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คำนำ 
  
 คู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ เป็นเอกสารท่ีเขียนขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในการ
ดำเนินงาน “การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ของนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คู่มือเล่มนี้ได้
อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นขั้น เป็นตอน แต่ละขั้นตอนต้องทำอะไรบ้าง ต้อง
เตรียมไฟล์เอกสารอะไรบ้าง  
 ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเอกสาร ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานมาเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
หล ัก เล ่มน ี ้ ข ึ ้ น โดยม ีจ ุดม ุ ่ งหมายเพ ื ่อ ให ้หน ่วยงานม ีค ู ่ม ือการไว ้ ใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิงาน  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็วจากคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
ครั้ง และช่วยให้การบริหารงานของแต่ละหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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คู่มือการปฏบิัติงานหลัก 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพื่อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานหลักท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 

1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ี
ตรงกับความต้องการ 

1.3 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประชาสัมพันธ์ สามารถผลิตและเผยแพร่ข่าวสารได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานหลักนี้ ครอบคลุมกระบวนการการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดประเด็นข่าว การผลิตเนื้อหาข่าว การตรวจสอบความถูกต้อง ส่ือท่ีใช้ในการเผยแพร่ 
รวมถึงขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในคณะมน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

3. คำจำกัดความ  
3.1 ภาพลักษณ ์(Image) 
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานในความรู้สึกของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็น

ผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่บุคคลได้รับรู ้นั ้น ๆ โดยการเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาท่ี
ยาวนานในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ควรศึกษาถึงลักษณะของภาพลักษณ์ การเกิด
ภาพลักษณ์ และประเภทของภาพลักษณ์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในแผน
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 

 
3.2 การวางแผนประชาสัมพันธ์ (The Public Relations Plan) 

การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกาหนดวิธีขององค์การ สถาบัน หน่วยงาน อย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ การวางแผนนี้เป็นขั้นตอนท่ีกระทาต่อจากการวิเคราะห์วิจัย ดังนั้น นัก
ประชาสัมพันธ์ควรทราบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีหน่วยงานต้องเผชิญอยู่ และท่าทีทัศนคติต่าง ๆ ของบุคคลท่ัวไป 
กลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงนำข้อมูลท่ีได้ไปกาหนดรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง และท่ีสำคัญต้องมีกิจกรรมท่ีเป็นกลยุทธ์ขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ในเรื่องการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรนั้น ๆ ด้วย การวางแผนประชาสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งท่ีสำคัญมากในการทางานด้าน
การส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
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3.3 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
  การประชาสัมพันธ์ หรือการดาเนินงานประชาสัมพันธ์นัน้ ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงประชามติ
ด้วยวิธีการติดต่อส่ือสาร เพื่อให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายเกิดมีความรู้ความเข้าใจและมีความรู้สึกท่ีดีต่อหน่วยงาน 
องค์กร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช้เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท้ังศาสตร์
และศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์ ท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลท่ัวไปท้ังภายในและนอกหน่วยงาน เป็นการ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานองค์กร หรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ี
เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักความจริงและประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
 
  3.4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการเขียนท่ีแตกต่างจากการเขียนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมี 
วัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากการเขียนท่ัวไป การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลท่ัวไป หรือ
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ วัตถุประสงค์พื้นฐานที 7 ประการ คือ 

1) การเขียนเพื่อบอกกล่าวให้เข้าใจ เพื่อให้รับรู้ว่าองค์กรทาอะไร ทำอย่างไร เมื่อใดเพื่ออะไร 
เพราะอะไร ท่ีไหน เพื่อให้บุคคลท่ัวไปรับทราบ 

2) การเขียนเพื่อให้ประชาชนยอมรับ เป็นการเขียนโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ประชาชนคล้อยตาม โดย
ยกส่วนดีให้เห็นชัดเจนและใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

3) การเขียนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด 
4) การเขียนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
5) การแก้ไขเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด 
6) การเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
7) การเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  หน้าที ่และความรับผิดชอบในส่วนของกระบวนการประชาสัมพันธ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์   การผลิตข่าว และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีข้อกำหนด
ท่ีสำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ ดังนี้ 

