นักประชำสัมพันธ์  เพ่ือให้ทรำบถึงแนวทำงหรือข้อสรุปของขั้นตอน

กำรปฏิบัตงิำน กระบวนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  ต้ังแต่กำรเร่ิมปฏิบัตงิำนจนถึงกำรประเมินผล

กำรด ำเนนิงำน 

 

1.5 นยิามศัพท์เฉพาะ 

ภาพลักษณ์  (Image) 

ภำพลักษณ์  หมำยถึง  ภำพขององค์กร สถำบนั  หรือหน่วยงำนในควำมรูส้กึของ 

ประชำชนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นผลมำจำกพฤติกรรมต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ประชำชนได้ รับรู้น้ันๆ  โดย 

กำรเกิดภำพลักษณ์ ต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำน  ในกำรจัดท ำแผนประชำสัมพันธ์  นักประชำสัมพันธ์

ควรศึกษำถึงลักษณะของภำพลักษณ์  กำรเกิดภำพลักษณ์  และประเภทของภำพลักษณ์  ใหเ้ข้ำใจ

อย่ำงถอ่งแท้  สำมำรถก ำหนดรำยละเอียดต่ำงๆ  ในแผนประชำสัมพันธ์ไดอ้ย่ำงถูกต้อง 

การวางแผนประชาสัมพันธ์  (The public relations plan) 

          กำรวำงแผนประชำสัมพันธ์   หมำยถึง  กำรก ำหนดวิธ ีขององค์กร  สถำบัน  

หน่วยงำนอย่ำงมีเหตุมีผล  เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนนิงำนประชำสัมพันธ์  กำรวำงแผนนีเ้ป็น

ขั้นตอนที่ กระท ำตอ่จำกกำรวิเครำะห์ วิจัย ดังน้ัน  นักประชำสัมพันธ์ ควรทรำบถึงสำเหตุของปัญหำที่

หน่วยงำนต้องเผชญิอยู ่ และท่ำที ทัศนคต ิต่ำงๆของประชำชน กลุ่มเป้ำหมำย แลว้จึงน ำข้อมูลที่ได ้ไป

ก ำหนดรำยละเอียดกิจกรรมต่ำง ๆ  ในแผนกำรประชำสัมพันธ์   ให้สอดคลอ้งกับสภำพควำมเป็นจริง  

และที่ส ำคัญต้องมีกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ ขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ ในเร่ืองกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์

องค์กรน้ันๆ ดว้ย กำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญมำกในกำรท ำงำนด้ำนกำร

สื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

การประชาสัมพันธ์  (Public Relation) 

กำรประชำสัมพันธ์ หรือกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์น้ัน สว่นหน่ึงมวีัตถุประสงค์ 

เพ่ือชักจูงประชำมต ิ(Public opinion) ดว้ยวิธกีำรติดต่อสื่อสำร (Communication) เพ่ือให้กลุ่มประชำชน

เป้ำหมำย (Target publics) เกิดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมรูส้กึที่ดีต่อหน่วยงำน องค์กร หรือ

สถำบัน กำรประชำสัมพันธ์ จึงมิใช่เป็นเพียงแค่งำนเผยแพร่ (Publicity) แตง่ำนประชำสัมพันธ์ เป็นงำน
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ทั้งศำสตร์และศิลป ์ในเชิงสร้ำงสรรค์ ที่กอ่ให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน เป็นงำนสง่เสริม

ควำมเข้ำใจอันด ีและสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงหน่วยงำน องค์กรหรือสถำบัน กับกลุ่มประชำชนที่

เกี่ยวข้อง โดยยึดถอืหลักควำมจรงิและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ำย 

กำรประชำสัมพันธ์ เป็นงำนในระดับนโยบำยที่องค์กร สถำบัน ทุกประเภท ต่ำงน ำ งำน

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กร หรือสถำบันของตนอย่ำงกว้ำงขวำงแพร่หลำย โดยมี

วัตถุประสงค์เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันด ีระหว่ำงหน่วยงำนของตนกับประชำชน เพ่ือ

ป้องกันกำรเข้ำใจผิด ตลอดจนกำรลดสำเหตุแห่งควำมขัดแย้งต่ำงๆ  รวมทั้งกำรใช้กำรประชำสัมพันธ์

เพ่ือสนับสนุนนโยบำยและกำรด ำเนนิงำนขององค์กร สถำบัน เสริมสร้ำงและรักษำชื่อเสยีง ควำมนยิม 

ควำมเช่ือถอืศรัทธำ และควำมร่วมมอืสนับสนุนจำกประชำชนที่พึงมต่ีอหน่วยงำนของตน 

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

        กำรเขียนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ เป็นกำรเขียนที่แตกต่ำงจำกเขียนประเภทอื่นๆ 

เน่ืองจำกมีวัตถุประสงค์ ที่แตกต่ำงจำกกำรเขียนทั่วไป กำรเขียนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์น้ันมี

จุดมุง่หมำยเพ่ือให้ประชำชนเป้ำหมำยเกิดควำมรู้  วัตถุประสงค์พ้ืนฐำนม ี๗ ประกำร คือ 

๑) กำรเขียนเพ่ือบอกกล่ำวให้ เข้ำใจเพ่ือให้ไดรั้บรูว้่ำองค์กรท ำอะไร ท ำอย่ำงไร 

เมื่อใด เพ่ืออะไร เพรำะอะไร ที่ไหน เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบ 

๒) กำรเขียนเพ่ือให้ ประชำชนยอมรับ เป็นกำรเขียนโน้มน้ำวใจ ชักจูงให้ ประชำชน 

คล้อยตำม โดยยกส่วนดใีห้เห็นชัดเจนและใช้ภำษำให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

๓) กำรเขียนเพ่ือมิให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

๔) กำรเขียนเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี 

๕) กำรแก้ไขเพื่อมิให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

๖) กำรเขียนเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 

๗) กำรเขียนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรตลำด 

รูปแบบของกำรเขียนเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกองค์กร มีกำรเขียน 

ในลักษณะตำ่งๆ เช่น กำรเขียนข่ำวแจก กำรเขียนสุนทรพจน์ ในโอกำสต่ำงๆ กำรเขียนบทควำม กำร 

เขียนบรรยำยสรุป กำรเขียนทำงวิชำกำร กำรเขียนบทควำม กำรเขียนค ำบรรยำยประกอบภำพน่ิง 

กำรเขียนบทภำพยนตร์และบทวิทยุโทรทัศน์ 

-  ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรอืเรยีกว่า ข่าวแจก เป็นเครื่องมือในกำร 

ถ่ำยทอดข้อมูลต่ำงๆ ของหน่วยงำนเผยแพร่ ไปยังกลุ่มประชำชนกลุม่เป้ำหมำย โดยผ่ำนสื่อหรือ 

ช่องทำงตำ่งๆ ตำมควำมเหมำะสม จึงอำจเป็นทั้งข่ำวที่เผยแพร่ทำง หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุ และ 

โทรทัศน์และส่ือแขนงอื่นๆ ได้ทั้งส้ิน 

-  บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ กำรเขียนบทควำมมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
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๑. เพ่ืออธิบำย มีลักษณะเป็นกำรให้ขอ้มูล ใหภู้มิหลัง และข้อเท็จจรงิอย่ำงละเอียดเพ่ือ

อธิบำยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจง่ำยในเร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์ที่ซับซ้อน  

๒. เพ่ือรำยงำนหรอืกระตุน้ควำมสนใจ มีลักษณะคลำ้ยๆ กับกำรเขียนเพ่ืออธิบำยหรือ

วิเครำะห์ ซึ่งพิจำรณำเห็นว่ำเป็นเรื่องที่ผู้อำ่นควรรู้ เป็นกำรรำยงำน บอกเล่ำเรื่องรำวที่เกิดขึน้  

๓. เพ่ือให้ควำมรู้ กำรแสดงควำมคิดเห็นของบทควำมนี ้คือกำรให้ควำมรู้ ทั้งทำงตรง

และทำงอ้อม 

๔. เพ่ือเสนอแนวทำงแก้ไข เป็นบทควำมที่ผู้เขยีนมุ่งอธิบำยถึงข้อเท็จจรงิและที่มำของ

ปัญหำ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึน้ พร้อมกับเสนอแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ ซึ่งอำจมีมำกกวำ่หน่ึง

แนวทำงก็ได้   

๕.  เพ่ือโน้มน้ำวใจ เป็นบทควำมที่ผูเ้ขียนต้องกำรโน้มน้ำวให้เกิดกำรคล้อยตำมควำม

คิดเห็นในเร่ืองที่ก ำลังน ำเสนอ สว่นมำกมักเป็นประเด็นเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือโครงกำรรณรงค์

ต่ำงๆ  

๖. เพ่ือวิเครำะหห์รือวิจำรณ์ กำรวิเครำะห์เป็นกำรน ำเสนอข้อเท็จจรงิหรือประเด็น

ปัญหำตำมหลักวิชำกำร ช้ีให้เห็นข้อดแีละข้อเสยีและผลกระทบ โดยอ้ำงเหตุผลที่น่ำเชื่อถือ

ประกอบกำรวิเครำะห์อยำ่งรอบดำ้น สว่นกำรวิจำรณจ์ะเน้นในควำมคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมำ

จำกควำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่มีโดยมองปัญหำรอบดำ้นในทุกมิติเพื่อให้ไดค้วำมคิดเห็นที่เที่ยงตรง  

๗. เพ่ือควำมเพลดิเพลนิ เป็นกำรน ำเสนอเร่ืองเบำๆ ที่ผอ่นคลำย เพ่ือสร้ำงอำรมณข์ัน

ดว้ยลีลำภำษำที่ไม่เป็นทำงกำร 

-  การเขียนประกาศหรอืแถลงการณ์ ข้อเขียนชนิดหนึ่งที่อำจเผยแพร่เป็นเอกสำร

เฉพำะ เช่น แผ่นปลวิ (Leaflet) หรือนยิมเผยแพร่ทำงสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ มุ่งกำรสร้ำง

ควำมรูค้วำมเข้ำใจอย่ำงจริงจัง 

-   การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือและส่ือกลำงในกำรสื่อสำร

จำกองค์กรสูก่ลุ่มเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึน้ระหว่ำงองค์กรกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ในปัจจุบันสื่อในกำรประชำสัมพันธ์มมีำกมำยและหลำกหลำย อันเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรพัฒนำดำ้น

เทคโนโลยี ของโลกปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมได้มีกำรแบ่งส่ือประชำสัมพันธ์ โดยพิจำรณำตำมลักษณะของ

สื่อ ได้เป็น ๖ ประเภท คอื 

๑. สื่อบุคคล หมำยถึง ตัวบุคคลที่ท ำหน้ำที่ถำ่ยทอดเรื่องรำวต่ำงๆ สูบุ่คคล

อื่น สื่อบุคคลจัดได้ว่ำเป็นส่ือที่มปีระสิทธิภำพสูงในกำรประชำสัมพันธ์ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรโน้มน้ำว

