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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดง
ถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ  ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย  ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ  และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ  และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก  หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่
เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกบัความต้องการ 
 1.3  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประชาสัมพันธ์  สามารถผลิตและเผยแพร่
ข่าวสารได้อย่างชัดเจน  ถูกต้อง  รวดเร็ว  และครบถ้วนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมกระบวนการการประชาสัมพันธ์  ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์  การก าหนดประเด็นข่าว  การผลิตเนื้อหาข่าว  การตรวจสอบความถูกต้อง  สื่อที่ใช้ในการ
เผยแพร่  รวมถึงขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการประชาสัมพันธ์  
 

3. ค าจ ากัดความ 

1. ภาพลักษณ์ (Image) 
 ภาพลักษณ์  หมายถึง  ภาพขององค์กร  สถาบัน  หรือหน่วยงานในความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่บุคคลได้รับรู้นั้น ๆ  โดยการเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์  นักประชาสัมพันธ์ควรศึกษาถึงลักษณะของ
ภาพลักษณ์  การเกิดภาพลักษณ์  และประเภทของภาพลักษณ์  ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  เพ่ือสามารถก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ  ในแผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 
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2.  การวางแผนประชาสัมพันธ์ (The Public Relations Plan)   
 การวางแผนประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การก าหนดวิธีขององค์การ  สถาบัน  หน่วยงาน  อย่างมี
เหตุมีผล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  การวางแผนนี้เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อจาก
การวิเคราะห์วิจัย  ดังนั้น  นักประชาสัมพันธ์ควรทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่  และ
ท่าทีทัศนคติต่าง ๆ ของบุคคลทั่วไป  กลุ่มเป้าหมาย  แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดรายละเอียดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  และที่ส าคัญต้องมีกิจกรรมที่เป็นกล
ยุทธ์ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ในเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั้น ๆ ด้วย  การวางแผน
ประชาสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส าคัญมากในการท างานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

3.  การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  
การประชาสัมพันธ์  หรือการด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น  ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือชักจูง

ประชามติด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร  เพื่อให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายเกิดมีความรู้ความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อหน่วยงาน  องค์กร  หรือสถาบัน  การประชาสัมพันธ์จึงมิใช้เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่  แต่งาน
ประชาสัมพันธ์เป็นงานทั้งศาสตร์และศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์  ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป
ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน  เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน
องค์กร  หรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือหลักความจริงและประโยชน์ร่วมกันทั้งสอง
ฝ่าย 

4. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์  เป็นการเขียนที่แตกต่างจากการเขียนประเภทอ่ืน ๆ เนื่องจากมี

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเขียนทั่วไป  การเขียนเพ่ือประชาสัมพันธ์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บุคคล
ทั่วไป  หรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้  วัตถุประสงค์พ้ืนฐานที 7 ประการ  คือ 

1) การเขียนเพ่ือบอกกล่าวให้เข้าใจ  เพ่ือให้รับรู้ว่าองค์กรท าอะไร  ท าอย่างไร  เมื่อใด  
เพ่ืออะไร  เพราะอะไร  ที่ไหน  เพื่อให้บุคคลทั่วไปรับทราบ 

2) การเขียนเพ่ือให้ประชาชนยอมรับ  เป็นการเขียนโน้มน้าวใจ  ชักจูงให้ประชาชน
คล้อยตาม  โดยยกส่วนดีให้เห็นชัดเจนและใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

3) การเขียนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด   
4) การเขียนเพือ่สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
5) การแก้ไขเพ่ือมิให้เกิดความเข้าใจผิด 
6) การเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
7) การเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของกระบวนการประชาสัมพันธ์  ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ประกอบไปด้วย  การประชาสัมพันธ์  การผลิตข่าว  และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่ง มี
ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ  ดังนี้ 

4.1. ข้อก าหนดที่ส าคัญและตัวช้ีวัดกระบวนการ 

กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ 
1. จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  กิจกรรมต่าง ๆ 

ของอาจารย์  นักศึกษา  และภารกิจงาน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ใน
รูปแบบข่าวแจกที่สั้น  กระชับ  เข้าใจ
ง่าย 

ข้อมูลถูกต้องตามสิ่งที่ปรากฏ
จริง  มีความสมดุลเน้นหนักของ
ข้อเท็จจริงตามความส าคัญ  มี
ความชัดเจน  กะทัดรัด  ใช้ภาษา
ที่ เข้าใจง่ายตรงไปตรงมา  มี
ความสด  รวด เร็ ว   ทั นต่ อ
เหตุการณ ์

2. ป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ก าหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะฯ ของอาจารย์   นักศึกษา  
บุ ค ล า ก ร   แ ล ะ ข่ า ว ส า ร ฝ า ก
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก  
ในรูปแบบของป้ายประกาศ 

ข้อมูลถูกต้อง  เข้าใจง่าย  ดึงดูด
ความสนใจ  และมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน 

