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คำนำ 

คู่มือการงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั้งอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อมัลติมิเดีย รวมไปถึง 
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ  จึงถือได้ว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางที่ 
จะเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดผลดี 
กับองค์กรได้ 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยการจัดอุตสาหกรรมบริการ ดำเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการลงข่าว 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข้ึน เพื่อใช้ในวิทยาลัยการจัดอุตสาหกรรมบริการ พร้อมทั้งในคู่มือปฏิบัติงานนี้ยังได้ 
สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ 

งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดอุตสาหกรรมบริการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการลงข่าวประชาสัมพนัธ์และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่จะใช้ 
เป็นต้นแบบเพื่อนำพัฒนาปรับปรุงใช้ในหน่วยงานของตนดำเนินการหากคู่มือปฏิบัติงานนี้มีบางส่วนผิดพลาด 
และบกพร่องไปขอได้โปรดให้คำแนะนำเพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป 

 
 
 
 
 

 คณะผู้จัดทำ  
            โยษิตา สมเจรญิ 
      นักประชาสัมพันธ์  ปี 2565 



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ ์ ์   3   

สารบญั 
 
 

เรื่อง หน้ำ 

 
คำนำ............................................................................................................................... .. 

 

สารบัญ....................................................................................................................... .....  

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ..................................................................................         4 

2. ขอบเขตของกระบวนการ............................................................................................         4 

3. คำจำกัดความ.............................................................................................................         4 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................................................ 10 

5. ความต้องการของผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง………… 11 

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ............................................................................ 12 

7. กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน..................................................................... 12 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………….. 21 

9. ระบบติดตามประเมินผล............................................................................................. 22 

 
ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก หนังสืออนมุัติกระบวนการ  



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ ์ ์   4   

ส่วนที่ 1 ประวัติ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
ชื่อหน่วยงาน 
 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ท่ีตั้ง 
 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง  

          อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม  

ติดต่อ  
 โทรศัพท์ 034 964 946  โทรสาร 034 964 945  เว็ปไซต์ www.ssruic.ssru.ac.th 

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป  
             จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน 
(นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา 2544) เป็นต้นมา  รัฐบาลจึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษายกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ในสถาบันการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นสถานที่ที ่มีชาวต่างชาติได้เข้ามาศึกษา หรือผู้ที่เข้ามาทำงานอยู่ใน
ประเทศไทย อาทิ นักศึกษา คณาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะบุคคลเหล่าน้ีจะเปน็
สื่อกลางที่ดีในการเผยแพร่การจัดการศึกษาของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาก
ข้ึนการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านต่างๆตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
และหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของประชากรให้มีรู้เท่าทันและเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชากรโลก (Global Citizens) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเข้ามามีบทบาทอย่าง
มาก ในการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการแข่งขันได้ระดับนานาชาติ  

 จากเหตุข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงได้
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และสอดคล้องกบัแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและความรู้
ภาคปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้สามารถเป็นกำลังสำคัญของสังคมยุค 
Knowledge-based จึงได้จัดตั้งโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ขึ้นในปีการศึกษา 2547 
และปรับเป็นหน่วยงานในกำกับโดยตั้งเป็นวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการเรียนการสอน ณ 
อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมาก
ขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายในการขยายพื้นที่การศึกษา โดยในปีการศึกษา  2558 ได้ขยายพื้นที่การ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มายัง
อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม โดย ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาดังนี้ 

  แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปจัจุบันสภาพสังคมมีการเปลีย่นแปลงไปในทางแข่งขันกันมากขึ้น ดังนั้น
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร จึงต้องพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูร่ะดับนานาชาติ 
โดยการสร้างเครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การ
แลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการจัดทำความร่วมมือในการพฒันาด้านวิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน เพื่อก้าวให้
ทันโลกและสามารถผลิตบัณฑิตที่พงึประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพตรงตามตลาดอุตสาหกรรม
การบริการในอนาคต  

http://www.ssruic.ssru.ac.th/
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 2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
      วิทยาลัยช้ันนำในการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพสูงในระดบัสากล 
      Leading College to Produce High Quality Graduates for International Workplace 
 
3. พันธกิจ (Mission) 
      ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 
      To educate people, conduct research, provide academic services to communities and 
to promote and conserve art and cultures  
4.  ภารกิจหลัก (Key result area) 
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดบัสากล มีทกัษะวิชาชีพเฉพาะทาง(ต้องแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถ
ในการเป็นผู้นำในวิชาชีพ) ที่ตรงกับความต้องการด้านแรงงานของชุมชน สามารถแข่งขันและดำรงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
       2. บริการทางวิชาการ อบรมวิชาชีพและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชน สังคม อาเซียนและนานาชาติ
อย่างมีคุณภาพ 
       3. อนุรักษ์ และพฒันาศิลปวัฒนธรรมไทยสูส่ากล 
       4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การเรียนการสอนและการพัฒนาทอ้งถ่ิน ตลอดจน
พัฒนาภูมิปญัญาไทยสู่อาเซียนและสากล  
 
5. เสาหลัก (Pillar) 
      ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสงัคม 

Wisdom, Alignment, Social Leadership 
6. วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
      มีความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย  มีความรักใครป่รองดอง ให้เกียรติและเคารพ     ผู้
อาวุโส  
7.  อัตลักษณ์ (Identity) 
      เป็นผู้นำด้านการปฏิบัติ ถนัดวิชาการ สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล พัฒนาคนให้มีคณุธรรม 
      เป็นผู้นำด้านการปฏิบัติและถนัดวิชาการ หมายถึง บณัฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ หรือมี
ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตงิาน มีความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีม สามารถ
นำหลักวิชาการ วิชาชีพ และประสบการณ์ นำมาประยกุต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยความชำนาญ มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ  
      สื่อสารภาษาอังกฤษสู่สากล หมายถึง บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ประสบการณ์ และการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล และการประเมินค่าข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ 
      พัฒนาคนให้มีคณุธรรม  หมายถึง  บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ และมจีิต
สาธารณะในการสร้างประโยชน์เพื่อสงัคมและประเทศชาติตลอดจนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ตนเอง  
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8.  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลกูฝงัองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล” 

      เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นหน่วยงานทีส่ืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา มีการอนรุักษ์ ทำนุบำรุง 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ  
     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  หมายถึง เป็นหน่วยงานที่มีแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทันสมัย 
สามารถแข่งได้ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบ การเรียนรู้ของผู้รบับริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
9.   ค่านิยมหลัก (Core Values) 
      S:  Strong Leadership   มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง 
      S:  Service     มีใจบริการ 
      R:  Respect    มีความเคารพ ยกย่อง  
      U:  Unity     มีความสามัคคี รวมใจ 
      I:   Integrity    มีความซื่อสัตย์ 
      C:  Creativity    มีความคิดสร้างสรรค์ 
10. นโยบายการพัฒนาวิทยาลัย 
       วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์นครปฐม เป็นหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณะ มุง่เน้นใหม้ีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพือ่เป็นองค์กรระดบัสากล สามารถ
แข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเปดิประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความ
มั่นคงและก้าวสู่สากล ผูบ้รหิารสูงสุดของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารจึงกำหนดนโยบายการ
พัฒนา ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้ 
      1) นโยบายการบริหารจัดการวิทยาลัย 
 มุ่งเน้นพัฒนา และปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโดยยึดหลักธรรมภิบาล  โดยใช้การ
บริหารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร เพื่อให้วิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและความผาสุกให้กับบุคลากรทั้งองค์กร 
      2) นโยบายการพัฒนานักศึกษา ศิษย์เกา่ และชมุชน 
 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งสร้างความเครือข่ายที่ดีกับนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชน  
ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการประกอบวิชาชีพ การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งการ
พัฒนาชุมชน 
      3) นโยบายการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 พัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านภาษาอังกฤษ มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพ  มีทักษะ และมี
คุณภาพในระดับสากลควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันได้ในอาเซียนและสากล 
(คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL 
500 หรือ TOEIC 600) โดยมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างด ี
      4) นโยบายการพัฒนาวิทยาลัยสู่ความเปน็เลิศ 
         มุ่งความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติได้ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพื ่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการถ่ายทอดสู่การพัฒนาสังคม 
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       5) นโยบายการพัฒนาการสร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         มุ่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนทั้งด้านการบริหารจัดการ การพฒันา
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้เตรียมพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข 
       6) นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศลิปวัฒนธรรม 
         มุ่งสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทีส่ำคัญ
ที่จะทำให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความโดดเด่น บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ตรงตามอัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ที่
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยต้องการ 
       7) นโยบายดา้นการประกันคุณภาพ 
         มุ่งเน้นการประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยบรูณาการการประกันคุณภาพให้อยู่ใน
การปฏิบัตงิานเพือ่ใหส้อดคล้องกับตัวช้ีวัดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
11. เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลยั 
       1) “มีคุณภาพชีวิตดีและมีความผาสุก” พัฒนาใหเ้ป็นองค์กรในกำกบัของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพสงู มีการบรหิารจัดการตามเกณฑ์บริหารจัดการองค์กร (EdPEx) มีการสรรหา รักษาและพฒันา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการปฏิบัตงิาน สร้าง ปรบัปรุงอาคารสถานที่ (ศูนย์ศาลายา) และสิง่อำนวยความ
สะดวกให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทำให้อาจารย ์บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความผาสุก 
       2) “สามารถพ่ึงพาตนเองได้” วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งบูรณาการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและการวิจัย เพือ่เพิม่ผลผลิตงานวิจัยที่มคุีณภาพทั้งด้านวิชาการและเชิงพาณิชย์ และต่อ
ยอดองค์ความรู้สูก่ารสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาศักยภาพของคณะ (อาจารย์ 
บุคลากร ทรัพยากรและทรัพย์สินที่ศูนย์ศาลายา) ให้มีความโดดเด่น เพื่อการบริการทางวิชาการตามความ
ต้องการของศิษย์เก่า ชุมชน และสงัคม รวมทัง้สร้างและใช้ประโยชน์เครอืข่ายในการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การหาลูกค้า และการหารายได้เพิ่มใหส้ามารถพึง่พาตนเองได้ 
 
       3) “บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ” วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งพัฒนาหลกัสูตรที่ทันสมัย และ
พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑติ มีภาวะความเป็นผู้นำทางด้านภาษาอังกฤษ
และวิชาชีพเฉพาะ มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีทักษะเฉพาะตัว มีความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มสีภาวะการแข่งขันสูงได้  
       4) “เป็นชมุชนวิชาการ” วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมุ่งพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการใหเ้ป็นชุมชนวิชาการ โดยสร้างพร้อมของอาคารสถานที่ บุคลากร หลกัสูตร และมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สงัคม และสามารถแข่งขันได้ทัง้ใน
ท้องถ่ิน ระดบัชาติ อาเซียนและนานาชาติ  

12. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการแก่สงัคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
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1. วัตถประสงค์ 
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและให้บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได ้
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ 
3. เพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
2. ขอบเขตของกระบวนการ 

    คู่มือการปฏิบัติงานการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์  ของงานประชาสัมพันธ์ 
วิทยาลัยการจัดอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  เป็นหน่วยงานที่ 
สนับสนุนงานด้าน การให้ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการ เป็นฝ่ายที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยว  
กับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆทั้งอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
สื่อมัลติมิเดีย รวมไปถึงการ สร้างภาพลักษณ์ ให้กับองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ จึงถือได้ว่า  
เป็นงานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานกลางที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร  ทั้งที่เป็นเอกสาร 
และภาพถ่ายที่สามารถ เผยแพร่ไปสู่หน่วยงานอื่นเพื่อให้ เกิดผลดีกับองค์กรได้ 