จิตใจเน่ืองจำกติดต่อกับผู้รับสำรโดยตรง สว่นใหญ่อำศัยกำรพูดในลักษณะตำ่งๆ เช่น กำรสนทนำ

พบปะพูดคุย กำรประชุม กำรสอน กำรให้สัมภำษณ์ กำรโต้วำที กำรอภิปรำย กำรปำฐกถำ และกำร

พูดในโอกำสพิเศษตำ่งๆ แตส่ื่อบุคคลก็มขี้อจ ำกัด คือ ในกรณีที่เนื้อหำเป็นเรื่องซบัซ้อน กำรใช้ค ำพูด
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อย่ำงเดียวอำจไมส่ำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจได้ทันที และเป็นส่ือที่ไม่ถำวร ยำกแก่กำรตรวจสอบและ

อ้ำงอิงนอกจำกจะมีผู้บันทึกค ำพูดน้ันๆ ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเอำไว้ 

๒. สื่อมวลชน จำกข้อจ ำกัดของสื่อบุคคลที่ไม่สำมำรถใช้เป็นสื่อกลำง

ถ่ำยทอดข่ำวสำรเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์สู่คนจ ำนวนมำกพร้อมกันในเวลำเดยีวกันอยำ่งรวดเร็ว มนุษย์

จึงไดพั้ฒนำเทคโนโลยี กำรสื่อสำรและเกิดเป็นส่ือมวลชนเพ่ือมำรับใช้ภำรกิจดังกล่ำว สื่อมวลชนอำจ

แบ่งประเภทตำมคุณลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุ กระจำยเสยีง 

วิทยโุทรทัศน์ และภำพยนตร์ ทั้งน้ี สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสำร มีควำมคงทนถำวร สำมำรถน ำ

ข่ำวสำรมำอ่ำนใหม่ได้ ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก แต่มขี้อจ ำกัดส ำหรับบุคคลที่ตำบอดหรอือ่ำนหนังสือไมอ่อก สว่น

สื่อวิทยุกระจำยเสยีง เป็นส่ือที่ส่งไปได้ไกล เพรำะใช้คลื่นวิทยุ ไมม่ีขอ้จ ำกัดดำ้นกำรขนสง่เหมือน

หนังสือพิมพ์หรือนติยสำร และสำมำรถรับฟังในขณะที่ท ำงำนอย่ำงอื่นไปด้วยได้ แตม่ีขอ้จ ำกัดคือผู้ฟัง 

ไมส่ำมำรถย้อนกลับมำฟังได้ใหม่อีก ดังน้ัน หำกมิไดต้ั้งใจฟังในบำงครัง้ก็ท ำให้ไดข้่ำวสำรที่ไม่สมบูรณ์

สื่อวิทยุโทรทัศน์และภำพยนตร์ จัดเป็นส่ือที่มปีระสิทธิภำพในกำรสื่อสำรมำกที่สุด เน่ืองจำกสำมำรถ 

เห็นภำพเคลื่อนไหวและได้ยินเสยีง ท ำให้กำรรับรูเ้ป็นไปอย่ำงชัดเจนและมีประสทิธิภำพย่ิง แต่มี

ข้อจ ำกัด คือ ต้องใช้ไฟฟ้ำหรือแบตเตอรี่ ท ำใหไ้ม่สำมำรถเข้ำถึงพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ยังไมม่ีไฟฟ้ำใช้ 

๓. สื่อสิ่งพมิพ์ เป็นส่ือในกำรประชำสัมพันธ์ที่หน่วยงำนเป็นผู้ผลิตและ

เผยแพร่ไปสูก่ลุ่มเป้ำหมำย ด้วยวัตถุประสงค์ในกำรผลติและรูปแบบแตกต่ำงกันออกไป เช่น แผ่นปลิว 

แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมำยข่ำว วำรสำร เอกสำรเผยแพร่ หนังสือในโอกำสพิเศษ รำยงำนประจ ำป ี

เป็นต้น ปัจจุบันควำมนยิมในกำรใช้ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์น้ีมีอยูม่ำก และมี

รูปแบบที่หลำกหลำยออกไปอีกมำกมำย เช่น ในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้วนแตเ่ป็นสื่อที่

เข้ำถงึประชำชนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ มีอำยุกำรใช้งำนนำน แตม่ีขอ้จ ำกัดในเร่ืองกำรน ำเสนอเนื้อหำ 

ซึ่งต้องให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย เช่น แผ่นพับที่เขียนดว้ยภำษำวิชำกำร ถ้ำส่งไปให้ประชำชนใน

ชนบท อำจจะไม่สำมำรถเข้ำใจเนือ้หำที่ต้องกำรประชำสัมพันธ์ไดเ้ลย 

๔. สื่อโสตทัศน์  เป็นส่ือที่ผู้รับสำมำรถได้ทั้งภำพและเสยีง โดยปกติ สื่อโสต

ทัศน์ แบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น คือ สว่นที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอำจจะสำมำรถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง 

เช่น ภำพวำด แบบจ ำลอง หรือของตัวอย่ำง หรืออำจต้องน ำไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเลน่ 

วีดทีัศน์ เครื่องฉำยภำพยนตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในปัจจุบันนีค้อมพิวเตอร์ไดเ้ข้ำมำมี

อิทธิพลอย่ำงมำกในกำรติดต่อสื่อสำรและในงำนประชำสัมพันธ์ กำรประชำสัมพันธ์ โดยใช้ส่ือผสม 

(Multi-media) ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงเพรำะเป็นส่ือที่สำมำรถดึงดูดควำมสนใจได้เป็นอยำ่งด ี

เน่ืองจำกให้ทั้งภำพน่ิง ภำพเคลื่อนไหว และเสยีงที่สมจริงเป็นธรรมชำต ิและผู้รับยังสำมำรถมีส่วนร่วม

และตอบสนองต่อสื่อดังกล่ำวได้ สว่นขอ้จ ำกัดคือมีควำมยุง่ยำกในกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ ผู้รับตอ้งมี

ควำมรูใ้นกำรใช้คอมพิวเตอร์พอสมควรและต้องใช้ไฟฟ้ำหรือแบตเตอรี่เป็นแหลง่พลังงำน นอกจำกน้ี 

ในยุคที่โลกไร้ พรมแดน กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ย่ิงทวี
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ควำมส ำคัญขึ้นเร่ือยๆ และจะกลำยเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ ำวันของพลโลกในอนำคตอันใกลนี้ ้โดย

อินเตอร์เน็ตมีขอ้ด ีคือ สำมำรถเข้ำถึงประชำชนทั่วทุกมุมโลกไดอ้ย่ำงรวดเร็ว และเป็นกำรส่ือสำรสอง

ทำงที่ผู้รับสำมำรถโต้ ตอบเพ่ือซักถำมข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ไม่เข้ำใจไดโ้ดยตรงผ่ำนทำงระบบ

จดหมำย อิเล็คโทรนิกส์ (E-mail) 

๕. สื่อกจิกรรม ปัจจุบันสื่อนีม้ีควำมหมำยขยำยขอบเขตกว้ำงขวำงไปถึง

กิจกรรมที่สำมำรถส่ือควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ อำรมณ ์และเรื่องรำวข่ำวสำรไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยได้ สื่อ

ประเภทกิจกรรมมีได้มำกมำยหลำยรูปแบบ เช่น กำรจัดประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม กำรแถลงขำ่ว กำร

สำธติ กำรจัดร้ิวขบวน กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแขง่ขันกีฬำ กำรจัดแสดง กำรจัดกิจกรรมทำงกำร

ศึกษำ กำรจัดกิจกรรมเสริมอำชีพ กำรจัดกิจกรรมกำรกุศล เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี ้สำมำรถปรับปรุง

ดัดแปลงแก้ไขให้ยืดหยุ่น  เหมำะสมกับโอกำสและสถำนกำรณไ์ด้ง่ำย แตม่ีขอ้จ ำกัดคือผู้รับมีจ ำนวน

จ ำกัดเฉพำะกลุม่ที่ร่วมกิจกรรมน้ันๆ เท่ำนัน้ 

๖. สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) สื่อสมัยใหม่เป็นสื่อนิยมที่ใช้กันในยุค

สังคมข่ำวสำร หรือยุคสำรสนเทศ (Information Age) ที่กระแสโลกำภิวัฒน์ (Globalization) ประเภทของ

สื่อสมัยใหม่ที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ 1. ดำวเทียม (Satellite) หรือ สถำนีทวนสญัญำณไมโครเวฟที่

ลอยอยู่เหนือพืน้โลก ใช้ในกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศ 2. อินเทอร์เน็ต (Internet) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต

เข้ำมำมีบทบำทต่อชวีิตประจ ำวันของคนเรำเปน็อย่ำงมำก ตลอดจนในสังคมและในหน้ำทีก่ำรท ำงำน 

อำชีพต่ำงๆ  แม้แต่กำรประชำสัมพันธ์ก็น ำอินเทอร์เน็ตมำใช้เพื่อกำรติดต่อสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ที่

จัดท ำขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่ำเป็นสื่อสมัยใหม่ที่น ำมำใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดยีวกับสื่อ

อื่นๆ  อินเทอร์เน็ตที่ใช้ท ำกำรประชำสัมพันธ์ส่วนใหญผ่่ำนทำง E-mail หรือระบบจดหมำยอีเลค็ทรอ

นิกส ์และระบบข้อมูลจำก World Wide Web (WWW) โดยกำรจัดท ำเป็น Website ให้ผู้ที่สนเปดิเข้ำไปดู

และติดตำมข้อมูลต่ำงๆ ได้ 

หน่วยที่/องค์กร/หน้าที่ความรับผดิชอบ งำนประชำสัมพันธ์ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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บทท่ี ๒ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

งำนประชำสัมพันธ์ (ต ำแหน่ง : นักประชำสัมพันธ์) เป็นสว่นหน่ึงในฝ่ำยบรหิำรและธุรกำร และ

อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณบดฯี แบ่งเป็น 4 งำน ดังน้ี 

1. งานประชาสัมพันธ์     

- วำงแผนกำรด ำเนนิงำน พร้อมพัฒนำ เนือ้หำ องค์ควำมรู้ คุณภำพมำตรฐำน 

   เกี่ยวกับ กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์  

      - วิเครำะห์ขอ้มูล ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ สำรสนเทศ ผลติและเผยแพร่แก่ประชำชน 

      - ศึกษำวิจัย ค้นคว้ำวิเครำะห ์สังเครำะห์องคค์วำมรูเ้กี่ยวกับกำรสื่อสำรและ 

                       ประชำสัมพันธ์   

     - รวบรวมข้อมูล ข่ำวสำร องค์ควำมรู้ สำรสนเทศ ผลติและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ แก่  