3. เว็บไซต์ของคณะ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
คณะฯ  ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้ง
ของคณะฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ งคณะ เทค โน โ ลยี
อุตสาหกรรมและแฟนเพจเฟสบุ๊ค 

ข้อมูลข่าวมีความถูกต้อง  ชัดเจน  
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข่ า ว ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบันเสมอ  เชื่อถือได้  และมี
ความน่าสนใจ 

4. สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Facebook และ Line) 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ เป็นข่าวสาร
กิจกรรมที่ค่อนข้างเร่งด่วน  และต้องการ
ใ ห้ ผู้ รั บ ส า ร ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะทั น ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เร่งด่วน  
และสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้
ง่ าย  สะดวกต่อการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร 

5. เสียงตามสาย ประช าสั ม พัน ธ์ ข่ า ว ส า ร ขอ ง ค ณ ะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรื่องเร่งด่วน  
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายที่จะ
ด าเนินการจัดขึ้นล่วงหน้า 

ความถูกต้องของเนื้อหา  การ
สื่อสารมีความชัดเจน  กระชับ  
ดึงความสนใจอย่างรวดเร็ว  ผู้ฟัง
จ าได ้
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กระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ ตัวช้ีวัดภายในกระบวนการ 
6. หนังสือราชการที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์ 

เดินหนังสือ/เอกสาร ที่ได้รับจากภายใน
และภายนอกคณะฯ  เพ่ือจัดส่งให้บุคคล
หรือฝ่ายงานภายในคณะทราบ 

มีการเซ็นรับหนังสือ  เพ่ือเป็น
หลักฐานเชิงลายลักษณ์อักษร  
และด าเนินการด้วยความรวดเร็ว 

 

4.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือบุคคลภายนอก  มีหน้าที่กรอกแบบฟอร์มขอ
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  เพ่ือเขียนความประสงค์ที่จะให้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการ  และ
เขียนช่องทางที่จะใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ 

2. เจ้าที่หน้าประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณา
การขอรับบริการ  เพื่อด าเนินการผลิตข่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้ขอรับบริการ 

3. เจ้าของเรื่อง  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้
ด าเนินการผลิตข่าวให้  เพ่ือรับทราบและสามารถแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขได ้

4. หัวหน้าส านักงาน  มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
หากมีการประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก 

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ด าเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ผ่านการ
ตรวจสอบตามช่องทางที่ผู้ขอรับบริการต้องการ 

 
5. การตรวจเอกสาร 
 นอกจากผู้เขียนคู่มือจะตรวจเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนของการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
องค์กรแล้ว  ยังตรวจเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามิติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการไทย
น ามาจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 

5.1. แนวคิดการประชาสัมพันธ์ 
สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The International Public Relation Association-

IPRA) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์   ว่าคือภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ 
(Management Function) ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนที่ดีและมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือ
สร้างสรรค์และธ ารงรักษาความเข้าใจอันดีกับกลุ่มประชาชนที่ เกี่ยวข้อง  โดยองค์กรจะต้องใช้วิธีการจัด
ประเมินผลถึงประชามติ  แล้วน ามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาก าหนดเป็นแผนงาน และนโยบายของ
องค์กร หรือสถาบัน เพ่ือให้สอดคล้องกับความเห็นและความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งใช้วิธีการ
เผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสอง
ฝ่าย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529)  
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การประชาสัมพันธ์  มีความหมายรวมถึงสถานการณ์  การกระท า  หรือค าพูด  ซึ่งสามารถจูงใจ
หรือชักชวนให้ประชาชนเห็นด้วยหรือประสานความร่วมมือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมีการวางแผนเพ่ือให้
เกิดอิทธิพลต่อกลุ่มประชาชน  ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงมีความหมาย  3 ประการ Marston (1979) 
(อ้างถึงใน  พรทิพย์ พิมลสินรุ่ง, 2545) คือ 

1.  เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
2.  ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานของ

สถาบัน 
3.  ปรับแนวความคิดของประชาชนและสถาบัน ให้มีส่วนร่วมประสานและสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกัน 
 
พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2533)  แสดงทัศนะถึงการประชาสัมพันธ์ว่า ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.  เป็นการท างานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับ
ประชาชน 

2.  เป็นการท างานที่มีการวางแผน สุขุม รอบคอบ และมีการติดตามประเมินผล 
3.  เป็นการท างานในรูปแบบของการสื่อสาร ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง  และเป็นการ

สื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
4.  เป็นการท างานที่ต้องการมีอิทธิพลทางความคิด และทัศนคติของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย 
5.  เป็นการท างานที่ต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว 

ซึ่งกล่าวโดยสรุป  ความหมายของการประชาสัมพันธ์ที่ เข้าใจได้ง่าย ๆ คือ วิธีการสื่อสาร               
อย่างมีแบบแผน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานกับสาธารณชน  อันจะน ามาซึ่ง
ความเชื่อถือศรัทธา  เพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือและการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน  
จะเห็นได้ว่าความหมายของการประชาสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้  มุ่งถึงการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวโยง  และเป็นกระบวนการสัมพันธ์ 2 ทาง โดยมุ่งเน้นถึงการ
ยอมรับความร่วมมือกับกลุ่มบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์กรด้วย 