  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยการจัดอุตสาหกรรม
บริการ ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดคู่มือ 
ปฏิบัติงานการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้ใน พร้อมทั้งใน คู่มือปฏิบัติงาน 
นี้ยังได้สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขพัฒนางานด้าน ประชาสัมพันธ์ 

 
3. คำจำกัดความ 

3.1 ภาพลักษณ์ (Image) 
 ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานในความรู ้ส ึกของ 

ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ประชาชนได้รับรู้นั้นๆ 
โดยการเกิดภาพลักษณ์ ต้องใช้ระยะ เวลาที ่ยาวนาน ในการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 
น ักประชาส ั มพ ัน ธ์ควรศ ึ กษาถ ึ ง ล ั กษณะของภาพล ั กษณ ์  การ เก ิ ดภาพล ั กษ ณ์  
และประเภทของภาพลักษณ์ ให ้เข้าใจอย่าง ถ่องแท้ สามารถกำหนดรายละเอียดต่างๆ 
ในแผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 

3.2 การวางแผนประชาสัมพันธ์ (The public relations plan) 
การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกำหนดวิธีขององค์กร สถาบัน หน่วยงาน 

อย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้เปน็แนวทางในการดำเนินงานประชาสมัพันธ์ การวางแผนน้ีเปน็ข้ันตอนที่ 
การทำจากการ วิ เคราะห์  วิจัย  ด ั งน ั ้น  นักประชาสัมพัน ธ์ควรทราบ  ถึงสาเหตุของ 
ปญัหาท ี่หน่วยงาน ตอ้งเผชิญอยู ่และท่าทีทัศนคติต่างๆ ของประชาชน กลุ่มเปา้หมาย แลว้จึงนำ
ข้อมูลที่ได้ไปกำหนด รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในแผนการ ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้อง 
กับสภาพความเป็นจริง และที่สำคัญต้องมีกิจกรรมที่เป็น กลยุทธ์ขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ 
ในเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั ้นๆ  ด้วย การวางแผนการประชาส ัมพันธ์  
จึงเป ็นปัจจ ัยหนึ ่งที ่สำคัญมากในการทำงานด้านการสื ่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้สำเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
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3.3 การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
         การประชาสัมพันธ์ หรือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อชักจูงประชามติ  
(Public   opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Target 
publics) เกิดมีความรู้ความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธ์ 
จึงมิใช่เป ็นเพียงแค่งานเผยแพร่   (Publicity) แต่งาน ประชาสัมพันธ์เป ็นงานทั ้งศาสตร์และศิลป์  
ในเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชน  เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ 
สร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานองค์กร  หรือ สถาบันกับกลุ ่มประชาชนที่เกี ่ยวข้อง โดยยึดถือหลัก 
ความจริงและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

การประชาสัมพันธ์ เป็นงานระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างนำงานด้านการ 
ประชาสัมพันธ์ ไปใช้ก ับองค์กรหรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย  โดยมี วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชนเพื่อ ป้องกันการเข้าใจ 
ผิดตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่างๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน 
นโยบายและการดำเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อศรัทธา 
และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหน่วยงานของตน 

 
3.4 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ ์

การเขียนเพื ่อการประชาสัมพันธ์  เป ็นการเขียนที ่แตกต่างจากการเขียนประเภทอื ่นๆ เนื ่องจาก  
มีวัตถุประสงค์ที ่แตกต่างจากการเขียนทั ่วไป  การเขียนเพื ่อการประชาสัมพันธ์นั ้นมี จ ุดมุ ่งหมาย 
เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความรู้วัตถุประสงค์พื้นฐานมี 7 ประการ คือ 

1) การเขียนเพื ่อบอกกล่าวให้เข้าใจเพื่อให้ได้รับรู้ว่าองค์กรทำอะไร ทำอย่างไร เมื ่อใด เพื ่ออะไร 
เพราะอะไร ที่ไหน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 

2) การเขียนเพื ่อให้ประชาชนยอมรับ เป ็นการเขียนโน้มน้าวใจ ชักจ ูงให้ประชาชน คล้อยตาม 
โดยยกส่วนดีให้เห็นชัดเจนและใช้ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

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

รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร มีการเขียนใน ลักษณะ ต่างๆ เช่น 
การเขียนข่าวแจก การเขียนสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ  การเขียนบทความ การ เขียนบรรยายสรุป 
การเขียนทางวิชาการ การเขียนบรรยายภาพน่ิง การเขียนบทภาพยนตร์และวิทยุ โทรทัศน์ 
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-ขา่วเพ่ือการประชาสัมพันธ ์

ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเรียกว่า ข่าวแจก เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูล ต่างๆของ 
หน่วยงานเผยแพร่ไปยังกลุ ่มประชาชนเป้าหมาย  โดยผ่านสื ่อหรือช่องทางต่างๆตามความ เหมาะสมจึง 
อาจเป็นทั้งข่าวที่เผยแพร่ทาง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์และสื่อแขนงอื่นๆ ได้ทั้งสิ้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่นกัประชาสัมพันธ์ต้องรบัผิดชอบจัดทำเผยแพร่ อาจจำแนกได้เป็น 4 ประเภท 
ใหญ่ๆ ดังนี ้

1. ข่าวแจ้งให้ทราบ หรือ Announcement Release เป็นการแจ้งให้ทราบรายละเอียด ต่างๆ 
ของสิ่งที่เกิดข้ึนหรือที่จะมีข้ึน 

2. ข่าวประกอบกิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ์ (Created News Release) บางครั้ง หน่วยงาน 
อาจต้องการให้ข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษ แทนที่จะเผยแพร่ในลักษณะ แจ้งให้ทราบอย่าง  
ธรรมดา ก็ทำได้โดยการจัดให้เป็นกิจกรรมพิเศษขึ ้น เช่น โครงการรณรงค์เพื ่อสังคม ต่างๆ ช่วยให้มีสีสัน 
และดึงดูดความสนใจ ให้เกิดความนิยมต่อหน่วยงาน และมักจะได้รับการเผยแพร่ ทางสื่อมวลชน ในวงกว้าง 
มากขึ้น 