                        ประชำชน   

      - จัดท ำจดหมำยข่ำวของคณะวทิยำกำรจัดกำร เพ่ือประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือ 

        โครงกำรต่ำง ๆ ภำยในคณะ 

      - ถ่ำยภำพน่ิงและภำพเคลื่อนไหวในกิจกรรม/โครงกำร/สัมมนำตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

      ทุกสำขำวิชำภำยในคณะวิทยำกำรจัดกำร  

      - ออกแบบป้ำยและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือ 

   โครงกำรต่ำง ๆ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร                                                                                     

      - ประชำสัมพันธ์ควำมเคลื่อนไหวของคณะและข่ำวสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะ ผ่ำน 

   ทำง Social Network, Website 

      - บรกิำรให้ข้อมูลแก่นักศึกษำและบุคคลภำยนอกที่มำติดต่อเกี่ยวกับเร่ืองต่ำง ๆ 

      - รับ-สง่ โทรสำรเพ่ือประสำนงำนกับบุคคลภำยนอกและท ำกำรด ำเนินงำนในขั้นตอน 

   ต่อไป 

      - ประสำนงำนในสว่นกลำงของคณะกับทุกสำขำภำยในคณะ/หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน 

                        มหำวทิยำลัย รวมไปถึงกำรประสำนงำนกับบุคคลภำยนอก 

      - รวบรวมข้อมูลและภำพถ่ำยทั้งหมดของคณะ ในรอบ ๑ ปี เพ่ือจัดท ำรำยงำน 

   ประจ ำป ี

      - รับผิดชอบดูแลบอร์ดประชำสัมพันธ์ ของอำคำร ๑ และ อำคำร ๑๐ เพ่ือท ำกำร 

                       ประชำสัมพันธ์ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์/เอกสำรประชำสัมพันธ์/ใบประกำศ   
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   รวมไปถึงภำพถ่ำยของกิจกรรมต่ำง ๆ 

 

2. งานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ 

             - จัดท ำ Video Presentation เพ่ือแนะน ำคณะ 

             - ถ่ำยภำพกำรออกแนะแนว ณ โรงเรียนหรือสถำนศึกษำต่ำงๆ 

             - จัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จะใช้ในกำรแนะแนว 

- รวบรวมข้อมูล/ภำพถ่ำยและเอกสำรทั้งหมดที่ใช้ในกำรแนะแนว  เพ่ือจัดท ำรำยงำน  

                       ประเมินผลประจ ำป ี
 

3. งานกิจการนักศึกษา 

             - จัดเตรียมสถำนที่ในกำรท ำกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ของคณะฯ  

             - ถ่ำยภำพกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ของคณะฯ 

 

4. ปฏิบัตงิานด้านอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา

และอาจารย์ 

             - ถ่ำยเอกสำร, ท ำบันทึกข้อควำม ,จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ฯลฯ 

  - รับเร่ือง/สง่เร่ือง ของภำยในคณะและหน่วยงำนต่ำง ๆ ในมหำวิทยำลัยฯ 

 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ต ำแหน่ง : นักประชำสัมพันธ์ (ระดับปฏิบัติกำร ปฏิบัตงิำนในฐำนะผูป้ฏิบัตงิำนระดับต้นที่ต้อง

ใช้ ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำนปฏิบัติงำนกับงำนประชำสัมพันธ์ ภำยใต้กำรก ำกับ 

แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ไดรั้บมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในดำ้นต่ำงๆ 

ดังน้ี  

1. ด้านการปฏิบัตกิาร 

สำยงำนน้ีคลุมถงึต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิำนประชำสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ ปฏิบัตเิกี่ยวกับ 

กำรส ำรวจรวบรวมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน กำรเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำร และเอกสำร

ควำมรูใ้นดำ้นต่ำง ๆ เพ่ือกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดปำฐกถำ กำรจัดสัมมนำ กำรจัด

นิทรรศกำร เพ่ือเผยแพร่ขำ่วสำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหรอืผลงำนของ หน่วยงำน

หรือของรัฐบำลหรอืนโยบำยของรัฐบำล กำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชำติเพื่อเป็นส่ือ เช่ือมโยง

ระหว่ำงรัฐบำลกับประชำชน กำรควบคุมกำรตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนกระจำยเสยีง ทั้งทำง สถำนี

วิทยุกระจำยเสยีงและสถำนวีิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตำมแผนงำน และนโยบำยกำร ประชำสัมพันธ์ หรือ

ตำมกฎหมำย และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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2. ด้านการวางแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรอืโครงกำรเพ่ือให้กำร

ด ำเนนิงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

 

3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อให้ เกิด

ควำมรว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

(2) ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนนิงำนตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 

 

4. ด้านการบรกิาร 

(1) เผยแพร่ แจกจ่ำยขำวสำร และเอกสำรเกี่ยวกับควำมรู้ในดำ้นต่ำง ๆ เพ่ือประชำสัมพันธ์งำน

ของหน่วยงำน (2) ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับระเบียบและวิธกีำรปฏิบัตงิำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบแก่

ผู้ร่วมงำนหรอื หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือควำมเข้ำใจอันดีในกำรปฏิบัตงิำน และใหก้ำรด ำเนนิงำนส ำเร็จ

ลุล่วง (3) ประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดยีวกัน ต่ำงหน่วยงำน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือ

ให้บรกิำร หรือขอควำมร่วมมอืเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือใช้ในงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ (4) 

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อดว้ยกำรให้ควำมรูใ้นดำ้นต่ำง ๆ ตำมที่ตนปฏิบัตหิน้ำที่อยูใ่นอ ำนำจ

หน้ำที่เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่ดีจำกรัฐ 
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2.3 โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 โครงสร้างการบริหารของส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ (Administration Chart) 
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2.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร 

งำนแนะแนว งำนกิจกำรนักศึกษำ 

รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร 

 

ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยสื่อสำรองค์กร 

 

รองคณบดคีณบดฝี่ำยกิจกำร

นักศึกษำและกิจกรรมพิเศษ 

 

ปฏิบัตงิำนตำมหน้ำที่ที่ไดรั้บมอบหมำย 

นักประชำสัมพันธ์ 

งำนประชำสัมพันธ์ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

- นำงสำวจ ำเนียร เกิดสวัสดิ์ 

- นำยภำนุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 

- นำงสำววรรณกำนต์ สุขประเสริฐ 

 

 

กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา 

- นำงธนดิำ อินภิชัย 

- นำงสำวพิกุล แก้วแดง 

- นำยหริัญ ศรีพินทุศร 

- นำงสำวดำริน จันทร์อร่ำม 

 

กลุ่มงานการคลังและพัสดุ 

- นำงสำวลักษณำ ยิม้จ ำรัส 

- นำงสำวจริำพร เชิญขวัญ 

- นำงสำววรวรี์ บุญสิน 

- นำงสำวสุกัญญำ กลัดเชยดี 
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บทท่ี ๓ 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

 

3.1 หลักเกณฑ์ปฏิบัตงิาน 

3.1.1 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                     

1. พระรำชบัญญัติขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540   

2. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำดว้ยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

    พ.ศ.2548   

3. พระรำชกฤษฎีกำว่ำดว้ยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

    พ.ศ. 2546   

4. ระเบียบพัสดุว่ำด้วยกำรจัดซือ้จัดจ้ำง   

5. ระเบียบกำรเบิกจำ่ยค่ำใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ  

6. พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกิจกำรวิทยุกระจำยเสยีง วิทยุ  

    โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2543  

7. พระรำชบัญญัติ กำรประกอบกำรกระจำยเสยีงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ.2551  

  8. กำรเปรยีบเทียบ พ.ร.บ. วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498, (ฉบับที่ 4)  

   พ.ศ. 2530 กับ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสยีงและกิจกำรโทรทัศน์ 

   พ.ศ. 2551  

9. กำรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลด้ำนวิทยุกระจำยเสยีง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิลทีวี  

   วทิยุชุมชน  

10. ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกจิกำร 

   โทรคมนำคม แห่งชำต ิเร่ือง หลักเกณฑ์กำรจัดท ำผังรำยกำรส ำหรับกำรให้บริกำร 

   กระจำยเสยีงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556  

11. ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสยีง กิจกำรโทรทัศน์และกจิกำร 

   โทรคมนำคม แห่งชำต ิเร่ือง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร 

   วทิยุกระจำยเสยีง พ.ศ. 2555  

12. ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกจิกำร 

   โทรคมนำคม แห่งชำต ิเร่ือง หลักเกณฑ์กำรแบ่งเวลำให้ผู้อื่นด ำเนินรำยกำร 

   พ.ศ. 2556  
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3.1.2  เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัตงิาน   

ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสำยงำนประชำสัมพันธ์ ที่ก ำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 

11 ธันวำคม 2551 ระบุบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำยงำนประชำสัมพันธ์ ดังนี ้ 

   ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีช่ือและระดับของต ำแหน่งดังนี ้ 

นักประชำสัมพันธ์   ระดับปฏิบัตกิำร  

นักประชำสัมพันธ์   ระดับช ำนำญกำร  

นักประชำสัมพันธ์   ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  

 

3.2 วิธีการปฏิบัตงิาน 

 ชื่อต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  ระดับปฏิบัตกิาร  

หน้าที่ความรับผดิชอบหลัก  

ปฏิบัตงิำนในฐำนะผูป้ฏิบัตงิำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำง

วิชำกำร ในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนดำ้นประชำสัมพันธ์  ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำ ตรวจสอบและ

ปฏิบัตงิำนอื่น ตำมที่ไดรั้บมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในดำ้นต่ำง ๆ ดังนี ้ 

1. ด้านการปฏิบัตกิาร 

  (1) จัดกิจกรรมตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ทั้งในและต่ำงประเทศ โดย 

ประสำนงำน กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์บรรลุผล

ส ำเร็จตำม เป้ำหมำย   

(2) ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ และ

สรุปผล เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์   

(3) ศึกษำค้นคว้ำขอ้มูลวิเครำะห์เพื่อประกอบกำรวิจัยวำงแผนกำร 

ประชำสัมพันธ์และติดตำมผล   

(4) จัดท ำเอกสำร และผลิตบทควำมเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่  

  2. ด้านการวางแผน 

วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนนิกำรวำงแผนกำรท ำงำนของ 

หน่วยงำนหรือโครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่

ก ำหนด  

3. ด้านการประสานงาน  

(1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือ หน่วยงำน

เพ่ือให้เกิดควำมรว่มมือ และผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด  
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(2) ช้ีแจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจรงิ แก่บุคคลหรือ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมรว่มมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่