 
วิจิตร อาวะกุล (2534)  ได้แบ่งความคิดในการประชาสัมพันธ์ออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้ 
1.  การประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมเผยแพร่ การด าเนินงาน การบริหารของหน่วยงานสถาบันสู่

สาธารณะชน เพ่ือที่จะให้เกิดกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนกลุ่มใหญ่ 
รวมทั้งการบอกกล่าวแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบว่าสถาบันและผู้บริหารก าลังท าอะไรอยู่ 

2.  องค์กรต้องใช้การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชนป้องกัน และสร้าง
ภาพพจน์ของสถาบันให้ดีขึ้น สูงขึ้นในทุกทาง 
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3.  การประชาสัมพันธ์เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจให้บริการที่ถูกต้อง  เพ่ือสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธา และภาพพจน์ที่ดีเพื่อประชาชนเลื่อมใส ศรัทธา ให้การสนับสนุนอุดหนุน 

4.  การประชาสัมพันธ์  ถือว่ามีส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร  เป็นหัวใจในการบริหารงานที่
ต้องการสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้คนที่แวดล้อมองค์กร  เพ่ือก่อให้เกิดความราบรื่น  กระตุ้นความ
รับผิดชอบ สร้างขวัญ  ก าลังใจในการท างานแก่พนักงาน  ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติชอบ ส่งเสริมให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง พัฒนา สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ และม่ันคงยืนนานขององค์กร 

5.  การประชาสัมพันธ์ของสถาบันควรเน้นการถ่ายทอดความรู้  การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ 
รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การให้ความร่วมมือและเห็นคล้อยตาม 

6.  การท างานประชาสัมพันธ์ให้ได้ดีนั้น จะต้องสร้างจิตส านึกตลอดจนวิญญาณแห่งการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งความตั้งใจในการท างานที่จะให้เกิด
สวัสดิภาพ ความปลอดภัยแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมประชาชน 

7.  การประชาสัมพันธ์เป็นระบบติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานหรือองค์กรไปสู่กลุ่มประชาชนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์และรับฟังเสียงสะท้อนกลับ  ในความคิดเห็น ข้อขัดแย้ง  อัน
เป็นประชามติที่หน่วยงานต้องให้ความสนใจ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการของสถาบันได้
สอดคล้องตามความต้องการหรือความพึงพอใจของประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง
โดยมุ่งหวังจะสร้างประโยชน์ให้บังเกิดแก่องค์กร  ประชาชนทั้งสองฝ่าย เพ่ือความสงบสุข เจริญก้าวหน้า
ของสังคมและประเทศชาติ 

8.  การด าเนินการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการพัฒนาบุคลิก เทคนิค ทักษะในการใช้สื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพและเหตุการณ์ มี
การผลิตข่าวไปยังสื่อมวลชนเพื่อน าออกเผยแพร่เป็นประจ า ต้องรวดเร็ว ทันสมัย  สดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 

9.  การจัดท าสื่อหรือกิจกรรมในงานประชาสัมพันธ์  ต้องพิจารณาถึงคุณภาพของสื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่า มีบทบาทเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า การมีวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
สไลด์ วิดีโอ ภาพยนตร์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่หรือน าติดตัวไปได้เสมอ 

10.  การวางแผนการประชาสัมพันธ์ต้องพยายามก าหนดบทบาท  ก าหนดนโยบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา   การใช้สื่อให้ชัดเจนเป็นกรอบ  และแนวทางท่ีจะด าเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพทางการประชาสัมพันธ์ มุ่งหมายที่จะให้บริการ  เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ให้ปรากฏอยู่ในความรู้สึก 
และความทรงจ าของประชาชนตลอดไป 

11.  การด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงแก้ตัวแก้ไขข่าวในเรื่องราวน าหน้าหรืองานหลักอยู่เสมอ  
แต่ควรจะต้องด าเนินการใช้ประชาสัมพันธ์เชิงแก้ไขเป็นล าดับสุดท้าย ทั้งนี้   โดยมีการติดตามผล  และ
ประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลาด าเนินการเพ่ือสรุปและประเมินผลอีกครั้ง 

12.  การด าเนินการประชาสัมพันธ์ ต้องเน้นการพัฒนาคุณธรรม มโนธรรม ขององค์กรจะต้อง
พยายามเพ่ิมพูน ปลูกฝัง ธ ารงรักษา คุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม ความถูกต้อง และให้ความยุติธรรมต่อ
ลูกค้า ประชาชน หรือสังคมให้มากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
ในการด าเนินงานใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น

แนวทางหรือกรอบในการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ ก็เช่นเดียวกันต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การก าหนดวัตถุประสงค์นี้ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานแต่ละแห่งเป็นหลัก วัตถุประสงค์ของ การประชาสัมพันธ์มีหลักการใหญ่ ๆ 3 ประการ คือ 
(วิรัช ลภิรัตนกุล, 2540) 

1.  เพ่ือบอกกล่าวหรือชี้แจงเผยแพร่ให้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์การด าเนินงานและผลงาน 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวขององค์กร  ให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ  ท าให้องค์กรเป็นที่รู้จัก เข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกท่ีเป็นไปในทางที่
ดีต่อองค์กร 

2. เพ่ือป้องกันและรักษาชื่อเสียง เป็นการกระท าที่ป้องกันมิให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันเกิดความเข้าใจผิดในตัวองค์กร การป้องกันรักษาชื่อเสียงไว้ก่อนย่อมมีผลดีกว่าที่จะต้องมาแก้ไขใน
ภายหลัง 

3. เพ่ือแก้ไขความเข้าใจผิด ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับองค์กร
เกิดข้ึนในกลุ่มประชาชน จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วนอย่างเหมาะสม     

 
องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์  หากพิจารณาถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารแล้ ว                           

มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ 4 ประการด้วยกัน คือ (ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง, 2547) 
1.  องค์กรและสถาบัน หมายถึง กิจการที่บุคคลหรือคณะบุคคลได้จัดท าขึ้นโดยประสงค์ที่จะ

ด าเนินการใด ๆ ในสังคม ให้ลุล่วงไปตามความปรารถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลนั้น 
2.  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (Message) หมายถึง เนื้อหาสาระ  เรื่องราวหรือสัญลักษณ์  ภาษา

สัญญาณต่าง ๆ รูปภาพ  เครื่องหมาย ฯลฯ ที่สามารถสื่อความหมายหรือน าไปตีความหมายเป็นที่รู้  และ
เข้าใจกันได้ ข่าวสารประชาสัมพันธ์จะมีเนื้อหาสาระ ที่มีความหมายแก่ผู้รับเสมอ  และต้องสอดคล้อง  ไม่
ขัดแย้งกับระบบค่านิยม (Value System) ความเชื่อหรือปทัสถานของกลุ่ม (Group  Norm) นอกจากนี้
ต้องมีความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตลอดจนไม่เกิดความยุ่งยากในการรับสาร 

3.  เครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์  หมายถึง  สื่อที่องค์กร  สถาบัน  เลือกมาใช้ใน
การน าข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรไปสู่ประชาชน  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของสื่อ  ความส าคัญ
ของสื่อวัตถุประสงค์  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
กระบวนการสื่อสาร 

4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการประชาสัมพันธ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ
ประชาชน ซึ่งค าว่า ประชาชน มีความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงสมาชิกทุกคนของสังคม  และมีความ
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หลากหลายแตกต่างกันทั้งอายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิล าเนา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กลุ่มเป้าหมาย ในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

4.1 กลุ่มประชาชนภายใน  เป็นกลุ่มบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
ซึ่ งมีความสัมพันธ์  และผูกพันกับองค์กร มีผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร ดังนั้น  งาน
ประชาสัมพันธ์  จึงเข้ามามีบทบาท 

4.2 กลุ่มประชาชนภายนอก เป็นกลุ่มประชาชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มี
ความสัมพันธ์กับองค์กร เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มคนทั่วไปที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการด าเนินการขององค์กร เป็นต้นว่า  กลุ่มคนในละแวกใกล้เคียง  กลุ่มสื่อมวลชน  
กลุ่มผู้น าความคิดเห็น ทั้งนี้ เพ่ือชี้แจงชักชวนให้กลุ่มดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจ  ในการ
ด าเนินงานขององค์กร ท าให้องค์กรด าเนินกิจการได้อย่างราบรื่น 
การประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ไปพร้ อม ๆ กัน กล่าวคือ  การ

ประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์ทางวิทยาการ ความรู้ ความเชื่อถือที่ก าหนดไว้เป็นระบบระเบียบที่พึงเชื่อถือได้ 
และเป็นศิลป์ซึ่งมีลักษณะการด าเนินงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ และทักษะของ
แต่ละบุคคลในการสื่อสารที่ลอกเลียนแบบกันได้ยาก 

จากแนวคิดการประชาสัมพันธ์ สรุปได้ว่า เป็นความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรเป็นหัวใจ
ในการบริหารงานที่ต้องการสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้คนที่แวดล้อมองค์กร  เพ่ือเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชน
ทราบ หรือชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย  อีกท้ังยังส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา สร้างสรรค์ 
ประสิทธิภาพ และมั่นคงยืนนานขององค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการประชาสัมพันธ์ มาเป็น
แนวความคิดเกี่ยวกับการด าเนินการประชาสัมพันธ์ขององค์กร ที่ต้องมีการพัฒนาบุคลิก เทคนิค ทักษะใน
การใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพและ
เหตุการณ์ มีการผลิตข่าว ไปยังสื่อมวลชนเพ่ือน าออกเผยแพร่เป็นประจ า ต้องรวดเร็ว ทันสมัย สดใหม่ ทัน
ต่อเหตุการณ์  
 