  4.1. ข้อกาหนดที่สำคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ 

กระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ 
1. จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 

ของอาจารย์ นักศึกษา และภารกิจงาน 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ในรูปแบบข่าวแจกท่ีส้ัน กระชับ เข้าใจ 
ง่าย 

ข้อมูลถูกต้องตามส่ิงท่ีปรากฏ 
จริง มีความสมดุลเน้นหนักของ 
ข้อเท็จจริงตามความสำคัญ มี 
ความชัดเจน กะทัดรัด ใช้ภาษา 
ท่ีเข้าใจง่ายตรงไปตรงมา มี 
ความสด รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
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กระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ ตัวชี้วัดภายในกระบวนการ 
2. ป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ของคณะฯ ของอาจารย ์  น ักศ ึกษา
บุคลากรและข่าวสารฝากประชาสัมพนัธ์
จากหน่วยงานภายนอก ในรูปแบบของ
ป้ายประกาศ 

ข้อมูลถูกต้อง เข้าใจง่าย ดึงดูด 
ความสนใจ และมีการปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

3. เว็บไซต์ของคณะ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี ่ยวกับ
คณะฯ ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท้ัง
ของคณะฯ และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง
ผ่านเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และแฟนเพจเฟสบุ๊ค 

ข้อมูลข่าวมีความถูกต้อง ชัดเจนมี
การปรับปรุงข่าวให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ เช ื ่ อถ ือได ้  และม ีความ
น่าสนใจ 

4. ส่ือโซเชียลมีเดีย 
(Facebook และ Line) 

ประชาสัมพันธ ์ข ้อมูลที ่ เป ็นข่าวสาร
กิจกรรมที่ค่อนข้างเร่งด่วน และต้องการ
ให ้ ผ ู ้ ร ั บสาร ได ้ ร ั บข ้ อม ู ลท ี ่ ท ั น ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ม ี ค ว า ม ร ว ด เ ร ็ ว แ ล ะ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เร่งด่วนและ
สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ 
ง่าย สะดวกต่อการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร 

5. หนังสือราชการท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์ 

เดินหนังสือ/เอกสาร ท่ีได้รับจากภายใน 
และภายนอกคณะฯ เพื่อจัดส่งให้บุคคล 
หรือฝ่ายงานภายในคณะทราบ 

มีการเซ็นรับหนังสือ เพื่อเป็น 
หลักฐานเชิงลายลักษณ์อักษร 
และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว 

 
 4.2. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 1. บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือบุคคลภายนอก มีหน้าที่กรอกแบบฟอร์มขอ
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เพื่อเขียนความประสงค์ที่จะให้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการ และเขียน
ช่องทางท่ีจะใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ 
 2. เจ้าที่หน้าประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และพิจารณาการ
ขอรับบริการ เพื่อดาเนินการผลิตข่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้ขอรับบริการ 
 3. เจ้าของเรื ่อง มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที ่เจ้าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ได้
ดำเนินการผลิตข่าวให้ เพื่อรับทราบและสามารถแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขได้ 
 4. หัวหน้าสำนักงาน มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
หากมีการประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก 
 5. เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีดาเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีผ่านการตรวจสอบตาม
ช่องทางท่ีผู้ขอรับบริการต้องการ 
 
5. การตรวจเอกสาร 
  นอกจากผู้เขียนคู่มือจะตรวจเอกสารท่ีสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนของการจัดทาแผนปฏิบัติการของ 
องค์กรแล้ว ยังตรวจเอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่ามิติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการไทย 
นำมาจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
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 5.1. แนวคิดการประชาสัมพันธ์ 
 สมาคมการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (The International Public Relation Association- 
IPRA) ได้ให้ความหมายของการประชาสัมพันธ์ ว่าคือภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ (Management 
Function) ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนท่ีดีและมีการกระทาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อสร้างสรรค์และธารงรักษา
ความเข้าใจอันดีกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรจะต้องใช้วิ ธีการจัดประเมินผลถึงประชามติ แล้ว
นำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากาหนดเป็นแผนงาน และนโยบายขององค์กร หรือสถาบัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับความเห็นและความต้องการของประชาชน พร้อมท้ังใช้วิธีการเผยแพร่กระจายข่าวสารสู่ประชาชน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ และบรรลุถึงผลประโยชน์ร่วมกันของท้ังสองฝ่าย (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2529) 