ได้รับมอบหมำย  

4. ด้านการบรกิาร  

ให้บรกิำรข้อมูลกำรประชำสัมพันธ์แก่ประชำชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ เกิด

ควำมรู ้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ตรงตำมข้อเท็จจรงิที่เกิดขึน้  

 

 

3.3 ข้อควรระวัง / ข้อสังเกตุ / สิ่งที่ควรค านงึ / เง่ือนไข 

ข้อมูลและควำมถูกต้อง ก่อนจะท ำกำรประกำศข่ำวประชำสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์ และ

สื่อต่ำง ๆ 

 

3.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องและกรณศีึกษา 

พรทิพย์ วรกจิโภคำทร ให้ควำมหมำย “กำรประชำสัมพันธ์” คือ กำรปฏิบัต ิกิจกรรม

ต่ำงๆ ตำม แผนกำรของกำรสื่อสำรที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือสง่เสริมควำมเข้ำใจอันถูกต้องตรงกันใน อันที่จะ

สร้ำงควำมเช่ือถอื ศรัทธำ และควำมร่วมมอืระหว่ำงสถำบันกับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย โดย เป็นกำร

ปฏิบัตกิิจกรรมที่ต่อเน่ือง และหวังผลระยะยำว 

พรทิพย์ พิมลสนิธ์ ได้ให้ควำมหมำยกำรประชำสัมพันธ์ คือ "กำรปฏิบัตกิิจกรรม ต่ำงๆ 

ตำมแผนกำร ของกำรสื่อสำรที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือสง่เสริมควำมเข้ำใจอันถูกต้องตรงกัน ในอันที่จะ สร้ำง

ควำมเช่ือถอื ศรัทธำ และควำมร่วมมือระหว่ำสถำบันกับประชำชนกลุม่เป้ำหมำย โดยเป็นกำร ปฏิบัติ

กิจกรรมที่ต่อเน่ืองและหวังผล ระยะยำว 

วิรัตน์ ภิรัตนกุล นยิำมควำมหมำยของค ำว่ำกำรประชำสัมพันธ์ไว้ดังน้ี “กำร

ประชำสัมพันธ์ คือ กำร เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดรีะหว่ำงองค์กำร สถำบนั กับกลุ่ม

ประชำชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหวัง ผลในควำมรว่มมือและสนับสนุนจำกประชำชน” 
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บทท่ี ๔ 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัตงิาน 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนในดำ้นประชำสัมพันธ์ ประสบควำมส ำเร็จ มีแนวปฏิบัติติที่ดีในกำรในกำร

ปฏิบัตงิำนดังน้ี 

 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

กำรด ำเนินงำนข้ันแรก เป็นกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนกำร 

ด ำเนินงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ซึ่งข้อมูลจะมำจำกแหลง่ต่ำง ๆ ดังนี ้ 

1) ข้อมูลจำกภำรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำรได้แก่ แผนและผลกำร 

ด ำเนินงำนของคณะฯ ภำยในปีงบประมำณนัน้ ๆ  

2) ข้อมูลนโยบำยเร่งด่วนจำกผู้บริหำร อำทิ กำรประชำสัมพันธ์รับนสิิตเข้ำศึกษำ ใหม่กำรจัด

ค่ำยอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  

หลังจำกไดข้้อมูลมำแล้ว ก็ท ำกำรวำงแผนปฏบิัตงิำน เพ่ือให้กำรบรหิำรงำนบรรลุตำม 

วัตถุประสงค์และนโยบำยที่ไดก้ ำหนดไว้ แผนเป็นเรื่องกำรใช้ควำมรู้ในทำงวิทยำกำรและวิจำรณญำณ 

วินิจฉัยเหตุกำรณ์ในอนำคต แล้วก ำหนดวิธกีำรโดยถูกต้องและมเีหตุผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำม 

แผนเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพที่สุด โดยก ำหนดหลักในกำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ 

ดังน้ี 

- กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ ให้ก ำหนดหรอืระบุไว้อยำ่งชัดเจนว่ำ เพ่ืออะไรบ้ำง   

  ต้องกำรสร้ำงสรรค์ควำมเข้ำใจในสิ่งใดบ้ำง หรือตอ้งกำรแก้ปัญหำใด เป็นต้น  

- กำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย ให้ระบุให้ชัดว่ำกลุ่มเป้ำหมำยคอืใคร มีพืน้ฐำน  

   กำรศึกษำหรือภูมิหลังอย่ำงไร  

- กำรก ำหนดแนวหัวเร่ือง ให้ก ำหนดให้แน่นอนว่ำ แนวหัวข้อเร่ืองน้ันจะเน้นไป  

   ทำงใด  

- กำรก ำหนดช่วงระยะเวลำ ให้มีกำรก ำหนดช่วงระยะหรือจังหวะเวลำที ่ 

   เหมำะสมที่สุดในกำรปฏิบัตงิำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ เช่น จะเร่ิมท ำ 

   กำรเผยแพร่ล่วงหน้ำ เพ่ือเป็นกำรอุ่นเครื่องหรือปูพืน้เมื่อไร และจะเร่ิม 

   เผยแพร่อยำ่งเต็มที่เมื่อไร เป็นต้น  

- กำรก ำหนดช่องทำงกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ จะต้องก ำหนดลงไปว่ำ 

   จะใช้ส่ือหรือเครื่องมือใดบ้ำง รวมทั้งจะใช้เทคนคิอื่น ๆ อะไรบ้ำงเข้ำร่วม 
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   ดว้ย  

- กำรก ำหนดงบประมำณ ให้ก ำหนดงบประมำณที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรให้  

   ชัดเจน ซึ่งกำรก ำหนดงบประมำณนี ้ยังหมำยรวมถึงกำลังบุคคลต่ำง ๆ ที่จะ 

   ใช้ในกำรด ำเนินกำรดว้ย 

 

เสนอผู้บรหิารพจิารณาแผนปฏิบัตงิาน  

เมื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ก็ให้น ำแผนปฏิบัตงิำนเสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือ 

พิจำรณำอนุมัติแผนปฏิบัติงำน ในกรณีที่มีกำรแก้ไขเรื่องก็จะถูกส่งกลับมำเพ่ือแก้ไขแผนใหม่ แตถ่้ำ 

ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ ก็จะด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตงิำนที่ไดว้ำงไว้ 

 

ด าเนนิตามแผนปฏิบัติงาน  

โดยด ำเนินกำรปฏิบัตกิำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง โดย ด ำเนินงำน

ตำมแผนหรอืวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ รวมทั้งกำรเลอืกวิธีกำรส่ือสำรและแสดงเครื่องมือ สื่อสำรต่ำง ๆ 

เข้ำมำช่วยด ำเนินกำรให้ได้ประสทิธิภำพสูงสุด อันจะท ำให้กำรติดต่อสื่อสำรจำก มหำวิทยำลัยไปยัง

ประชำชนเป็นไปได้อยำ่งรวดเร็ว ประหยัด สะดวก เหมำะสมกับสถำนกำรณ ์โดย กำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ข้อมูลขำ่วสำรตำมชอ่งทำงต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ดังน้ี 

1. สื่อสิ่งพมิพ์ เป็นส่ือที่ใช้กำรพิมพ์เป็นหลักเพ่ือตดิต่อสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจกัน ดว้ย

ภำษำเขียนโดยใช้วัสดุกระดำษหรือวัสดุอื่นใด สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1.1 จดหมายข่าว ในกรณีที่เป็นกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงจดหมำยข่ำว ให ้

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้  

1) น ำข้อมูลที่ไดรั้บมำเขียนข่ำว หรือบทควำม โดยกำรเขียนข่ำว หรือ

บทควำมนัน้ จะต้องเขียนให้ถูกต้องตำมหลักวิธี ต้องมีกำรต้ังประเด็นพำดหัว

ข่ำวให้มีควำม น่ำสนใจ ในเนือ้หำข่ำวก็ควรใสร่ำยละเอียดที่จ ำเป็น โดย

ค ำนึงถึงประโยชน์แก่ผูอ้่ำน  

2) น ำข่ำวหรือบทควำมทีเ่ขียน เสนอหน่วยงำนเจ้ำของเร่ืองที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของเนือ้หำข่ำว/บทควำม ในกรณีที่มีกำร

แก้ไขก็น ำกลับมำแก้ไข ในกรณีที่ไม่มกีำรแก้ไขก็ให้เสนอผู้บริหำร พิจำรณำ

ต่อไป  

3) น ำข่ำวหรือบทควำมที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกเจ้ำของเร่ืองแลว้ 

เสนอไปยังส ำนักงำนคณบดี เพ่ือให้ผู้บริหำร ผู้ให้ขำ่ว ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ของเนือ้หำข่ำว/ บทควำม ถ้ำมกีำรแก้ไขก็ส่งกลับไปด ำเนินกำรแก้ไข ถ้ำกรณี

ไมม่ีกำรแก้ไข ก็ให้ด ำเนินกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ต่อไป  
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4) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดย สง่ข่ำวไปยังหน่วยงำน และ

คณะตำ่ง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย รวมถึงช่องทำงออนไลน์ของคณะฯ 

1.2 รายงานประจ าป ีในกรณีที่เป็นกำร เผยแพร่ผ่ำนทำงประจ ำปี ให้

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้  

1) ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสัง่แตง่ต้ังคณะท ำงำน โดยด ำเนินกำรร่ำงค ำสั่ง

และเสนอต่อผู้บริหำรพิจำรณำ  

2) เมื่อมีกำรแตง่ต้ังคณะท ำงำนเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ให้คณะท ำงำน 

ร่วมกันประชุม เพ่ือพิจำรณำจัดเตรียมข้อมูล ภำพประกอบและออกแบบ

รูปแบบของรำยงำนประจ ำปี ว่ำตอ้งกำรให้เป็นลักษณะอย่ำงไร  

3) เมื่อได้ข้อมูลและรูปแบบเป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว ให้ด ำเนินกำรน ำ 

ข้อมูลมำจัดท ำต้นฉบับ (Art work)  

4) น ำต้นฉบับเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ ถ้ำกรณีมีแก้ไขก็ด ำเนิน 

ปรับแก้ไข ถ้ำกรณีไม่มกีำรแก้ไข ก็ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อไป  

5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยกำรแจกจ่ำยไปยัง 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ไดก้ ำหนดไว้ในแผนปฏิบัตงิำน 

 

1.3 สื่ออ่ืน ๆ ในกรณีเป็นกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่ออื่น ๆ อำทิ นิตยสำร แผ่นพับ 

ใบปลวิ โปสเตอร์ ฯลฯ จะต้องด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้  

1) ด ำเนินกำรออกแบบหน้ำนิตยสำร แผ่นพับ ใบปลวิ โปสเตอร์ ฯลฯ 

โดยจัดท ำรูปภำพ และขอ้มูลประกอบ  

2) น ำนิตยสำร แผ่นพับ ใบปลวิ โปสเตอร์ ฯลฯ ที่ได้ออกแบบไว้ เสนอ

ผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ ถ้ำกรณีมีแก้ไขก็ด ำเนินปรับแก้ไข ถ้ำกรณีไม่มกีำรแก้ไข 