5.2. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
ได้มีนักวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์  ได้กล่าวถึงขั้นตอนการด าเนินงานทางด้ านการ

ประชาสัมพันธ์ไว้หลายท่าน โดยเสนอว่าหลักพ้ืนฐานของการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ไว้ว่า 
1. เป็นการสื่อสารสองทาง เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน และประเภทของการด าเนินงาน จากหน่วยงานไปสู่ประชาชน และ รับฟังความคิดเห็น  
หรือประชามติจากประชาชนที่สะท้อนกลับมา  เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน 

2. เป็นการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ โดยตั้งอยู่บนหลักของความเป็นจริงเพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือ
และปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ 

3.  เป็นการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง หรือหวังผลในระยะยาว เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความศรัทธาและให้ความไว้วางใจแก่หน่วยงานต่อไป 
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การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กร  อาจหมายถึงความพยายาม
ขององค์กรที่จะกระท าอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันพึงปรารถนาขององค์กรนั้น ๆ การจะให้
ได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวนั้น  ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและ
กัน อย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา 
 
6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 สัญลักษณ์และค าอธิบายการท างานของกระบวนการประชาสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีดังนี้ 
 

 

 

 



10 
 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รับเรื่องจากฝ่ายธุรการ/
โปรแกรมวิชา/ 
ผูข้อใช้บริการ 

 

วางแผน 

ด าเนินการตามแผน 

รายงานผล 

ผลิต 

เผยแพร่ 

ประชุมหาข้อสรุป 

จัดจ้าง 

ผลิต 

เผยแพร่ 

STOP

T 

ตรวจสอบ 

อนุมัต ิ

ด าเนินการเอง จัดจ้าง 

ไม่อนุมัต ิ

Start 
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ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการประชาสัมพันธ์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหาร การเงิน บริษัทเอกชน/ผู้รับจ้าง 

 
 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 

6. 

     

  

START 

รับเรื่องจาก     
ผู้ขอใช้บริการ 

วางแผน ตรวจสอบความถูกต้อง
และตรงต่อความต้องการ 

อนุมัติ 

ด าเนินการตามแผน 

ผลิต 

เผยแพร่ 

ประชุมหารือ 

รายงานผล 

STOP 

พิจารณา 

ท าเอง จัดจ้าง 

จัดจ้าง ผลิต 

เผยแพร ่

ด าเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสด ุ

บริษัทผลิตตามมติที่ประชุม
และส่งงานเพื่อตรวจสอบ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
จากผู้ขอใช้บริการ 

ผู้ขอใช้บริการ  กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  เพ่ือ
เขียนความประสงค์ที่จะให้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการ  และเขียน
ช่องทางที่จะใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ 

2. วางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ 

รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาการขอรับบริการ  
เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนในการด าเนินการผลิตข่าวให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ขอรับบริการ  จากนั้นให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อรับทราบและสามารถแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขได้ 

3. การอนุมัติค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  หากมี
การประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน
ภายนอก 

4. การผลิตข่าวสาร กรณีที่สามารถด าเนินการผลิตข่าวสารได้เอง  สามารถจัดท าได้ในทันที  แต่
หากเป็นข่าวสารหรือสื่อที่ต้องผลิตโดยใช้งบประมาณจัดจ้างจากหน่วยงาน
ภายนอก  ให้จัดประชุมเพ่ือหารือการใช้งบประมาณและเลือกใช้สื่อที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

5. การเผยแพร่ข่าวสาร ด าเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามช่องทางที่ผู้ขอรับบริการ
ต้องการ  เช่น  การเผยแพร่ผ่านป้ายประกาศ  เสียงตามสาย  อัพโหลดข้อมูล
ขึ้นเว็บไซต์  จดหมายข่าว  เป็นต้น   

6. การรายงานผล ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประชาสัมพันธ์  ต้องสรุปจ านวนข่าวสารใน  2  
ส่วน  ได้แก่   ข่าวสารที่ เป็นกิจกรรมทั้งหมดภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และการแจ้งข้อมูลข่าวสารในแต่ละวัน  โดยจัดท าเป็นรายงาน
สรุปส่งให้หัวหน้าส านักงานทุกรอบ  1  เดือน   

 

8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

 1. การแต่งกาย  ให้แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ  เรียบร้อย  เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานภายในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เป็น
บุคคลแรกที่บุคคลทั่วไปจะเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูล 