 การประชาสัมพันธ์ มีความหมายรวมถึงสถานการณ์ การกระทำ หรือคาพูด ซึ่งสามารถจูงใจหรือชักชวน
ให้ประชาชนเห็นด้วยหรือประสานความร่วมมือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการวางแผนเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อกลุ่ม
ประชาชน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงมีความหมาย 3 ประการ Marston (1979)(อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสินรุ่ง, 
2545) คือ 
 1. เผยแพร่ช้ีแจงให้ประชาชนทราบ 
 2. ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน 
 3. ปรับแนวความคิดของประชาชนและสถาบัน ให้มีส่วนร่วมประสานและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2533) แสดงทัศนะถึงการประชาสัมพันธ์ว่า ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นการทางานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชน 
 2. เป็นการทางานท่ีมีการวางแผน สุขุม รอบคอบ และมีการติดตามประเมินผล 
 3. เป็นการทางานในรูปแบบของการส่ือสาร ซึ่งเป็นการส่ือสารสองทาง และเป็นการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
 4. เป็นการทางานท่ีต้องการมีอิทธิพลทางความคิด และทัศนคติของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
 5. เป็นการทางานท่ีต่อเนื่องและหวังผลระยะยาว 
 ซึ่งกล่าวโดยสรุป ความหมายของการประชาสัมพันธ์ท่ีเข้าใจได้ง่าย ๆ คือ วิธีการส่ือสารอย่างมีแบบแผน 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานกับสาธารณชน อันจะนำมาซึ่งความเชื่อถือศรัทธา เพื่อ
นำไปสู่ความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ มุ่งถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนท่ีเกี่ยวโยง 
และเป็นกระบวนการสัมพันธ์ 2 ทาง โดยมุ่งเน้นถึงการยอมรับความร่วมมือกับกลุ่มบุคคลที่มีต่อการปฏิบติังาน
ขององค์กรด้วย 

 วิจิตร อาวะกุล (2534) ได้แบ่งความคิดในการประชาสัมพันธ์ออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้ 
 1. การประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมเผยแพร่ การดำเนินงาน การบริหารของหน่วยงานสถาบันสู่ 
สาธารณะชน เพื่อท่ีจะให้เกิดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนกลุ่มใหญ่ 
รวมทั้งการบอกกล่าวแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบว่าสถาบันและผู้บริหารกำลังทำอะไรอยู่ 
 2. องค์กรต้องใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชนป้องกัน และสร้าง 
ภาพพจน์ของสถาบันให้ดีขึ้น สูงขึ้นในทุกทาง 