ก็ด ำเนินกำร จัดพิมพ์ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อไป  

3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยแจกจ่ำยไปยัง 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ไดก้ ำหนดไว้ในแผนปฏิบัตงิำน 

 

2. สื่อโทรทัศน์ เป็นส่ือที่เข้ำถงึผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกสถำนที่ทุกเวลำอย่ำงไม่จ ำกัด 

มำกกว่ำสื่อทุกชนิด สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดังนี ้

2.1 สารคดีสั้น ในกรณีเป็นกำรเผยแพร่สำรคดสีัน้ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ให้ 

ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ดังนี้  
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1) ด ำเนินกำรจัดท ำสคริปต์ บทโทรทัศน์ เพ่ือใช้เป็นบทบรรยำย 

ประกอบในสำรคดี โดยในบทควรมีกำรเกร่ินนำ มีเนื้อเร่ืองหรือตัวเร่ือง และมี

กำรสรุปสง่ท้ำย  

2) ด ำเนินกำรถ่ำยภำพน่ิง วิดโีอ เพ่ือน ำมำใช้ประกอบฉำกในสำรคดี  

3) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำมำใช้ประกอบในสำรคดี  

4) ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ไดเ้ตรียมไว้ ทั้งบทบรรยำย ภำพน่ิง วิดโีอ 

และข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์ มำตัดต่อท ำเป็นสำรคดี  

5) น ำสำรคดีที่ไดตั้ดต่อเรียบร้อยแลว้เสนอผู้บริหำร เพ่ือพิจำรณำ ถ้ำ

กรณีมีแก้ไขก็ด ำเนินปรับแก้ไข ถ้ำกรณีไม่มกีำรแก้ไข ก็ด ำเนินกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ต่อไป  

6) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่นทำงสื่อโทรทัศน์และช่องทำง 

ที่เหมำะสม  

 

2.2 ข่าว ในกรณีเป็นกำรเผยแพร่ขำ่ว ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ให้ด ำเนินกำรตำม 

กระบวนกำร ดังน้ี  

1) ด ำเนินกำรเขียนบทข่ำว เพ่ือใช้เป็นบทบรรยำยประกอบในข่ำว  

2) ด ำเนินกำรถ่ำยภำพน่ิง วิดโีอ เพ่ือน ำมำใช้ประกอบฉำกในข่ำว  

3) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำใช้ประกอบในข่ำว  

4) ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ไดเ้ตรียมไว้ ทั้งบทบรรยำย ภำพน่ิง วิดโีอ 

และข้อมูลที่ไดจ้ำกกำรสัมภำษณ์ มำตัดต่อท ำเป็นข่ำว  

5) น ำข่ำวเสนอผู้บรหิำร เพ่ือพิจำรณำ ถ้ำกรณีมีแก้ไขก็ด ำเนิน 

ปรับแก้ไข ถ้ำกรณีไม่มกีำรแก้ไข ก็ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อไป  

6) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่นทำงสื่อโทรทัศน์ช่อง ต่ำง ๆ 

ที่มีกำรน ำเสนอข่ำว  

 

2.3 โฆษณา ในกรณีเป็นกำรเผยแพร่โฆษณำ ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ให้ ด ำเนินกำร

ตำมกระบวนกำร ดังน้ี  

1) ด ำเนินกำรเขียนบทสคริปท ์เพ่ือใช้เป็นบทบรรยำยประกอบใน 

โฆษณำ  

2) ด ำเนินกำรถ่ำยภำพน่ิง วิดโีอ เพ่ือน ำมำใช้ประกอบฉำกในโฆษณำ  

3) ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ไดเ้ตรียมไว้ ทั้งบทบรรยำย ภำพน่ิง วิดโีอ มำ 

ตัดต่อท ำเป็นโฆษณำ  
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4) น ำโฆษณำเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ ถ้ำกรณีมีแก้ไขก็ให้

ด ำเนินกำรปรับแก้ไข ถ้ำกรณีไม่มกีำรแก้ไข ก็ด ำเนินกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ต่อไป 

5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่นทำงสื่อต่ำง ๆ 

 

3. นทิรรศการ เป็นเคร่ืองมือหรือสื่อกลำงของบุคคลหรือหน่วยงำน ส ำหรับให ้ควำมรู ้

ควำมเข้ำใจ โดยกำรน ำเอำวัสดุอุปกรณ์ และสื่อมำผสมผสำนกัน สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภท ดังน้ี  

3.1 นทิรรศการในงานของมหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นกำรเผยแพร่ 

นิทรรศกำรในงำนของมหำวิทยำลัยให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้  

1) ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแตง่ต้ังคณะทำงำน โดยด ำเนินกำรร่ำง ค ำสั่ง

และเสนอต่อผู้บริหำรพิจำรณำ  

2) จัดประชุมคณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำข้อมูลและรูปแบบ นิทรรศกำร  

3) น ำข้อมูลและรูปแบบที่พิจำรณำจำกที่ประชุมเสนอผู้บริหำรเพ่ือ 

พิจำรณำ ถ้ำกรณีมีแก้ไขก็ด ำเนินปรับแก้ไข ถ้ำกรณีไม่มกีำรแก้ไข ก็

ด ำเนินกำรจัดหำและผลติสื่อต่อไป  

4) ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ อปุกรณ์ เพ่ือด ำเนินกำรผลติสื่อ 

นิทรรศกำรในรูปแบบที่ก ำหนดไว้  

5) ด ำเนินกำรติดต้ังส่ือนทิรรศกำรในพืน้ที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้  

6) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ออกสู่สำธำรณชน 

 

3.2 นทิรรศการในงานของหน่วยงานภายนอก ในกรณีเป็นกำรเผยแพร่ สื่อ

นิทรรศกำรผ่ำนงำนของหน่วยงำนภำยนอก ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้  

1) ผู้ที่รับผิดชอบพจิำรณำก ำหนดรูปแบบและข้อมูลในกำรจัด 

นิทรรศกำร  

2) เสนอรูปแบบและข้อมูลในกำรจัดนิทรรศกำรเสนอต่อผู้บริหำร เพ่ือ

พิจำรณำ ถ้ำมแีก้ไขให้ด ำเนินกำรแก้ไข ถ้ำไม่มีแก้ไขให้ด ำเนินกำรจัดหำและ

ผลติสื่อต่อไป  

3) ด ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือ อุปกรณ์ เพ่ือด ำเนินกำรผลติสื่อ 

นิทรรศกำรในรูปแบบที่ก ำหนดไว้  

4) ด ำเนินกำรติดต้ังสื่อนิทรรศกำรในพืน้ที่ที่ถูกจัดเตรียมไว้  

5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ออกสู่สำธำรณชน 
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4. เว็บไซต์ เป็นกำรเผยแพร่ในระบบออนไลน์ผ่ำนทำงเครอืข่ำยอินเตอร์เน็ต ในกรณี

เป็นกำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดังนี้  

1) ด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลและคัดเลอืกภำพกิจกรรมที่จะน ำขึน้แสดงบน 

เว็บไซต์  

2) อัพโหลดข้อมูล และภำพถ่ำยเข้ำสู่ระบบ  

3) ด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผำ่นทำงเว็บไซต์ 

 

4.2 ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน (Flow Chart) 

 

กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

ตลอดปีงบประมาณ 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง เอกสำรข่ำวสำรต่ำง ๆ 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

2. ปฏิบัตงิาน 

2.1 ด ำเนนิกำรถ่ำยภำพงำนกิจกรรม 

2.2 รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ในกำรเขียนข่ำวเผยแพร่ 

2.3 ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ / เลอืกส่ือที่

ประชำสัมพันธ์ที่ต้องกำรเผยแพร่ ออกแบบชิ้นงำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

3. ขั้นตอนการผลิต 

3.1 ในกรณีที่จดัท ำเอง ให้ด ำเนนิกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ต่อไป 

3.2 ในกรณีเป็นงำนจำ้ง ให้เบิกจำ่ยจำกงบประมำณ

ประชำสัมพันธ์ และด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ต่อไป 

นักประชำสัมพันธ์ 

4. น าข่าวออกเผยแพร่ โดยพจิารณาจาก ช่อง

ทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

นักประชำสัมพันธ์ 
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4.1 สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบดว้ยวำรสำร รำยงำนประจ ำปี

และสื่ออื่น ๆ อำท ินิตยสำร แผ่นพับ ใบปลวิ โปสเตอร์ 

ฯลฯ  

4.2 สื่อโทรทัศน์ประกอบดว้ยสำรคดีส้ัน ข่ำวและ 

โฆษณำ  

4.3 สื่อวิทยุประกอบดว้ย รำยกำรวิทยุและสปอตวิทย ุ 

4.4 สื่อนิทรรศกำร ประกอบดว้ยนิทรรศกำรงำนคณะฯ 

และนิทรรศกำรงำนของหน่วยงำนภำยนอก  

4.5 เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ 

5. เมื่อมีกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เป็นที่ 

เรียบรอ้ยแล้วก็จะมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนกำรและแผนกำรด ำเนินงำนต่อไป 

นักประชำสัมพันธ์ 
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กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รับค ำสัง่ เอกสำรข่ำวสำรต่ำงๆ / รับเร่ือง 

ส ำรวจ คน้ควำ้ขอ้มูล  วำงแผน
ระบบงำน 

ถ่ำยภำพกิจกรรม /เลือกภำพ ปฏิบตัิงำน 
เขียนข่ำวเผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธ ์

ตรวจสอบ 

ออกแบบส่ือ/เลือกส่ือประชำสัมพนัธ์ 
ออกแบบตกแต่งช้ินงำน 

ขั้นตอนกำรผลิต
ส่ือ 

งำนจำ้ง จดัท ำเอง 

น ำข่ำวออกเผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธ ์

ติดตำมผลกำรเผยแพร่ 
ประชำสมัพนัธ ์

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

รำยงำนผล/สรุปผลกำรปฏิบตัิงำน 
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กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพมิพ์ชนิดต่าง ๆ 

(แผ่นพับ  โปสเตอร์ ปกหนังสือ ประกาศนียบัตร  ป้ายประชาสัมพันธ์) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง เอกสำรข่ำวสำรต่ำง ๆ 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

1-2 วัน 2. ขั้นตอนการออกแบบ 

2.1 วำงคอนเซ็ปต์ 

2.2 หำภำพประกอบ 

2.3 ออกแบบ 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 3. ขั้นตอนการพจิารณาแบบ 

3.1 น ำตัวอย่ำงที่ออกแบบให้ผูบ้รหิำร/ผู้ส่ังงำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ถ้ำมกีำรแก้ไขให้