2. การให้บริการด้านการติดต่อสอบถาม  ควรให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม  และให้ข้อมูลตามที่ผู้
ขอรับบริการต้องการได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  หากเป็นข้อมูลที่ไม่ทราบให้ติดต่อหน่วยงานที่สามารถชี้แจงข้อมูล
ให้ได้  และหากเป็นบุคคลที่ได้ติดต่อหรือนัดหมายไว้กับบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้เรียนเชิญ
ที่ห้องรับรองแขกท่ีชั้น 2 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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3. การรับโทรศัพท์  ให้กล่าวค าสวัสดีตามธรรมเนียมการทักทายทั่วไป  และแจ้งว่า ณ จุดที่เรารับ
โทรศัพท์เป็นหน่วยงานใด  อาทิเช่น  “สวัสดีค่ะ  ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะ” จากนั้นให้
สอบถามว่าติดต่อเรื่องอะไร  หากได้รับข้อมูลจากผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วให้ประสานงานตามที่ผู้โทรเข้ามาต้องการ 

4. การแจกหนังสือ/เอกสาร  ให้ดูข้อความการเกษียณหนังสือและการลงนามของผู้บริหารหรือหั วหน้า
ส านักงานเป็นหลัก  ว่ามอบหมายงานส่วนใดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  จากนั้นด าเนินการจัดส่งหนังสือให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูลข่าวสารในเวลาที่เร็วที่สุด  และให้ผู้รับเอกสารเซ็นชื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับหนังสือเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  และจัดเก็บหนังสือดังกล่าวเข้าแฟ้มเพ่ือความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล  

9. มาตรฐานคุณภาพงาน 

การผลิตข่าวสาร รายละเอียดการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
1. จดหมายข่าว 1. จัดท าตารางข่าวสาร  และรวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  กิจกรรม  
อบรม/สัมมนา  การประชุม  งานวิจัย  
และโครงการต่าง ๆ ของคณะ  ในแต่ละ
เดือน 
2. น าข้อมูลที่ได้มาเขียนข่าว  จัดหมวดหมู่  
ออกแบบ  และจัดเรียงให้มีความน่าสนใจ 
3. น าเสนอบรรณาธิการ  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องหรือค าถูกค าผิดของเนื้อหา 
4. น าจดหมายข่าวที่ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วมาจัดพิมพ์ 
5. เผยแพร่จดหมายข่าวให้กับหน่วยงาน
ภายนอกคณะฯ และ Upload  ขึ้นทาง
เว็บไซต์ 

คะแนน 1 :  1 ฉบับ 
คะแนน 2 :  3 ฉบับ 
คะแนน 3 :  4-6 ฉบับ 
คะแนน 4 :  7-9 ฉบับ 
คะแนน 5 :  10-12 ฉบับ 

2. ป้ายประกาศ/เสียง
ตามสาย 

1. รับเอกสาร  หนังสือ  จากเจ้าหน้าที่
ธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
2. เรียบเรียงข้อมูล  ปรับแต่งเนื้อหา  
เพ่ือให้เข้าใจง่าย 
3 .  ออกแบบป้ ายประกาศให้มีความ
สวยงามและน่าสนใจ 
4. แยกหมวดหมู่ข่าวสาร  เช่น  ข่าว
ประชาสัมพันธ์, ข่าวการอบรม/สัมมนา, 
ข่าวงานวิจัย 
 
 

คะแนน 1 : ด าเนินการตามข้อ 1 
คะแนน 2 : ด าเนินการตามข้อ 2 
คะแนน 3 : ด าเนินการตามข้อ 3 
คะแนน 4 : ด าเนินการตามข้อ 4 
คะแนน 5 : ด าเนินการได้
ครบถ้วนตามกระบวนการ 
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การผลิตข่าวสาร รายละเอียดการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
 5. ติดบอร์ดเ พ่ือประชาสัมพันธ์   และ 

Upload ข่าวสารผ่าน  Facebook  หน้า
แฟนเพจคณะ  และหากข่าวสารใดที่มี
ความน่าสนใจให้ประกาศเสียงตามสาย
เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้วย 

 

3. เว็บไซต์ของคณะ 1. รับเอกสาร  หนังสือ  จากเจ้าหน้าที่
ธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
2. เรียบเรียงข้อมูล  ปรับแต่งเนื้อหา  
เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 
3 .  อ อ ก แ บ บ ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ 
4. แยกหมวดหมู่ข่าวสาร  เช่น  ข่าว
ประชาสัมพันธ์, ข่าวการอบรม/สัมมนา, 
ข่าวงานวิจัย  
5. Upload เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น
เว็บไซต์ 

คะแนน 1 : ด าเนินการตามข้อ 1 
คะแนน 2 : ด าเนินการตามข้อ 2 
คะแนน 3 : ด าเนินการตามข้อ 3 
คะแนน 4 : ด าเนินการตามข้อ 4 
คะแนน 5 : ด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามกระบวนการ 

4. สื่อโซเชียลมีเดีย 
(Facebook และ Line) 