 3. การประชาสัมพันธ์เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจให้บริการที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา 
และภาพพจน์ท่ีดีเพื่อประชาชนเล่ือมใส ศรัทธา ให้การสนับสนุนอุดหนุน 
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  4. การประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กร เป็นหัวใจในการบริหารงานท่ีต้องการ
สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้คนที่แวดล้อมองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความราบรื่น กระตุ้นความรับผิดชอบ สร้างขวัญ 
กำลังใจในการทางานแก่พนักงาน ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติชอบ ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ี ยนแปลง พัฒนา 
สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ และมั่นคงยืนนานขององค์กร 
  5. การประชาสัมพันธ์ของสถาบันควรเน้นการถ่ายทอดความรู้ การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพรวมทั้ง
แก้ปัญหาความขัดแย้ง การให้ความร่วมมือและเห็นคล้อยตาม 
  6. การทำงานประชาสัมพันธ์ให้ได้ดีนั ้น จะต้องสร้างจิตสำนึกตลอดจนวิญญาณแห่งการเป็นนัก
ประชาสัมพันธ์ท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี รวมท้ังความต้ังใจในการทางานท่ีจะให้เกิดสวัสดิภาพ 
ความปลอดภัยแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมประชาชน 
 7. การประชาสัมพันธ์เป็นระบบติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานหรือองค์กรไปสู่กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์และรับฟังเสียงสะท้อนกลับ ในความคิดเห็น ข้อขัดแย้ง อันเป็นประชามติท่ี
หน่วยงานต้องให้ความสนใจ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการของสถาบันได้สอดคล้องตามความต้องการ
หรือความพึงพอใจของประชาชน ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดการส่ือสารแบบสองทาง โดยมุ่งหวังจะสร้างประโยชน์ให้บังเกิด
แก่องค์กร ประชาชนท้ังสองฝ่าย เพื่อความสงบสุข เจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ 
  8. การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ต้องมีการพัฒนาบุคลิก เทคนิค ทักษะในการใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ
คือ ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพและเหตุการณ์ มีการผลิตข่าวไปยัง
ส่ือมวลชนเพื่อนาออกเผยแพร่เป็นประจำ ต้องรวดเร็ว ทันสมัย สดใหม่ทันต่อเหตุการณ์ 
  9. การจัดทำส่ือหรือกิจกรรมในงานประชาสัมพันธ์ ต้องพิจารณาถึงคุณภาพของส่ือให้เกิดความสัมพันธ์
หรือมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่า มีบทบาทเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า การมีวัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพสไลด์ วิดีโอ ภาพยนตร์ 
พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีหรือนำติดตัวไปได้เสมอ 
 10. การวางแผนการประชาสัมพันธ์ต้องพยายามกำหนดบทบาท กำหนดนโยบายการดำเนินการ
ระยะเวลา การใช้สื ่อให้ชัดเจนเป็นกรอบ และแนวทางที่จะดาเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพทางการประชาสัมพันธ์ มุ่งหมายที่จะให้บริการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ให้ปรากฏอยู่ในความรู้สึกและ
ความทรงจาของประชาชนตลอดไป 
 11. การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงแก้ตัวแก้ไขข่าวในเรื่องราวนำหน้าหรืองานหลักอยู่เสมอแต่ควร
จะต้องดำเนินการใช้ประชาสัมพันธ์เชิงแก้ไขเป็นลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ โดยมีการติดตามผล และประเมินผลงาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลาดำเนินการเพื่อสรุปและประเมินผลอีกครั้ง 
  12. การดำเนินการประชาสัมพันธ์ ต้องเน้นการพัฒนาคุณธรรม มโนธรรม ขององค์กรจะต้องพยายาม
เพิ่มพูน ปลูกฝัง ธารงรักษา คุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม ความถูกต้อง และให้ความยุติธรรมต่อลูกค้า 
ประชาชน หรือสังคมให้มากขึ้น 
 

 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงานหลัก การใช้บริการห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

แผนภาพ โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โปรแกรมวิชา 
1. รัฐประศาสนศาสตร ์

2. นิติศาสตร์ 
3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  
5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

6. ภาษาไทย 
7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์

8. ภูมิสารสนเทศ 

9. ภาษาจีน 

10. ดนตรีศึกษา 

กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มนาฏศิลป์และการละคร 

2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 

ศูนย์ 
1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 

6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา 

7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถ่ินด้านประชาธิปไตย 

 
 

สำนักงานคณบดี 
1. งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการ 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี 
4. งานการเงินและพัสดุ 
5. งานนโยบายและแผน 
6. งานบริการจัดการเรียนการสอน 
7. งานการประชุม 
8. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
9. งานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำคณะ คณบดี 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

คณะกรรมการอำนวยการคณะ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาบริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าสำนักคณบดี 
หัวหน้าศูนย์ 

1. งานวิจัย 
2. งานสารสนเทศ 
3. งานจัดทำวารสารพิกลุ 
4. งานพัฒนาทักษะทางภาษา

และการต่างประเทศ 
5. งานจัดการความรู้ด้านการ

วิจัย 
6. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

 

1. งานวิชาการ 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3. งานบริหารความเสี่ยงและจัด

วางระบบควบคุมภายใน 
4. งานจัดการความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิต 
5. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

 

 