ด ำเนนิกำรแก้ไข ถ้ำไม่มกีำรแก้ไข ให้น ำสูข่ั้นตอน

ต่อไป 

- ผู้บริหำร/ผู้ส่ังงำน 

-นักประชำสัมพันธ์ 

1-2 วัน 4. ขั้นตอนการผลิต 

4.1 ในกรณีที่จัดท ำเอง ให้ด ำเนนิกำรเผยแพร่และ

น ำไปใช้งำนต่อไป 

4.2 ในกรณีเป็นงำนจำ้ง ให้เบิกจำ่ยจำก

งบประมำณของผู้ส่ังงำน และด ำเนนิกำรเผยแพร่

และน ำไปใช้งำนต่อไป 

- ผู้บริหำร/ผู้ส่ังงำน 

-นักประชำสัมพันธ์ 
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Work Flow กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ 

(แผ่นพับ  โปสเตอร์ ปกหนังสือ ประกาศนียบัตร  ป้ายประชาสัมพันธ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

รับ Project 

วำง Concept 

หำภำพประกอบ 

ออกแบบ 

ตัวอย่ำงออกแบบ 

น ำเสนอ 

ต้นฉบับ 

โรงพิมพ์ 

น ำไปใช้ จบกำรท ำงำน 
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งานออกแบบไวนิลประชาสัมพันธ์ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

1.3 รวบรวมข้อมูล เนือ้หำ และรูปภำพ 

นักประชำสัมพันธ์ 

1-2 วัน 2. ขั้นตอนการผลิต 

2.1 ในกรณีออกแบบเอง ให้ด ำเนนิกำรออกแบบ

ตำมที่ไดว้ำงคอนเซบไว้ 

2.2 ในกรณีส่งให้ร้ำนผลติ ด ำเนนิกำรจัดส่งขอ้มูล

ให้ทำงร้ำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 3. ขั้นตอนการพจิารณาแบบ 

3.1 น ำตัวอย่ำงที่ออกแบบให้ผูบ้รหิำร/ผู้ส่ังงำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ถ้ำมกีำรแก้ไขให้ด ำเนินกำร

แก้ไข ถ้ำไม่มกีำรแก้ไข ให้น ำสูข่ั้นตอนสง่ร้ำนเพ่ือสั่ง

พิมพ์ 

3.2 ในกำรณีจำ้งรำ้นผลติ ให้ตรวจสอบตัวอย่ำง

แบบที่ทำงรำ้นส่งมำ และน ำเสนอผู้บริหำร/ผู้ส่ังงำน 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ถ้ำมกีำรแก้ไขให้ด ำเนินกำร

แก้ไข ถ้ำไม่มกีำรแก้ไข ให้อนุมัติต้นฉบับเพ่ือสั่งพิมพ์ 

- ผู้บริหำร/ผู้ส่ังงำน 

- นักประชำสัมพันธ์ 

1 ช่ัวโมง 4. ขั้นตอนการติดตั้ง 

รับงำนไวนิลและด ำเนนิกำรน ำไปติดต้ังเผยแพร่ใน

สถำนที่จัดงำน หรือในสถำนที่ที่ต้องกำรท ำกำร

ประชำสัมพันธ์ 

นักประชำสัมพันธ์ 
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Work Flow งานออกแบบไวนิลประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำสั่งผู้จำกบรหิำร/อำจำรย์ 

ออกแบบเอง ประสำนจัดสง่ข้อมูล

ให้ส ำนักพิมพ์

ออกแบบ 

ขั้นตอนกำรผลิต 

เสนอผู้บริหำรอนุมัติ 

ต้นฉบับไวนิล 

ประสำนโรงพิมพ์ด ำเนินกำร

ตีพิมพ์ 

ด ำเนนิกำร                         

ให้แล้วเสร็จ                      

ก่อนวันจัดงำน 

รวบรวมข้อมูล เนือ้หำ และรูปภำพ

ประกอบ 

 

ตรวจสอบ 

รับงำนไวนิลและด ำเนนิกำรน ำไปติดต้ังเผยแพร่

ในสถำนที่จัดงำน หรือในสถำนที่ที่ต้องกำรท ำ

กำรประชำสัมพันธ์ 

 



~ ๓๑ ~ 

 

กระบวนการการจัดท าจดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ 

Management Sciences News 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 – 2 สัปดำห ์ 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

1.2 ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลหรอืหน่วยงำนเพ่ือ

รวบรวมข้อมูลและภำพถ่ำย 

1.3 จัดเรียงเนือ้หำก ำหนดตำมคอลัมน์ 

นักประชำสัมพันธ์ 

3 วัน 2. ขั้นตอนการออกแบบ 

2.1 ออกแบบปกและรูปเลม่ 

2.2 จัดท ำสำรบัญและจัดเรียงหน้ำ 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 3. ขั้นตอนการพจิารณาแบบ 

น ำตัวอย่ำงที่ออกแบบให้ผู้บริหำร ตรวจสอบ

ควำมถูกต้อง ถ้ำมกีำรแก้ไขให้ด ำเนินกำรแก้ไข ถ้ำ

ไมม่ีกำรแก้ไข ให้ผู้บรหิำรอนุมัติ และน ำสูข่ั้นตอน

กำรตีพิมพ์ 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 4. ขั้นตอนการตีพิมพ์ 

น ำตน้ฉบับที่อนุมัติแลว้ตพิีมพ์ 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 5. เผยแพร ่

น ำจดหมำยข่ำวเผยแพร่ไปยังคณะและหน่วยงำน

ต่ำง ๆ รวมถึงทำงช่องทำงออนไลน์ เว็บไซต์ และ

เฟสบุค๊ 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๒ ~ 

 

Work Flow กระบวนการการจัดท าจดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ 

Management Sciences News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลหรอืหน่วยงำน

เพ่ือรวบรวมข้อมูลและภำพถ่ำย 

จัดเรียงเนือ้หำก ำหนดตำมคอลัมน์ 

ออกแบบปกและรูปเลม่ 

จัดท ำสำรบัญและจัดเรียงหน้ำ 

เสนอผู้บริหำรเพ่ือ

อนุมัติต้นฉบับ 

 

ก ำหนดประเด็นในแตล่ะฉบับ 

 

ด ำเนนิกำรตีพิมพ์ 

น ำจดหมำยข่ำวเผยแพร่ไปยังคณะ 

และหน่วยงำนต่ำงๆ 



~ ๓๓ ~ 

 

กระบวนการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

ภำยใน 1 วัน 1. รวบรวมข้อมูล 

1.1 สร้ำง Facebook/Page ของคณะวิทยำกำรจดักำร/

กิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ 

1.2 รับข่ำวจำกสำขำ / หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน

คณะฯและมหำวทิยำลัย 

1.3 ถ่ำยภำพกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำ

เป็นข้อมูลประกอบข่ำว 

นักประชำสัมพันธ์ 

2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 

ด ำเนนิกำรเขียนข่ำวและเผยแพร่ภำพข่ำวผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์ Facebook / Website 

นักประชำสัมพันธ์ 

3. ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

ให้ข้อมูลขำ่วสำรกับผู้ที่มำตดิต่อสอบถำมเกี่ยวกับ

กิจกรรมหรือโครงกำรของคณะฯ พร้อมทั้ง

ประสำนงำนต่ำง ๆ 

 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๔ ~ 

 

Work Flow กระบวนการการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Social Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับข่ำวจำกสำขำ/หน่วยงำนต่ำงๆภำยในคณะฯและมหำวิทยำลัย 

ถ่ำยภำพกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆเพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลประกอบข่ำว 

ให้ข้อมูลขำ่วสำรกับผู้ที่มำตดิต่อสอบถำมเกี่ยวกับ

กิจกรรมหรือโครงกำรของคณะฯ พร้อมทั้ง

ประสำนงำนต่ำงๆ 

ด ำเนนิกำรเขียนข่ำวและเผยแพร่ภำพ

ข่ำวผ่ำน Facebook / Website 

 

สร้ำง Facebook/Page 

ของคณะวิทยำกำรจัดกำร/กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ 

 



~ ๓๕ ~ 

 

กระบวนการการเขียน Spot วิทยุ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

1.3 รวบรวมข้อมูล 

นักประชำสัมพันธ์ 

2 - 3 วัน 2. ขั้นตอนการผลิต 

2.1 จัดท ำสคริปท์ ให้มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกิจกรรม

หรืองำนที่ต้องกำรท ำกำรประชำสัมพันธ์ 

2.2 น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติ 

2.3 ประสำนกับบุคคลหรอืร้ำนเพ่ือด ำเนนิกำร

บันทึกเสยีง 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 3. ขั้นตอนการเผยแพร่ 

น ำ Spot ที่สมบูรณ์ ส่งไปยังสถำนีวิทยุที่ต้องกำรให้

ประชำสัมพันธ์ 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๖ ~ 

 

Work Flow กระบวนการการเขียน Spot วิทยุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำสั่ง 

เขียน Spot ให้มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับ

กิจกรรมหรืองำนที่ต้องกำรท ำกำร

ประชำสัมพันธ์ 

ประสำนกับบุคคลหรอืร้ำนเพ่ือ

ด ำเนนิกำรบันทึกเสยีง 

เสนอผู้บริหำรอนุมัติ 

น ำ Spot ที่สมบูรณ์ ส่งไปยังสถำนีวิทยุ 

ที่ต้องกำรให้ประชำสัมพันธ์ 

 



~ ๓๗ ~ 

 

งานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนนิงำน 

1.3 ตรวจสอบรำยช่ือสถำนศึกษำ 

นักประชำสัมพันธ์ 

5 วัน 2. จัดเตรยีม 

2.1 ประสำนงำน ตรวจสอบตำรำงวัน/เวลำ/สถำนที่ 

เพ่ือออกแนะแนว 

2.3 จัดเตรียมเอกสำร/ส่ือสิ่งพิมพ์/Video Presentation 

เพ่ือน ำไปประชำสัมพันธ์ 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 3. วันออกแนะแนว 

ถ่ำยภำพบรรยำกำศกำรแนะแนว 

นักประชำสัมพันธ์ 

3 วัน 4. สรุปผล  

รวบรวมภำพถ่ำยและแบบสอบถำมเพ่ือท ำเลม่สรุปผล 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๘ ~ 

 

Work Flow งานแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำสั่ง 

ตรวจสอบรำยช่ือสถำนศึกษำ 

ประสำนงำน ตรวจสอบตำรำงวัน/เวลำ/สถำนที่ 

เพ่ือออกแนะแนว 

จัดเตรียมเอกสำร/ส่ือสิ่งพิมพ์/Video Presentation 

เพ่ือน ำไปประชำสัมพันธ์ 

ถ่ำยภำพบรรยำกำศกำรแนะแนว 

รวบรวมภำพถ่ำยและแบบสอบถำม        

เพ่ือท ำเลม่สรุปผล 



~ ๓๙ ~ 

 