3.  ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน หรือ Spot  News  Release สำหรับเผยแพร่กรณีเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน 
หรือมีเหตุการณ์เร่งด่วนที่ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วอาจไม่มีการเสนอ รายละเอียดมาก 
แต่เน้นที่ความฉับไว เช่น การเปลี่ยนแปลงก าหนดการบางอย่าง เป็นต้น 

4. ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ หรือ Response News Release ในกรณีที่เรื่องราวของหน่วยงาน ที่รับรู้ 
ไปถึงสื่อมวลชนโดยมิได้ออกมาจากนักประชาสัมพันธ์จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา วิพากษ์วิจารณ์ 
หรือตั้งข้อสงสัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น ข่าวลือเกี่ยวกับการขาดทุนของกิจการ ข่าวความขัดแย้ง เป็นต้น 
เมื่อเกิดเหตุเช่นนี ้ขึ้น สื่อมวลชนย่อมต้องการค าชี้แจงที่ชัดเจนจาก หน่วยงาน ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้องช้ีแจงอย่างละเอียดด้วยเหตุผลน่าเช่ือถือ และจ าเป็น อย่างยิ่งในการอ้างถึงแหล่งข่าวที่น่าเช่ือถือสูงสุด 

 
- การเขียนสุนทรพจน ์

             สุนทรพจน์ หมายถึง คำพูดที่ประธานหรือบุคคลสำคัญกล่าวในโอกาสพิเศษ ที่มี จุดมุ ่งหมาย 
และวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ โดยใช้ภาษาและถ้อยค าที่งดงาม รัดกุม สละสลวย และ เหมาะสมกับโอกาส 
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- บทความเพ่ือการประชาสมัพันธ ์

การเขียนบทความมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1.เพื่ออธิบาย มลีักษณะเป็นการให้ข้อมลู ให้ภูมิหลัง และข้อเท็จจรงิอย่างละเอียด เพื่ออธิบาย 

ให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ซบัซ้อน 
2.เพื่อรายงานหรือกระตุ้นความสนใจ มีลกัษณะคล้ายๆ กบัการเขียนเพื่ออธิบาย หรือวิเคราะห์ 

ซึ่งพจิารณาเห็นว่าเป็นเรือ่งทีผู่้อ่านควรรู้ เป็นการรายงาน บอกเล่าเรือ่งราวที่เกิดข้ึน 
3.เพื่อให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความนี ้คือ การให้ความรูท้ั้งทางตรง 

และทางอ้อม 
4.เพ ื่อเสนอแนวทางแก้ไข เปน็บทความที่ผู้เขียนมุ่งอธิบายถึงข้อเท็จจริงและที่มา 

ของปัญหาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ ้นพร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  ซึ ่งอาจมีมากกว่าหนึ่ง 
แนวทางก็ได ้

5.เพื่อโน้มน้าวใจเป็นบทความทีผู่้เขียนต้องการโน้มน้าวใหเ้กดิการคล้อยตามความ คิดเห็นในเรื่อง
ที่กำลงันำเสนอ ส่วนมากมักเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือโครงการรณรงค์ 

6.เพื ่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์ การวิเคราะห์เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือประเด็น ปัญหา 
ตามหลักวิชาการ ชี ้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย และผลกระทบ โดยอ้างเหตุผลที่น่าเชื ่อถือประกอบการ วิเคราะห์ 
อย่ารอบด้าน ส่วนการวิจารณ์จะเน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมาจากความรู้ และประสบการณ์  
ที่มีโดยมองปัญหารอบด้านในทุกมิติเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง 

7.เพื ่อความเพลิดเพลิน เป็นการน าเสนอเรื ่องเบาๆ ที ่ผ ่อนคลาย เพื ่อสร ้างอารมณ์ 
ขันด้วยลีลาภาษาที่ไม่เป็นทางการ 

 
- การประกาศหรือแถลงการณ ์

ข้อเขียนชนิดหนึ่งที่อาจเผยแพร่เป็นเอกสารเฉพาะ เช่น แผน่ปลิว (Leaflet) หรอื นิยมเผยแพร่ 
ทางสื่อมวลชนประเภทหนังสือพมิพ์ มุ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจัง 

 
3.5 การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ ์

สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่ กลุ่มเป้าหมาย 
การสร้างความสัมพันธ์อ ันใกล้ชิดให้เกิดขึ ้นระหว่างองค์กรกับกลุ ่มเป ้าหมาย  ในปัจจ ุบ ัน ส ื ่อในการ 
ประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ของโลกปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได้เป็น 5 ประเภท คือ 
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1.สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สู่บุคคลอื่น สื่อบุคคลจัดได้ 
ว่าเป็นสื่อ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการโน้มน้าวจิตใจเนื ่องจาก 
ติดต่อกับ ผู้รับสาร โดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การ 
ประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การปาฐกถา และการพูดในโอกาสพิเศษ 
ต่างๆ แต่สื่อบุคคลก็มีจำกัด คือ ในกรณีที่ เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้ค าพูดอย่างเดียวอาจไม่  
สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันที และ เป็นสื่อที่ไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิงนอกจากจะมี 
ผู้บันทึกคำพูดนั้นๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเสียงเอาไว้ 

 
2. สื่อมวลชน จากข้อจ ากัดส ื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารเพ ิ่อการ 

ประชาสัมพันธ์สู่คนจ านวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี การ 
สื่อสาร และเกิดเป็นสื่อมวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าว สื่อมวลชนอาจแบ่งประเภทตาม คุณลักษณะ 
ของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ ภาพยนตร์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532) ทั้งนี้ สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความ คงทนถาวร สามารถน 
าข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้ าแล้วซ้ าอีก แต่มีข้อจ ากัดส าหรับบุคคลที่ตาบอดหรือ อ่านหนังสือไม่ออก 
ส่วนสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปไดไ้กล เพราะใช้คลื่นวิทยุไม่มขี้อจำกัดด้าน การขนส่งเหมือน หนังสือ 
พิมพ์หรือนิตยสาร และสามารถรับฟังในขณะที่ท างานอย่างอื่นไปด้วยได้ แต่มี ข้อจำกัด คือ ผู้ฟังไม่สามารถ 
ย้อนกลับมาฟังได้ใหม่อีก ดังนี้ หากมิได้ตั้งใจฟังในบางครั้งก็ทำให้ได้ ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ 
และภาพยนตร์ จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมาก ที ่ส ุด เนื ่องจากสามารถ เห็นภาพเคลื ่อน 
ไหวและได้ยินเสียง ทำให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมี ประสิทธิภาพยิ่ง แต่มีข้อจำกัด คือ ต้องใช้ไฟฟ้า 
หรือแบตเตอรี่ ทำให้ไม่สามรถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ยัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