1. งานกิจการและพัฒนา
นักศึกษา 

2. งานบริการวิชาการ 
3. งานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

 

 

 

1. งานบริหารสำนักงานคณบดี 
2. งานวางแผนพัฒนาและ

งบประมาณ 
3. งานบริหารและพฒันา

บุคลากร 
4. งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานผู้บริหาร 
5. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

อธิการบด ี

3 
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คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดกำเหนิด 
คณบดี 

อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการ

วิชาการ ศิลปวฒันธรรม 

อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิชาการ 

อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

แผนงาน 
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อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา

ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี 
ประธานโปรแกรมวิชา 

นิติศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  บุญเทียน
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 

   
ผศ.ดร.กมลวัฒน์   ภูวิชิต 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง 
ประธานโปรแกรมวิชา 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 

 
  

อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง 
ประธานโปรแกรมวิชา 

ภาษาไทย 
 

อาจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง 
    ประธานโปรแกรมวิชา 
       ภูมสิารสนเทศ 
 

รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ 
ประธานโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร ์
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อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ 

ประธานโปรแกรมวิชา 
ดนตรศีึกษา 

รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์คำจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และ 

การละคร 
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บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

  บทบาทหน้าท่ี (ของตำแหน่ง) : รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของคณะฯ 

1. รับเรื่องจากฝ่ายธุรการ/โปรแกรมวิชา/ผู้ขอใช้บริการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีพิจารณาเสนอ
อนุมัติ 

2. ตรวจสอบข้อมูลการประชาสัมพันธ์ 
3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

 หัวหน้างาน : ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ 

คณบดีคณะ :  เห็นชอบ/อนุมัติ 
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แผนผังการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับเรื่องขอความ 
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
จากผู้ขอใช้บริการ 

ผู้ขอใช้บริการ กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ 
เขียนความประสงค์ท่ีจะให้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ดาเนินการ และเขียน 
ช่องทางท่ีจะใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ 

2. วางแผนงาน 
ประชาสัมพันธ์ 

รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และ
พิจารณาการขอรับบริการ 
เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนในการดาเนินการผลิตข่าว
ให้ตรงกับความต้องการ 
ของผู้ขอรับบริการ จากนั้นให้ผู้ขอใช้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อรับทราบและสามารถแจ้งให้
ปรับปรุงแก้ไขได้ 

3. การอนุมัติค่าใช้จ่ายใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ หากมี 
การประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้งบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงาน 
ภายนอก 

4. การผลิตข่าวสาร กรณีท่ีสามารถดาเนินการผลิตข่าวสารได้เอง 
สามารถจัดทาได้ในทันที แต่ 
หากเป็นข่าวสารหรือส่ือท่ีต้องผลิตโดยใช้
งบประมาณจัดจ้างจากหน่วยงาน 
ภายนอก ให้จัดประชุมเพื่อหารือการใช้งบประมาณ
และเลือกใช้ส่ือท่ีตรง 
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

5. การเผยแพร่ข่าวสาร ดาเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตาม
ช่องทางท่ีผู้ขอรับบริการ 
ต้องการ เช่น การเผยแพร่ผ่านป้ายประกาศ เสียง
ตามสาย อัพโหลดข้อมูล 
ขึ้นเว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น 

6. การรายงานผล ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการประชาสัมพันธ์ ต้องสรปุ
จานวนข่าวสารใน 2 
ส่วน ได้แก่ ข่าวสารท่ีเป็นกิจกรรมท้ังหมดภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ 



15 
 

                                                  คู่มือการปฏิบัติงานหลัก การประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

อุตสาหกรรม และการแจ้งข้อมูลข่าวสารในแต่ละวัน 
โดยจัดทาเป็นรายงาน 
สรุปส่งให้หัวหน้าสานักงานทุกรอบ 1 เดือน 

 