งานกิจการนักศึกษา 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 2. ขั้นตอนด าเนนิการ ก่อนวันงาน 

จัดเตรียมสถำนที่ของกำรจัดกิจกรรมก่อนเร่ิมงำน

กิจกรรม 

นักประชำสัมพันธ์ 

1 วัน 3. ขั้นตอนด าเนนิการ วันงาน 

3.1 ด ำเนนิกำรถ่ำยภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะ 

3.2 จัดเก็บสถำนที่และรวบรวมภำพถ่ำย 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

Work Flow งานกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับค ำสั่ง 

ถ่ำยภำพกิจกรรมต่ำงๆของคณะ 

จัดเตรียมสถำนที่ของกิจกรรม

ต่ำงๆ 

จัดเก็บสถำนที่และรวบรวมภำพถ่ำย 



~ ๔๐ ~ 

 

งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

ในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

ภำยใน 1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

2. ขั้นตอนด าเนนิการ 

2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์/กล้อง/เลนส/์SD 

2.2 ด ำเนนิกำรบันทึกภำพน่ิงและภำพเคลื่อนไหวในวันที่

จัดกิจกรรมหรือโครงกำร 

3. รวบรวมและจัดเก็บไฟลภ์ำพ 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

Work Flow งานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 

ในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รับค ำสั่ง 

จัดเตรียมอุปกรณ์/กล้อง/เลนส/์SD 

Card 

ด ำเนนิกำรบันทึกภำพน่ิงและภำพเคลื่อนไหว

ในวันที่จัดกิจกรรมหรือโครงกำร 

 

รวบรวมและจัดเก็บไฟลภ์ำพ 



~ ๔๑ ~ 

 

การผลติ Video Presentation 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 วัน 1. รวบรวมข้อมูลและการจัดท าแผนด าเนนิการ 

1.1 รับเร่ือง / ค ำสั่ง 

1.2 ส ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรด ำเนินงำน 

นักประชำสัมพันธ์ 

2 สัปดำห์ 2. ขั้นตอนด าเนนิการ 

2.1 เขียนสคริปต์และวำงแผนกำรถ่ำยท ำ 

2.2 เสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติ ถ้ำมกีำรแก้ไขให้

ด ำเนินกำรแก้ไข ถ้ำไม่มกีำรแก้ไข ให้ผู้บรหิำรอนุมัติ 

และน ำสูข่ั้นตอนกำรผลติ 

นักประชำสัมพันธ์ 

30 วัน 3. ขั้นตอนการผลิต 

3.1 ส ำรวจและจัดหำสถำนที่ในกำรถ่ำยท ำ 

3.2 ประสำนงำน นัดวันเวลำและสถำนที่กับบุคคลที่

ต้องกำรให้เข้ำร่วมด ำเนนิกำรตำมสคริปต์ที่วำงไว้ 

3.3 จัดเตรียมทีมงำนและอุปกรณ์ในกำรถ่ำยท ำ 

3.4 ด ำเนนิกำรถ่ำยท ำ 

3.5 ตัดต่อภำพและเสยีง 

3.6 Export ไฟลแ์ละน ำมำใช้ในกิจกรรมต่ำง ๆ 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๒ ~ 

 

Work Flow การผลติ Video Presentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการรับโทรศัพท์ 

 

รับค ำสั่ง 

เขียนสคริปต์และวำงแผนกำรถ่ำยท ำ 

ส ำรวจและจัดหำสถำนที่ในกำรถ่ำย

ท ำ 

ประสำนงำน นัดวันเวลำและสถำนที่กับ

บุคคลที่ต้องกำรให้เข้ำร่วมด ำเนนิกำร      

ตำมสคริปต์ที่วำงไว้ 

จัดเตรียมทีมงำนและอุปกรณ์

ในกำรถ่ำยท ำ 

ด ำเนนิกำรถ่ำยท ำ 

เสนอผู้บริหำร     

เพ่ืออนุมัติ

สคริปต ์

ตัดต่อภำพและเสยีง 

Export ไฟลแ์ละน ำมำใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ 
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ข้ันตอนการรับโทรศัพท์ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

ภำยใน 1 นำที 1. รับสำยผู้โทรมำติดต่อ  

2. แนะน ำตนในนำมคณะ 

3. สอบถำมเร่ืองที่ติดต่อ ประสำนไปยงับุคคลหรือ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

Work Flow ข้ันตอนการรับโทรศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสำยผู้โทรมำติดต่อ  

แนะน ำตนในนำมคณะ 

ประสำนไปยังบุคคลหรอื

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

สอบถำมเร่ืองที่ติดต่อ 
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ข้ันตอนการรับ-ส่ง โทรสาร 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

เวลาที่ใช ้ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ 

ภำยใน 5 นำที 1. ติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงำนที่จะรับ-สง่โทรสำร 

2. ด ำเนนิกำรรับ-สง่ 

3. แจ้งผลกำรรับ-สง่ 

4. ประสำนไปยังบุคคลหรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

-แจ้งให้มำรับโทรสำร 

-แจ้งผลกำรสง่โทรสำร 

นักประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

Work Flow ข้ันตอนการรับ-ส่ง โทรสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงำน 

ที่จะรับ-สง่โทรสำร 

ด ำเนนิกำรรับ-สง่ 

โทรสำร 

แจ้งผลกำรรับ-สง่

โทรสำร 

ประสำนไปยังบุคคลหรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

-แจ้งให้มำรับโทรสำร 

-แจ้งผลกำรสง่โทรสำร 
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4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / ความส าเร็จ 
 

ขั้นตอน ความเสี่ยง ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผล 
1.กระบวนการก่อน
การผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1. ได้รับแจ้งวาระงานของ
ผู้บริหารในระยะเวลาท่ี
กระช้ันชิด 
2.มีการเปล่ียนแปลงเวลา
งานกะทันหัน   

วาระงานได้รับการ
พิจารณาอย่างเหมาะสม 
ส าหรับการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตาม
วาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กระบวนการผลิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. ข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การท าข่าวประชาสัมพันธ์ 
2. กรณีเป็นการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ 
บางครั้งยังไม่มีข้อยุติ  

ร้อยละ 80 ของข่าว
ประชาสัมพันธ์สามารถ 
ด าเนินการผลิตได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  

- จ านวนข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่ผลิต 
- สรุปข้อมูลในแบบบันทึก
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

3. กระบวนการ
เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและ
ประเมินผล 

1. ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่
ครอบคลุม 

ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รับ
การเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 

- สรุปจ านวนช่องทาง 
ในการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
 มาตรฐานระยะเวลา: การปฏิบัติงานด้านกระบวนการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มี
เอกสารหรือข้อก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น-ส้ินสุดในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน แต่จะยึดหลักการพื้นฐานท่ีเป็นสากล
ของการผลิตส่ือประเภทข่าว คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ประเภทของข่าวประชาสัมพันธ์ มาตรฐานระยะเวลา 
ข่าวสรุปผล/ประเด็นส าคัญจากการประชุม ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ ภายใน 3 ช่ัวโมง  

หลังเสร็จส้ินการประชุม 
ข่าวจากการติดตามคณะผู้บริหารร่วมงานต่างๆ 
 

ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเดินทางกลับ 

ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการแถลงข่าว ด าเนินการผลิตแล้วเสร็จก่อนการแถลงข่าวอย่าง
น้อย 3 ช่ัวโมง  
ด าเนินการเผยแพร่ ภายใน 1 ช่ัวโมง หลังเสร็จส้ิน
การแถลงข่าว 

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะฯ ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากเสร็จกิจกรรม 
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มาตรฐานในเชิงคุณภาพ / ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ขั้นตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

1. กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1. ชัดเจน 
2. ถูกต้อง 
3. รวดเร็ว 

2. กระบวนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ถูกต้อง 
2. ชัดเจน 
3. ทันการณ์ 
4. ครบถ้วน 

3. กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และ
ติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. รวดเร็ว 
2. ถูกต้อง 
3. กว้างขวาง 
4. ครบถ้วน 

 
4.4 เทคนิคการให้บรกิารกับผู้รับบริการให้มีความพงึพอใจ 

ให้ควำมสะดวก เร็วรวดต่อผู้รับบริกำร 

 

4.5 จรรยาบรรณ / คุณธรรม จริยธรรม / สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

บุคลำกรต้องมีจรรยำบรรณต่อตนเอง ดังนี้ 

1) มีศีลธรรมอันด ียึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

ประพฤติตนให้เหมำะสม กับกำรเป็นบุคลำกร 

2) มีจติส ำนึกที่ด ีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง

ตรงไปตรงมำ 

3) มีทัศนคตทิี่ดี รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

เพ่ิมพูนควำมรู ้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท ำงำนเพ่ือให้กำรปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำรมี

ประสิทธิภำพประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) มีควำมอดทนอดกลัน้ เสยีสละ และรับผิดชอบงำนที่ปฏิบัต ิ5) มีควำมสุภำพ 

อ่อนโยน สัมมำคำรวะ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี 

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

บุคลำกรต้องมีจรรยำบรรณต่อวิชำชีพ ดังนี้ 

1) รัก ศรัทธำ รับผิดชอบตอ่วิชำชีพและเป็นสมำชิกที่ดขีององค์กรวิชำชีพของตน 
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2) ใช้วิชำชีพในกำรปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำรดว้ยควำมซื่อสัตย์ ในกรณีที่วิชำชีพใดมี

จรรยำบรรณวิชำชีพก ำหนดไว้ ก็ต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพน้ันดว้ย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๘ ~ 

 

บทท่ี 5 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนา 

 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค  

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัตงิำนกระบวนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์สำมำรถแยก ได้

ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัตงิำนดว้ยหลักกำรบรหิำร 4M ดังนี ้

การบรหิาร การปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค 

1. Man หรือ คน = กำรบรหิำร

ก ำลังคน จะใช้คนอย่ำงไรให้เกิด

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกับ

งำนให้มำกที่สุด 

1. บุคลำกรยังไมเ่ข้ำใจในกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร 

ตนเอง  

2. บุคลำกรมีทัศนคติไมด่ใีนกำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร 