 
3.สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปยัง กลุ่มเป้าหมาย  

ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว 
วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจำปี เป็นต้น ปัจจุบันความนิยมในการใช้ 
สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มาก  และมีรูปแบบที่ หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น 
ในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ ่งล้วนแต่เป็นสื่อที ่เข้าถึง ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีอายุการ 
ใช้งานนาน แต่ม ีข้อจ ากัดในเร ื ่องการน าเสนอเนื ้อหาซึ ่ง ต้องให้เหมาะสมกับกลุ ่มเป ้าหมาย เช่น 
แผ่นพับที ่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส ่งไปให้ประชาชนใน ชนบท อาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื ้อหาที่  
ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย 

 
4.สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถได้ทั้งภาพและเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนที ่เป็นสื ่ออุปกรณ์ โดยสื ่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง  เช่น ภาพวาด แบบจำลอง 
หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนำไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่อง ฉายภาพยนตร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและในงาน ประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม (Multi-media) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสื่อที่สามารถ 
ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากให้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง ที่สมจริงเป็นธรรมชาติ 
และผู ้ร ับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื ่อดังกล่าวได้  ส่วน ข้อจำกัดคือมีความยุ ่งยากในการ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ ผู ้ร ับต้องมีความรู ้ในการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควร และต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ 
เป็นแหล่งพลังงาน 

นอกจากนี ้ในยุคที่โลกไร้พรมแดน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพลโลกใน อนาคตอันใกล้นี้โดย 
อินเตอร์เน็ตมีข้อดี คือ สามารถเข้าถึงประชาชนทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและ เป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับ 
สามารถโต้ตอบและซักถามข้อมูลเพิ ่มเติม  หรือข้อมูลที ่ไม ่เข้าใจได้ โดยตรงผ่านทางระบบจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

 
5. สื่อกิจกรรม ปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อ ความ 

รู้สึกนึกคิด ความรู้อารมณ์ และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้สื่อประเภทกิจกรรมมีได้ มากมายหลาย 
รูปแบบ เช่น การจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัดริ้ว ขบวน การจัดนิทรรศการ 
การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัด กิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรม 
การก ุศล เป ็นต้น ส ื ่อกิจกรรมนี ้สามารถปรับปรุงด ัดแปลงแก้ไขให้  ย ืดหย ุ ่น  เหมาะสมกับโอกาส 
และสถานการณ์ ได้ง่าย แต่มีข้อจำกัด คือ ผู้รับมีจ านวนจ ากัดเฉพาะกลุ่ม ที่ร่วมกิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น 

 
6. สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) สื ่อสมัยใหม่ เป็นสื ่อที ่นิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร หรือ 

ยุคสารสนเทศ (Information  Age) ที่กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประเภทของสื่อสมัยใหม่ ที่ใช้ใน 
การประชาสัมพันธ์ 1. ดาวเทียม (Satellite) หรือ สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือ พื้นโลก ใช้ใน 
การสื่อสารระหว่างประเทศ 2.อินเทอร์เน็ต (Internet) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามี บทบาทต่อชีวิต ประจำ 
วันของคนเราเป็นอย่างมากตลอดจนในสังคมและในหน้าที่การงาน อาชีพต่างๆ แม้แต่การ ประชาสัมพันธ์ก็นำ
อินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ที่จัดทำข้ึนบน อินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็น สื่อสมัยใหม่
ที่นำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ท าการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่าน 
ทาง E-mail  หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์  และระบบข้อมูลจาก World Wide Web (WWW) 
โดยการจัดทำเป็น Website ของแต่ละแห่งให้ผู้ เปิดดูเข้าไปดูและติดตามข้อมูลต่างๆได้ 

 
ผู ้ร ับจ้ำง หมายถึง บริษัท ห้างหุ ้นส่วนจำกัด หรือ ภาคเอกชนที ่ผ่านการคัดเลือกตาม สำนัก 

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ ่มเติม และได้ลงนามในสัญญา เพื ่อรับดำเนิน 
การตามข้อกำหนดและช่วงเวลาที่กำหนด 

 
หน่วยท่ี/หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
- งานประชาสัมพันธ์ประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผดิชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการอำนวยการ วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยและตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังวิทยาลัย 
เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและ 
แปลงเงินทุนเพื่อให้วิทยาลัยดำเนินการตามวัตถุประสงค์ พจิารณา 
เสนองบประมาณของวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กำหนด
แนวทางและควบคุมดูและการบรหิารงานของวิทยาลัย พิจารณาวาง 
หลักเกณฑ์และให้ความเห็นต่ออธิการบดีในการบริหารงานบุคลากร ของวิทยาลัย 
วางระเบียบและออกข้อบังคับทางการศึกษา การ บริหารงาน 
การเงินงบประมาณการวิจัยหรือการใหบ้ริการทาง วิชาการของวิทยาลัย 
ทั้งนี้ระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาของ 
วิทยาลัยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบ ข้อบงัคับของสภา มหาวิทยาลัย 
ตั้งอนุกรรมการ คณะบุคลากรหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพื่อปฏิบัตงิานตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย 

คณบด ี ออกหรือปรับปรงุระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศวิทยาลัย การเสนอ บรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ายหรอืโอนย้ายพนกังาน การเสนอแต่งตั้งกรรม กาสอบสวนพนักงาน 
ปรับปรงุอาคารสถานทีห่รือก่อสร้าง การเสนอ 
ให้พนักงานลาไปศึกษาต่อหรือการไปราชการ เสนอโครงการตาม 
แผนงานงบประมาณ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ ปฏิบัติงานตามคำสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรือ่งการ มอบหมายงาน 
หมวด 4 และ 5 งานที่เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ งานวิจัย 
และงานกจิการนักศึกษา การอนมุัติโครงการตามแผนงาน ในข้อ 3 ข. 
ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และงานอื่น ๆ ที่คณบด ี
มอบหมายเป็นการเฉพาะ 

รองคณบดฝี่ายบริหาร ปฏิบัติงานตามคำสัง่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการ 
มอบหมายงาน หมวด 1-2-3 และ 5 งานเกี่ยวกับการบรบิหาร  
สำนักงานเลขานุการ งานแผนงานและงบประมาณ และงานน 
ประกันคุณภาพและการอนุมัติโครงการ การอนุมัตจิัดซื้อจ้าง การ 
อนุมัติเบิกจ่ายตามแผนงาน 
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        5. ความต้องการผูรั้บบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

 
 

และประชาชน 

1) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของประจำปีของวิทยาลัย 
2) สำรวจ รวบรวม รบัฟังความคิดเห็น/การประเมิน ของบุคลากร นิสิต นักศึกษา 

 
3) ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ 
4) จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ 
5) จัดทำกิจรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา 

จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรอืผลงานของ 
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาล 

6) จัดทำ Presentation แนะนำวิทยาลัย 
7) จัดทำนิทรรศการรบัสมัคร 
8) จัดทำเอกสารแนะน าวิทยาลัย 
9) จัดทำ ข่าวลงวารสารภายนอก 
10) จัดต้อนรับผู้มาดงูาน 
11) ลงข่าวบน Website ของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยทีจ่ัดกจิกรรมต่างๆ 
12) จัดทำข่าวกจิกรรมของวิทยาลัย 
13) จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ 
14) ปรับปรงุข่าวหน้า Website ของวิทยาลัย 
15) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนต่อหัวหน้างาน 
16) เกบ็รวบรวมข้อมลูและข่าวสารต่างๆ 
17) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

(ไม่มี กฎ ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง) 
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6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ท่ีมาของข้อกำหนด 

 ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับข้อกำหนด คำนึงถึงประสิทธิภาพ 
 ของผู้รับบริการและผู้มี ด้านกฎหมาย ระเบียบ/ ของกระบวนการ ความ 
 ส่วนได้ส่วนเสีย ข้อบังคับของ คุ้มค่ำ และการลด 
  มหาวิทยาลัย ต้นทุน 
ข้อมูลและข่าวสารอย่างถูกต้อง    

ข่าวสารทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว    

จัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ในด้านต่างๆ    
จัดทำกจิรรมประชาสมัพันธ์ในรปูแบบ    
ต่ำงๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา  

จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร  

จัดต้อนรบัผูม้าดูงาน    

 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (ระบุข้ันตอนเริ่มต้นและข้ันตอนสิ้นสุดของกระบวนการ) 
       7.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP) 

 
- การส่งขา่ว 
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- งานแนะแนว 
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- การส่งขา่วภายนอก 
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- การทำแผนประชาสมัพันธ ์
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- งานสั่งทำหนังสือประชาสัมพันธ ์
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7.2 วิธการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
 
 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ (QWI) 
กระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 

คำจำกดัความ 
การวางแผน หมายถงึ ขบวนการขั้นหน่ึงในการบริหารงานให้ลลุ่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 

ที่กำหนดไว้ แผนจึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับการใชค้วามรู้ในทางวิทยาการ และวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณ์ในอนาคต 
แล้วกำหนดวิธีการโดยถูกต้องและมีเหตุผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์และมี 
ประสิทธิภาพสงูสดุ นอกจากน้ัน “การวางแผน” ยงัเป็นเร่ืองของการกำหนดวตัถปุระสงค์ กิจกรรม หรือการวาง 
กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับปญัหา การวางแผนประชาสัมพันธ์น้ี ต้องประกอบด้วยวัตถปุระสงค์ที่ชดัเจน และต้อง 
สอดคล้องกับเปา้หมายขององค์กรซ่ึงจะช่วยให้สามารถวัดผลไดต้ามเปา้หมาย 

การวางแผนประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
1) การประเมินสถานการณ์ทั่วไป 
2) การกำหนดวัตถุประสงค ์
3) การกำหนดกลุ่มเปา้หมาย 
4) การเลือกกิจกรรมและสื่อที่จะใช้ 
5) การกำหนดงบประมาณ 
6) การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ 

ทั้งน้ี หากจะจำแนกประเภทตามลักษณะของแผนก็สามารถแบง่ได้เป็น 3 ลักษณะคือ 1) แผน 
ระยะสั้นและแผนระยะยาว 2) แผนการประชาสัมพันธ์แบบคร้ังเดียวและแบบมจีุดยืน (One-time  Plan  and 
Standing Plan) และ 3) แผนยทุธศาสตร์และยุทธวิธี (Strategic and Tactical Plans) ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) น้ีจะคล้ายกับแผนระยะยาวที่เปน็การกระทำกิจกรรมและวิธีการปฏิบัตติ่างๆ เพื่อ 
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1.รับมอบนโยบายจากผบริหาร 
ระดับสูง 

1 วัน หัวหน้งาน 
ประชาสัมพันธ ์

แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย 

2.แตง่ตัง้คณะทำงานรับผิดชอบ 
การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และ 
ประชุมมอบหมายงาน 

3 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบตั ิ

คำสัง่แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ 
แผนประชาสัมพันธ์ระดบัพื้นที ่

3.รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่ 
เก่ียวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพ 
ปัญหา สาเหตุ และกำหนด 
ประเด็น 

7 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบตั ิ

แบบประเมิน 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาย 
กร่างแผนประชาสัมพนั  ธ์ เพื่อ 
กำหนดโครงการ/กิจกรรมรวมทั้ง 
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติให้ 
ชัดเจน 

