
 

ส่วนที่ 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การบริการออกแบบกราฟิกและเผยแพร่ 
 
 

การบริการออกแบบกราฟิกและเผยแพร่  เป็นอีกภารกิจหนึ่งของงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่

ปฏิบัติงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ซึ่งมหีน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าสื่อ

กราฟิกและเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์หลักไปยังช่องทางต่างๆที่ได้ก าหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร แม่สอดแล้วนั้น ยังให้บริการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน  

นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยผู้ขอรับบริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์

(ข้างลิฟต์) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หรือกรอกแบบฟอร์มทางเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ หรือ

ติดต่อทางโซเชียล ออนไลน์ต่างๆ  

โดยการปฏิบัติงานออกแบบกราฟิกและเผยแพร่ ผู้รับบริการสามารถปรับแก้ไขชิ้นงานได้ตาม

ความต้องการ และความพอใจ และยังสามารถเลือกช่องทางให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน

ช่องทางต่างๆได้อีกด้วย  ตามตารางที่ 3.1  แผนภาพแสดงการใช้บริการออกแบบกราฟิกและเผยแพร่  

ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1  แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้บริการออกแบบกราฟิกและเผยแพร่ 
ผู้ใช้บริการ  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาที่ใช้ 

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

1 นาท ี
 
 

  

  
 1 นาท ี

  
 

5 นาท ี

  
 

1 - 3 วัน 
ขึ้นอยู่กบัชิ้นงาน 

 
 
 

 
 

 
 

60 นาที 

  
 

10 นาที 

  
 

10 นาที 

  
 

 

เริ่มต้น 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบ 

ออกแบบกราฟิกตามค าขอ 

วางแผนการจัดท า 

ติดต่อขอใช้บริการด้วย

ตนเอง หรือกรอกแบบฟอร์ม

ที่เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ ์

www.pr.kprums.com 

ตรวจสอบค าขอใช้บรกิาร 

ส่งชิ้นงานตรวจสอบ 
แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

น าเสนอ

ผู้ใช้บริการ 

จบ 

ส่งชิ้นงาน 

เผยแพร่ชิ้นงาน 
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ขั้นตอนที่ 1  ตรวจสอบค าขอใช้บริการ 

 หลังจากที่ผู้ขอใช้บริการได้กรอกแบบฟอร์มแล้วนั้น ระบบจะท าการแจ้งเตือนไปยังไลน์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบและรับเรื่อง ดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบชื่อผู้ขอใช้บริการ 

1.2 ช่องทางการติดต่อกลับและเบอร์โทรศัพท์ 

1.3 ประเภทของงานออกแบบ 

ตามภาพที่  3.1  ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่างการตรวจสอบและรับเรื่องจากการแจ้งเตือนไลน์ นอติไฟล์  

 
 

ปัญหา ฉะเพราะผู้ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนเท่านั้น ถึงจะมีการแจ้งเตือนการตรวจสอบ

และรับเรื่อง 

 แนวทางแก้ไขปัญหา  ท าการลงทะเบียนกับหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับการแจ้ง

เตือน 

  
 

1.1 ตรวจสอบช่ือผู้

ขอใช้บริการ 1.2 ช่องทางการติดต่อ

กลับและเบอร์โทรศัพท ์

1.3 ประเภทของ

งานออกแบบ 
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ขั้นตอนที่ 2  ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมและตรวจสอบ 
 ติดต่อกลับ เพ่ือขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ขอใช้บริการ ซึ่งอาจจะมีไฟล์ภาพที่ใช้ประกอบ ไฟล์

เอกสาร หรืออ่ืนๆ ทางช่องทางที่ได้ระบุไว้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือ Facebook ตามภาพที่  3.2  

ดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 3.2  ช่องทางการขอรับข้อมูลเพ่ิมเติม   

 

ขั้นตอนที่ 3  วางแผนการจัดท า 
 เพ่ิมข้อมูลผู้ขอใช้บริการงานออกแบบ ลงในบันทึกการจัดท างานออกแบบกราฟิก โดย

เรียงล าดับของผู้ขอใช้บริการที่ขอใช้บริการ ก่อน -หลัง หรือตามวัน เวลา ที่ต้องเผยแพร่ ชิ้นงานก่อน 

ตามภาพที่  3.3  ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.3 บันทึกการจัดท างานออกแบบกราฟิก 

 

   

 



18 

ขั้นตอนที่ 4  การออกแบบกราฟิกตามค าขอ 
  ท าการออกแบบกราฟิกตามที่ได้วางแผนการจัดท าไว้ โดยการออกแบบมีหลายประเภท เช่น 

แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หน้าปกเอกสาร ไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ ดังนั้นการออกแบบแต่ละ

ประเภทจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน วิธีการท ามีดังนี้ 

 4.1 เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 4.2 สร้างแผ่นงาน พร้อมก าหนดขนาด ให้เรียบร้อย 

 4.3 ด าเนินการออกแบบกราฟิก 

 4.4 บันทึกชิ้นงานการออกแบบกราฟิก 

1) เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CC 

                         
ภาพที่ 3.4 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 

 

2) สร้างแผ่นงาน พร้อมก าหนดขนาด ให้เรียบร้อย เลือก File > New > ก าหนดขนาดชิ้นงาน > OK 

 

1. เลือก File 2. กดเลือก New 
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ภาพที่ 3.5 สร้างชิ้นงาน 

 

 
ภาพที่ 3.6 ก าหนดขนาดชิ้นงาน 

 

3) ด าเนินการออกแบบกราฟิก 

 
ภาพที่ 3.7 การด าเนินการออกแบบกราฟิก 

 

 

 

3. ก าหนดขนาด 

4. กด OK 
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4) บันทึกชิ้นงานการออกแบบกราฟิก เลือก File > Save As > ตั้งชื่อชิ้นงาน > OK 

 
ภาพที่ 3.8 การบันทึกชิ้นงาน 

 

 
ภาพที่ 3.8 ตั้งชื่อชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

1. เลือก File 
2. กดเลือก Save As 

3. ตั้งชื่อชิน้งาน 

4. กด Save 
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ขั้นตอนที่ 5  ส่งชิ้นงานตรวจสอบ 
 น าไฟล์ชิ้นงาน ส่งให้กับผู้ขอใช้บริการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความพึง

พอใจ หากมีการแก้ไขจะด าเนินการปรับแก้ตามที่ได้รับแจ้ง และส่งตรวจ ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไม่มีการให้

ปรับแก้ไขจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
 

ขั้นตอนที่  6  ส่งชิ้นงาน 
 หลังจากท่ีส่งให้ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบผ่านแล้ว จะด าเนินการส่งไฟล์ภาพให้กับผู้ขอใช้บริการ

ผ่านช่องทางต่างๆที่ ผู้ขอใช้บริการสะดวกรับ   

 

ขั้นตอนที่ 7  เผยแพร่ชิ้นงาน 
 กรณีที่ผู้ขอใช้บริการต้องการให้เผยแพร่ในช่องทางที่ก าหนด จด าเนินการเผยแพร่ตามที่ได้รับ

มอบ ในกรณีที่ไม่มีการเผยแพร่ก็จะสิ้นสุดตรงขั้นตอนของการ ส่งชิ้นงาน 