ตนเอง คิดว่ำ เป็นงำนของนักประชำสัมพันธ์แต่เพียงผู้เดียว 

และหำกตนเองไปประชำสัมพันธ์ ก็เป็นภำระงำนเพ่ิมขึ้นจำก

งำนประจ ำ ท ำให้ขำดกำรมสีว่นร่วมของ บุคลำกรในคณะฯ 

2. Money หรือ เงิน = กำรบรหิำร

เงิน จะจัดสรรคเงินอย่ำงไรให้ใช้จำ่ย

ต้นทุน น้อยที่สุดและให้เกิด

ประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผล 

1. งบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์ยังไมเ่พียงพอกับ ควำม

ต้องกำรในกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 

3. Materials หรือ วัตถุดิบ = กำร 

บรหิำรวัสดุให้กำรด ำเนินงำน ว่ำจะ

ท ำอย่ำงไรให้สิ้นเปลอืงน้อยที่สุด 

หรือเกิด ประโยชน์สูงสุด 

1. วัตถุดิบ หรือ เครื่องมือในกำรประชำสัมพันธ์ ยังไม่ 

เพียงพอต่อควำมต้องกำรของงำนประชำสัมพันธ์ 

4. Management หรือ กำรจัดกำร = 

กำรจัดกำร คือกระบวนกำรจัดกำร 

บรหิำรควบคุมเพ่ือให้งำนทั้งหมด

เป็นไป อย่ำงมีประสทิธิภำพและเกิด 

ประสิทธผิลอยำ่งเต็มที่ 

1. กำรบรหิำรจัดกำรยังไม่สำมำรถตอบสนองควำม ต้องกำร

ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น กำรบูรณำกำร ประชำสัมพันธ์เข้ำ

กับโครงกำร หรือ กำรเรียนกำรสอน 
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5.2 แนวทางแก้ไข และการพัฒนา 

จำกปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนงำนข้ำงต้น ผู้จัดท ำคู่มือมีแนวทำงแก้ไขและพัฒนำ

งำนดังน้ี 

การบรหิาร การ

ปฏิบัตงิาน 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

1. Man หรือ คน = 

กำรบรหิำรก ำลังคน 

จะใช้คนอย่ำงไรให้

เกิดประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผลกับ

งำนให้มำกที่สุด 

1. บุคลำกรยังไมเ่ข้ำใจในกำร

ประชำสัมพันธ์ขององค์กร ตนเอง  

2. บุคลำกรมีทัศนคติไมด่ีในกำร

ประชำสัมพันธ์ขององค์กร ตนเอง คิดว่ำ 

เป็นงำนของนักประชำสัมพันธ์แต่เพียงผู้

เดยีว และหำกตนเองไปประชำสัมพันธ์ 

ก็เป็นภำระงำนเพ่ิมขึ้นจำกงำนประจ ำ 

ท ำให้ขำดกำรมสีว่นร่วมของ บุคลำกรใน

คณะฯ 

1. ให้มีกำรนัดประชุมเพ่ิมเตมิ 

เพ่ือเป็นกำรซักซ้อมเพ่ือควำม 

เข้ำใจในกำรประชำสัมพันธ์ใน 

องค์กรของตนเอง 

2 . ผู้บริหำรทุกระดับในคณะฯ 

ควรมีกำรควบคุม ดูแล ติดตำม

บุคลำกรในเร่ืองกำร มีส่วนร่วม

ในกำรให้ข้อเสนอแนะ ของกำร

ประชำสัมพันธ์ ซึ่งทุกคนจะได้

แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในกำรประชำสัมพันธ์ องค์กร

ตนเอง 

2. Money หรือ เงิน 

= กำรบรหิำรเงิน จะ

จัดสรรคเงินอย่ำงไร

ให้ใช้จำ่ยต้นทุน น้อย

ที่สุดและให้เกิด

ประสิทธิภำพ และ 

ประสิทธิผล 

1. งบประมำณในกำรประชำสัมพันธ์ยัง

ไมเ่พียงพอกับ ควำมตอ้งกำรในกำร

ประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 

1. จัดให้มกีำรประชุมสังสรรค์ 

ศิษย์เก่ำ เพ่ือระดมทุนในกำรหำ 

งบประมำณ เช่น ทอดผำ้ป่ำ 

3. Materials หรือ 

วัตถุดิบ = กำร 

บรหิำรวัสดุให้กำร

ด ำเนินงำน ว่ำจะท ำ

อย่ำงไรให้สิ้นเปลอืง

น้อยที่สุด หรือเกิด 

ประโยชน์สูงสุด 

1. วัตถุดิบ หรือ เครื่องมือในกำร

ประชำสัมพันธ์ ยังไม่ เพียงพอต่อควำม

ต้องกำรของงำนประชำสัมพันธ์ 

1. ประสำนควำมร่วมมือจำก 

องค์กรภำยนอกเช่น สถำนวีิทยุ 

โทรทัศน์ เพ่ือกำรมสีว่นร่วมใน 

กำรประชำสัมพันธ์ โดยที่อ ำนวย 

ควำมสะดวก เช่นกำรอัดสปอท 

โฆษณำไปให้เปิด เป็นกำรสร้ำง 

ควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน 
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4. Management 

หรือ กำรจัดกำร = 

กำรจัดกำร คือ

กระบวนกำรจัดกำร 

บรหิำรควบคุมเพ่ือให้

งำนทั้งหมดเป็นไป 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และเกิด ประสิทธิผล

อย่ำงเต็มที่ 

1. กำรบรหิำรจัดกำรยังไม่สำมำรถ

ตอบสนองควำม ต้องกำรในกำร

ประชำสัมพันธ์ เช่น กำรบูรณำกำร 

ประชำสัมพันธ์เข้ำกับโครงกำร หรือ กำร

เรียนกำรสอน 

1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กระ 

บวนกำรสื่อสำรและ

ประชำสัมพันธ์ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  

จำกปัญหำ อุปสรรค รวมทั้งแนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำน ข้ำงต้นแลว้นัน้ ผู้จัดท ำคู่มือมี

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิผลมำกย่ิงขึ้น ดังนี้  

1. ควรมีกำรน ำงำนประชำสัมพันธ์เข้ำที่ประชุมคณะผู้บรหิำร คณำจำรย์และบุคลำกรคณะ

วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือเป็นกำรติดตำมงำน และท ำให้บุคลำกรทุกท่ำน

ได้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหวในกำรประชำสัมพันธ์คณะฯ 

2. ควรมีกำรบูรณำกำรกับโครงกำรที่มีกำรออกนอกสถำนที่ เช่น โครงกำรแนะแนวกำรศึกษำ

ให้ไปจัดโครงกำรในโรงเรียนที่มีนักเรยีนช้ันมัธยมตอนปลำย หรือ กศน. แต่ละอ ำเภอ หรือ องค์กำร

บรหิำรส่วนต ำบล เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยอีกทำงหน่ึง  

3. ควรมีกำรจัดท ำช่องทำงให้ควำมรู้กับบุคลำกร เช่น เว็บไซต์ และมีกำรปรับปรุง ข้อมูลอยำ่ง

เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ เชิงรุกในโลกออนไลน์ 
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บรรณานุกรม 

 

พรทิพย์ วรกจิโภคำทร การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์,  

2545. 

พรทิพย์ พิมลสนิธ์ การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2551 

วิรัตน์ ภิรัตนกุล การประชาสัมพันธ์ : ฉบับสมบูรณ์ = Public relations กรุงเทพฯ : 

ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2549. 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างงานประชาสัมพันธ์ 

1. จดหมายข่าว 
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2. แผ่นพับ 
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3. ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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5. LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Digital Display 
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7. หน้าเว็ปไซต์ www.ms.nsru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ms.nsru.ac.th/
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8. Fanpage Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Youtube Channel 
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ประวัติผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ   นำยภำนุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 

วัน เดอืน ปีเกิด  22 มีนำคม 2525 

สถำนที่เกิด  จังหวัดก ำแพงเพชร ประเทศไทย 

ประวัตกิำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 

    ปรญิญำศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำนเิทศศำสตร์,2550 

    คะแนนเฉล่ียสะสม 3.27 

ที่อยู่ปัจจุบัน  222/18 ม.5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

สถำนที่ท ำงำน  ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์ 

 

การฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 

ล าดับที ่ ชื่อหัวข้ออบรม วันที่อบรม 

1. โครงกำรสง่เสริมพัฒนำจรรยำบรรณของคณำจำรย์และ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

19 กรกฎำคม 2560 

2. กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้ 

พ.ร.บ. กำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบรหิำรพัสดุภำครัฐ  

พ.ศ.2560 

15 สงิหำคม 2560 

3. กำรสร้ำง Info Graphic ส ำหรับงำนระบบสำรสนเทศ 16 – 17 สงิหำคม 2560 

4. กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร (NSRU MIS) 18, 21 สงิหำคม 2560 

5. ร่วมเป็นกรรมกำรคุมกำรแข่งขัน “Thailand Accounting U-

Challenge 2017” ณ มหำวทิยำลัยรังสิต 

28 ตุลำคม 2560 
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6. กำรพัฒนำบุคลำกรผู้ให้บริกำรยุคไทยแลนด ์๔.๐ เพ่ือกำร

ประกันคุณภำพ 

21 – 22 พฤศจิกำยน 

2560 

7. เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครัง้ที่ 7 วิทยำกำร

จัดกำรวิชำกำร 2018 “กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำ

ท้องถิ่นสูป่ระเทศไทย 4.0” 

31 มกรำคม – 2 

กุมภำพันธ์ 2561 

8. เข้ำร่วมกำรแขง่ขันกีฬำประเพณีอำจำรย์และบุคลำกร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ “มอกล้วยไข่เกมส”์  

9 – 11 กุมภำพันธ์ 2561 

9. เข้ำร่วมอบรมเชงิปฏิบัตกิำร โครงกำร "กำรพัฒนำ

กระบวนกำรปฏิบัตงิำนสู่งำนวิจัย" 

26 – 27 มีนำคม 2561 

10. อบรมขัน้ตอนและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประเมินค่ำงำน 

เพ่ือแต่งต้ังให้บุคลำกรสำยสนับสนุนด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึน้ 

7 พฤษภำคม 2561 

11. อบรมกำรออกแบบและกำรสร้ำง Sticker Line 13 – 15 มิถุนำยน 2561 

12. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำ

เว็บไซต์ 

20 – 22 มิถุนำยน 2561 

13. ร่วมงำนเสวนำ "สำยสัมพันธ์จำกอดีตถึงปัจจุบัน : ๙๖ ปี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์" 

25 มิถุนำยน 2561 

14. อบรมหลักสูตร “นักประชำสัมพันธ์ดิจทิัล Smart PR” รุ่นที่ 11 14-17 มกรำคม 2562 

15. ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ของบุคลำกรใน

โครงกำร "กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะ

วิทยำกำรจัดกำร"  

12 มิถุนำยน 2562 

16. อบรมกำรจัดองค์ควำมรู้ (KM) เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรเพ่ือกำรประเมินก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึน้ 

13 มิถุนำยน 2562 

17. อบรม "กำรเขียนคู่มือปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน" 31 กรกฎำคม 2562 

18. อบรม "กำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสูต่ ำแหน่งที่สูงขึน้ของ

พนักงำนสำยสนับสนุน" 

24 มิถุนำยน 2563 

 

 

 

 