7 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบตั ิ

ร่างแผนประชาสัมพนั  ธ์ 

5.ประชุมคณะทำงานเพือ่ 
พิจารณาร่างแผน 
ประชาสมัพันธ์หากยงัไม่ 
ครอบคลมุทุกประเด็นหรือไม่ 
ชัดเจน ให้เติมเต็มรายละเอียด 
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

1 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบัต ิ

รายงานการประชุม 
ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
ปรับปรงุแก้ไขแผน 

6.นำร่างแผนที่ผ่านการ 
กล่ันกรองหรือปรับปรุงแก้ไข 
แล้ว เพื่อจัดทำแผน 
ประชาสมัพันธ์ฉบับสมบูรณ์ 

3 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบัต ิ

แผนประชาสัมพันธ์ฉบบั 
สมบูรณ์ที่รอการอนุมัติจากผู้ 
มีอำนาจ 

7.ขออนุมัติดำเนินการตามแผน 
ประชาสมัพันธ์จากผู้บรหิาร 

1 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบัต ิ

แผนประชาสัมพันธ์ทีผ่่าน 
การเห็นชอบและอนุมัติแล้ว 

8.จัดประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
ของแผนประชาสมัพันธ์ให้ 
หน่วยปฏิบัติทราบอย่าง 
ละเอียด 

1 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบัต ิ

รายงานการประชุม 
มอบหมายงาน 

9.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านส่ือตามโครงการ/กิจกรรม 
ของแผนประชาสมัพันธ์ 

ตามระยะเวลาที่ 
กำหนดในแผน 
การปฏิบัตงิาน 

เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัต ิ
- รายงานผลการดำเนินงาน 

10.ประเมินผลติดตามการ 
ดำเนินงานตามแผน เพื่อ 
สรปุผล และนำไปปรบัปรุงหรือ 
พัฒนาการดำเนินการต่อไป 

7 วัน เจ้าหน้าที่ระดับ 
ปฏิบัต ิ

รายงานสรุปผลการ 
ประเมินผล 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ (QWI)  

                             กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 
คำจำกดัความ 

การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ หมายถงึ สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือและ 
สื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับ 
กลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเน่ืองมาจากการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยขีองโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตามได้มีการแบง่สื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ 
ได้แก่  สื่อบุคคล  สื่อมวลชน สื่อสิง่พิมพ์ สื่อกิจกรรม  และสื่อสมัยใหม ่

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ระยะเวลาการ
ดำเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1.ประสานประเด็นเน้ือหา/ 
แนวคิดในการนา เสนอให้ 
เหมาะสมกับสื่อ 

ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ บันทึกข้อความ 

2.มอบหมายผู้รับผดิชอบ ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ บนทึกมอบหมายงาน 

3.ปฏิบตัิงานโดยหาข้อมูล 
จากเอกสาร เวบ็ไซต์ 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ 

ตามระยะเวลา 
1 – 2 วัน 

เจ้าหน้าที ่ ต ้นฉบบั 

4.ผลิตชิ้นงาน ตามาระยะเวลาความ 
เหมาะสมของสือ่ 
แต่ละประเภท 

เจ้าหน้าที ่ ร่างช้ินงาน 

5.ตรวจสอบความถูกต้อง ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ ร่างท่ีแกไ้  ข 

6.เผยแพร่สื่อตามช่องทาง 
ต่างๆ 

ตามระยะเวลาของ 
สื่อและช่องทาง 

เจ้าหน้าที ่ สื่อฉบบจริง 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพ (QWI) 
การผลิตข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ ์

 
คำจำกดัความ 

ข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ หรือเรียกว่า ขา่วแจก เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆของ 
หน่วยงานเผยแพร่ไปยงักลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยผา่นสื่อหรอืช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมจึงอาจเป็นทั้ง 
ข่าวท่ีเผยแพร่ทาง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์และสื่อแขนงอ่ืนๆได้ทัง้สิ้น 

ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผดิชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1.วางแผน ภายใน 1 วัน  แผนการดำเนินงาน 
1.ประสานประเด็นข่าว-ข้อมูล ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ บันทึกข้อความ 
2.สัมภาษณ์บคุคล-ท าข่าวกิจกรรม ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ บันทึกข้อความ 
2.การตกแต่งข่าว ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ ต้นฉบับข้อมูล 
3.การตรวจแก้ไข ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ ร่างต้นฉบับขา่ว 
4.การจัดท าต้นฉบับขา่ว ภายใน 1 วัน เจ้าหน้าที ่ ต้นฉบับข่าว 
5.การเผยแพร่ ตามระยะเวลาของส่ือและ 

ช่องทาง 
เจ้าหน้าที ่ เอกสารข่าวฉบับจริง 

 

7.3 เอกสารอ้างอิง 
- คู่มอืการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการ ให้บริการ 
เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื ่อต่างๆทั้งอินเตอร์เน็ต สื ่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อมัลติมิเดีย รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรให้มีความ น่าเชื่อถือ จึงถือได้  
ว่าเป ็นงานประชาสัมพันธ์เป ็นหน่วยงานกลางที ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ทั ้งท ี ่ เป ็นเอกสาร  
และภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับองค์กรได้ 

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
จัดการด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน 
การลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ข้ึน เพื่อใช้ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมทั้ง ในคู่มือปฏิบัติ 
งานนี้ยังได้สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขพัฒนางาน ด้านประชาสัมพันธ์ 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ค่ำเปา้หมาย 
1. รอ้ยละของข้อมลู/ข่าวสารที่ถูกต้องและเสร็จทัน 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 95 

2. รอ้ยละของข้อรอ้งเรียนด้านการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 0 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานกระบวนการประชาสมัพันธ์นั้น มีระบบการติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี ้
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กำหนดผูร้ับผิดชอบและระยะเวลาในการ 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ของกระบวนการ 

มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ 
ดำเนินงานของกระบวนการต่อผู้บงัคับบญัชา 
เพ่ือ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุกระบวนการ 

มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

5. นำข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงกระบวนการ มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
6. ประเมินผลความสำเรจ็ของการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