1. รับเอกสาร  หนังสือ  จากเจ้าหน้าที่
ธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
2. เรียบเรียงข้อมูล  ปรับแต่งเนื้อหา  
เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น 
3 .  อ อ ก แ บ บ ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ 
4. แยกหมวดหมู่ข่าวสาร  เช่น  ข่าว
ประชาสัมพันธ์, ข่าวการอบรม/สัมมนา, 
ข่าวงานวิจัย  
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
โซเชียลมี เดีย  ในทีนี้ประกอบด้วย 3 
ช่องทาง  ได้แก่ 
5 . 1  หน้ า แฟน เพจคณะ เทค โน โ ล ยี
อุตสาหกรรม 
5.2  กลุ่มอาจารย์เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
5.3  กลุ่มไลน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

คะแนน 1 : ด าเนินการตามข้อ 1 
คะแนน 2 : ด าเนินการตามข้อ 2 
คะแนน 3 : ด าเนินการตามข้อ 3 
คะแนน 4 : ด าเนินการตามข้อ 4 
คะแนน 5 : ด าเนินการได้
ครบถ้วนตามกระบวนการ 
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การผลิตข่าวสาร รายละเอียดการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน 
5. หนังสือราชการที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์ 

1. รับเอกสาร  หนังสือ  จากเจ้าหน้าที่
ธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
2. ตรวจสอบข้อความการเกษียณหนังสือ
และการลงนามของผู้บริหารหรือหัวหน้า
ส านักงานเป็นหลัก  ว่ามอบหมายงานส่วน
ใดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

3. จัดส่งหนังสือให้กับผู้ที่เก่ียวข้องให้ทราบ
ข้อมูลข่าวสารในเวลาที่เร็วที่สุด  
4. ให้ผู้รับเอกสารเซ็นรับเอกสารเพ่ือเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ 
5. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพ่ือความเป็น
ระเบียบและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 

คะแนน 1 : ด าเนินการตามข้อ 1 
คะแนน 2 : ด าเนินการตามข้อ 2 
คะแนน 3 : ด าเนินการตามข้อ 3 
คะแนน 4 : ด าเนินการตามข้อ 4 
คะแนน 5 : ด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามกระบวนการ 

  หมายเหตุ : จ านวนงานในระยะเวลา  1  ปี  และน าค่าคะแนนรวมของผลงานทั้งหมดมาหาค่าร้อยละ 

10. ระบบติดตามประเมินผล 

 ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประชาสัมพันธ์  ต้องสรุปจ านวนข่าวสารใน  2  ส่วน  ได้แก่  ข่าวสารที่เป็น
กิจกรรมทั้งหมดภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และการแจ้งข้อมูลข่าวสารในแต่ละวัน  โดยจัดท าเป็น
รายงานสรุปส่งให้หัวหน้าส านักงานทุกรอบ  3  เดือน  เพื่อพิจารณาประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

11. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
 2. แบบฟอร์มใบเสนอจัดซื้อจัดจ้าง 

 3. แบบฟอร์มตารางการรวบรวมข่าวสารกิจกรรมภายในคณะ 

 4. แบบฟอร์มตารางการรวบรวมการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
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12. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีแก้ไข 

ล าดับ 

ที ่
ผังกระบวนการ 

ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ปัญหา/ลดความเสี่ยง 

1 รับเรื่องขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์จากผู้ขอใช้
บริการ 

ผู้กรอกแบบฟอร์มขอความ
อนุ เคราะห์ประชาสัมพันธ์   
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน  ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนที่จะให้ผู้กรอกแบบฟอร์ม
เซนต์ชื่อก ากับในส่วนของผู้ขอใช้
บริการ 

2 วางแผนงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานประชาสัมพันธ์ออกแบบ
หรือจัดท า ให้   ไม่ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ ง ต ามแบบที่ ผู้ ข อ ใ ช้
บริการต้องการ 

ให้ผู้ขอใช้บริการแนบรายละเอียด
ที่ต้องการให้ออกแบบหรือจัดท า
เ พ่ิม เติม   โดยแนบพร้อมกับ
บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

3 การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาในการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณกระชั้นชิด  
และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ก าหนด 

วางแผนงานและด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย  1  
สัปดาห์  เพ่ือป้องกันการผิดพลาด  
และเผื่อเวลาส าหรับผู้บริหารใน
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

4 การผลิตข่าวสาร ใช้ระยะเวลาในการรอข้อมูล
จ า ก ผู้ ข อ ใ ช้ บ ริ ก า ร เ ป็ น
เวลานาน  อาทิเช่น  ข้อมูล
เ กี่ ย วกั บกิ จกร รม  รู ปภาพ
ประกอบ  เป็นต้น  ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการต่อได้ 

ขอความร่วมมือให้จัดส่งข้อมูลให้
เร็วขึ้น  เพ่ือให้ข้อมูลที่จะเผยแพร่
ออกไปมีความเป็นปัจจุบันมาก
ขึ้น 

5 การเผยแพร่ข่าวสาร การประชาสั ม พันธ์ ในบา ง
ช่องทางต้องใช้ระยะเวลาตอบ
รับและใช้ เวลาในการจัดท า
นาน  เช่น   การส่ งข่ า ว ให้
ส านักพิมพ์  การอัพโหลดข้อมูล
ขึ้นเว็บไซต์  เป็นต้น 

ชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าใน
การเผยแพร่ข่าวสารกับผู้ขอใช้
บริการ  และมีสร้างข้อก าหนด
ระยะเวลาระหว่างกัน   

6 การรายงานผล การจัดส่งรายงานสรุปข่าวสาร
ที่เป็นกิจกรรมทั้งหมดภายใน
คณะ  และข้ อมู ลกา รแจ้ ง
ข่าวสารภายในคณะมีความ
ล่าช้า   

เขียนสรุปผลการท างานและสรุป
ข่าวในทุกวัน  เพ่ือรวบรวมเป็น
ภาพรวมแต่ละเดือนง่ายขึ้น  และ
ให้สามารถจัดส่งรายการการสรุป
ข่าวได้ทันเวลาที่ก าหนด 
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บรรณานุกรม 

 

ปฤฐฏาง  จันทร์บุญเรือง. องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,   
2547. 

พรทิพย์  วรกิจโภคาทร. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ประกายพรึก,   
2533.  

พรทิพย์  พิมลสินธุ์. การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ประกายพรึก,   
2545. 

วิรัช  ลภิรัตนกุล. นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 
          สโตร์ , 2529. 
วิรัช  ลภิรัตนกุล. การประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์.  พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

 วิจิตร  อาวะกุล. การประชาสัมพันธ์หลักและวิธีการปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนา
 พาณิชย์, 2534. 
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แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอซื้อจ้าง 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
รายละเอียดของพัสดุ ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

และรายละเอียดแนบบันทึกข้อความรายงานขอซื้อขอจ้าง 
รายการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์ 

ใช้เงินจาก รหัสกิจกรรม  201102280121 กิจกรรม  บริหารจัดการและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           

ล ำดบั รำยกำร 
หน่วย
นบั 

จ ำนวน 
(หน่วย) 

รำคำ
กลำง 
(หน่วย
ละ) 

 จ ำนวนและวงเงินท่ีขอซ้ือ
คร้ังน้ี  

 เป็นผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  

หมำยเหต ุ

หน่วย
ละ 

จ ำนวนเงิน   

1 
ป้ำยไวนิลขนำด A2 แบบ
ละเอียด   ป้ำย 

      
4.00  

                         
-    

                
400.00  

                   
1,600.00        

                    
          
          

          
          
          
                                                

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
                   
1,600.00        

ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จ
ภายใน………..วัน       

          อนุมัติและให้ด าเนินการตามระเบียบ    

 ลงชื่อ………………………...เจ้าหน้าที ่         

      (รศ.สฤษณ์  พรมสายใจ)     ลงชื่อ………………………...ผู้อนุมัติ  

      ……../………………./……….          (ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย)  

           ……../………………./……….   
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แบบฟอร์มตารางการรวบรวมข่าวกิจกรรม 
 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหาข่าว แหล่งข้อมูล 

     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     

 

ตัวอย่างการจัดเก็บข่าวสารภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหาข่าว แหล่งข้อมูล 

1 10 ตุลาคม 2561 ได้ด าเนินการจดัท า
แผนการพัฒนา
สถาบันสู่การเรยีนรู้
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2561  เวลา 13.00 น. 
คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาสถาบันสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาสถาบันสู่การ
เรียนรู้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์ 
และก าหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้อย่างชัดเจน รวมถึงด าเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีน ามา4พัฒนาและจัดเก็บเป็นระบบ โดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการ
ติดตามการน าองค์ความรู้ ไ ปปรับใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงานจริง  ณ  ห้องประชุมเล็ก  ช้ัน 2  คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

น.ส.สตุิมา  นครเขต 
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แบบฟอร์มตารางการรวบรวมการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
 

ล าดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม เนื้อหาข่าว ที่มาของข่าว หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      

 

ตัวอย่างการแจ้งข้อมลูข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 
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ตัวอย่างงานประชาสัมพันธ ์

1. จดหมายข่าว 
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2.  ป้ายประกาศ 
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3. หน้าเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (www.techno.kpru.ac.th) 
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4. ห้องประกาศเสียงตามสาย 
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5. หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 
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ประวัติผู้จัดท า 

 
 

 

ชื่อ   เมศิยาห์  อ่อนตา 

วัน เดือน ปีเกิด  1  สิงหาคม  2534 

สถานที่เกิด  จังหวัดก าแพงเพชร  ประเทศไทย 

ประวัติการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2555 

     ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม  3.87 

    มหาวิทยาลัยรังสิต 

     ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, 2560 

     ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 

รางวัลเรียนดี ทุนการศึกษา หรือทุนวิจัยที่ได้รับระหว่างการศึกษา 

รางวัลผลการเรียนดีเด่น  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.85   
                    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปี พ.ศ.2554 

    ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากร พ.ศ.2559 

                     จากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่อยู่ปัจจุบัน  119/2  หมู่ 14  ต าบลเทพนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  
สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ต าแหน่งปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 