8. การผลิตข่าวสาร 

 1. จดหมายข่าว มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. จัดทาตารางข่าวสาร และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร กิจกรรมอบรม/สัมมนา  
การประชุม งานวิจัยและโครงการต่าง ๆ ของคณะ ในแต่ละเดือน 
   2. นำข้อมูลท่ีได้มาเขียนข่าว จัดหมวดหมู่ออกแบบ และจัดเรียงให้มีความน่าสนใจ 
   3. นาเสนอบรรณาธิการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือคาถูกคาผิดของเนื้อหา 
   4. นำจดหมายข่าวที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้วมาจัดพิมพ์ 
   5. เผยแพร่จดหมายข่าวให้กับหน่วยงานภายนอกคณะฯ และ Upload ขึ้นทางเว็บไซต์ 
  
 2. ป้ายประกาศ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. รับเอกสาร หนังสือ จากเจ้าหน้าท่ีธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
   2. เรียบเรียงข้อมูล ปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่าย 
    3. ออกแบบป้ายประกาศให้มีความสวยงามและน่าสนใจ 
   4. แยกหมวดหมู่ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวการอบรม/สัมมนา,ข่าวงานวิจัย 
   5. ติดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ และ Upload ข่าวสารผ่าน Facebook หน้าแฟนเพจคณะ  
  
 3. เว็บไซต์ของคณะ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. รับเอกสาร หนังสือ จากเจ้าหน้าท่ีธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
  2. เรียบเรียงข้อมูล ปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 
   3 . ออกแบบภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ 
   4. แยกหมวดหมู่ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวการอบรม/สัมมนา,ข่าวงานวิจัย 
   5. Upload เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเว็บไซต์ 
  
 4. สื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook และ Line) มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. รับเอกสาร หนังสือ จากเจ้าหน้าท่ีธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
   2. เรียบเรียงข้อมูล ปรับแต่งเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน 
   3. ออกแบบภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ 
   4. แยกหมวดหมู่ข่าวสาร เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวการอบรม/สัมมนา,ข่าวงานวิจัย 
   5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย ในทีนี้ประกอบด้วย 3 ช่องทาง ได้แก่ 
     5 .1 หน้าแฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    5.2 กลุ่มเฟสบุ๊ค อาจารย์เจ้าหน้าท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    5.3 กลุ่มไลน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 5. หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ ์
  1. รับเอกสาร หนังสือ จากเจ้าหน้าท่ีธุรการหรือเจ้าของเรื่อง 
   2. ตรวจสอบข้อความการเกษียณหนังสือและการลงนามของผู้บริหารหรือหัวหน้าสำนักงาน
เป็นหลัก ว่ามอบหมายงานส่วนใดให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 
   3. จัดส่งหนังสือให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบข้อมูลข่าวสารในเวลาท่ีเร็วที่สุด 
   4. ให้ผู้รับเอกสารเซ็นรับเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
   5. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างงานประชาสัมพันธ์ 

1. ป้าย Banner ข่าวประกาศ 
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2. จดหมายข่าว  
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3. หน้าเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://huso.kpru.ac.th/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://huso.kpru.ac.th/
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4. Facebook แฟนเพจคณะมนุษยศาสตร์และสังมศาสตร์ https://www.facebook.com/HusoKpru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HusoKpru/
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5. ไลน์กลุ่มอาจารย์และบุคลากร (HUSO NEWS) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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6. หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ ์
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ประวัติผู้จัดทำ 
 

ชื่อ – สกุล  นายจิรพงษ์  เทียนแขก 

วันเดือนปเีกิด  14 กรกฎาคม 2526 

สถานที่เกิด  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 

ที่อยู่ปัจจุบัน  333 หมู่ 6 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 

   โทร. 084-1781404  E-mail: jiracom@hotmail.com 

สถานที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

   69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

ประวัติการทำงาน  

พ.ศ. 2556-2558  พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

พ.ศ. 2549-2555   ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2549   วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

    พ.ศ. 2544   วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์-คณิตสาสตร์) 

   โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร 

    พ.ศ. 2538   วุฒิประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 

ความเชี่ยวชาญ  -  สามารถใช้งาน CMS Joomla เป็นอย่างดี 

- สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟฟิค เช่น Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator เป็นต้น 

- สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบด้านมัลติมีเดีย เช่น Sony Vegas, ProCoder 
เป็นต้น 