ตุลาคมของปีถัดไป เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

 
หมายเหตุ : การระบุระยะเวลาในการดำเนินการใหร้ะบุเดือนที่ดำเนินการ 



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ ์ ์   27   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟรอม์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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แบบฟอร์มการรายงานข่าว 

ชื่องาน  

วันท่ี  

สถานท่ี  

ผู้ส่ือข่าว/สังกดั  ติดต่อ  
 

 

พาดหัวข่าว 
(Headline) 

 

เนือข่าว 
(Body) 
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รูปแบบการส่งข่าว e-office 
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แบบฟรอม์หนังสืออนุมัตกิระบวน 
การปฏิบัติงาน 
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หนังสือรบัรองกระบวนการปฏิบัตงิาน 
 

ข้าพเจ้า .................................................ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน ได้พิจารณาและ 
เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานของนกัประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้บงัคับบัญชาและดูแลงาน 
ประชาสมัพันธ์ ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

 
โดยยินยอมให้นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารกระบวนการ 

ปฏิบัติงานประชาสมัพันธ์ มาใช้ในหน่วยงานต้ังแต่วันที่………...เดือน....................... พ.ศ................. 
เป็นต้นไป 

 

ให้ไว้ ณ วันที่………………….…….......... 
 
 

หัวหน้าสำนกังาน 
 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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โครงสร้างจัดตั้งส่วนงานภายใน 



 

 
 
 

สายงานการบริหารและการบังคับบญัชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธาน

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการ 
 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

 

 

อธิการบดี 
 

หัวหน้าส านักงาน 

คณะกรรมการอ านวยการ 

วิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม 

 

คณบดี 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
 



 

โครงสร้างการบริหารวิทยาลยัการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้าสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
และบริการ 

หวัหนา้สาขาวิชาธุรกิจการบิน  (นานาชาติ)

หวัหนา้สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว (นานาชาติ)

หวัหนา้สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 

 

หวัหนา้สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 

 

หวัหนา้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพกั

หวัหนา้สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(สองภาษา)

ประธานหลกัสูตร
การจัดการ
ท่องเท่ียว 

และบริการ 

 

ประธานหลกัสูตร
คณิตศาสตรศึกษา 

 

อธิการบดี 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม  
คณบดี 

คณบดี 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 
 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 
 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

 
 

หัวหน้าฝ่าย
คลังและพัสดุ 

หัวหน้าฝ่ายวจิัย 
และบริการ
วิชาการ 

 

หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักศกึษา

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

 

หัวหน้าฝ่าย
บริการการศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป 

1. งานบริหารงานทั่วไป 

2. งานหลกัสตูรและ 
   การสอน 

3. งานทะเบยีนและ 
   วัดผล 

4. งานรบัเขา้ศกึษาตอ่ 

5. งานวิเทศสมัพันธ ์ 

1. งานบริหารและ
งบประมาณ 

2. การเงิน 
3. งานบัญช ี

4. งานพัสด ุ

5. งานจดัหารายได ้

 

1. งาน วิเคราะห ์

    แผนงาน และ  
    งบประมาณ 

2. งานพัฒนาระบบและ 

    ประเมินผลการ 
     ปฏิบัตริาชการ 
3. งานประกันคณุภาพ 

    การศึกษา 

4. งานตดิตาม
งบประมาณ 

    และสารสนเทศ 

1. งานธรุการและ 

     สารบรรณ 
2. งานประชาสมัพันธ ์

3. งานอาคารสถานที ่
4. งานบุคลากร 
5. งานฝึกอบรมและ 

    พัฒนา 
6. งานเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ  

1.งานผลิตผลงานวิจยั 

2. งานวารสารวิชาการ 
3. งานบริการวิชาการ   
    แก่สงัคม 

4. งานจัดอันดบั 

    มหาวิทยาลยั 

5. งานรบัรอง 
     สมรรถนะ ของ  
     บคุคลตาม  

  มาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. งานกิจกรรม  
นักศึกษา และ 

     ศิษยเ์กา่ 

2. งานทนุการศึกษา 
3. งานวินัยนกัศกึษา 

4. งานกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ 

5. งานศิลปวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก ข 

JD การกำหนดมาตรฐานการทำงาน 



 
 

 
 

แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD) 
 
ชื่อ นางสาวโยษิตา สมเจริญ 
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงาน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
มีภาระงานท่ีปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

งานประชาสัมพันธ์  : ลักษณะงานทั่วไป งานที่ได้รับมอบหมายงานประชาสัมพันธ์ สายงานนี้
คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจ 
รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสารความรู้ ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อ 
เผยแพร่ข่างสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรอืผลงานของหน่วยงานหรือของกรงุเทพ 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 

1. ประกาศข่าวสาร  
2. เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
3. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาภายใน/ภายนอก  
4. ส่งเสริมกิจกรรม 
5. ติดต่อประสานงานโครงการ  
6. ถ่ายรูปกิจกรรม  
7. ออกบูท  
8. จัดทำสรุปรายงานประจำปี 
9. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
10. ตอบคําถามเบื้องต้นผู้มาติดต่อ  
11. ดูแลเว็บไซด์  
12. วางแผนประชาสัมพันธ์ 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) ช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ทุกประการ  
2) รวบรวมข่าวสาร นำเสนอข่าวสารต่อผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคล

ทั่วไป  
3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
4) ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สื่อ 
5) จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอบันทึกและสืบค้น  
6) จัดทำข่าวสารผ่านเว๊ปไซต์วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  
 
 
 



 
 
 
7) จัดทำสารวิทยาลัยแจกจ่ายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  
8) จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ บัครอวยพรโอกาสต่างๆ  
9) รับผิดชอบในการจัดแถลงข่าวของวิทยาลัย  
10) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
11) จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง  
12) ประชาสัมพันธ์โครงการเฉพาะกิจ กิจกรรมพิเศษ การประชุมวิชาการ การอบรมสัมมนา  
13) วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
14) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์  
15) จัดทำอินเตอร์เน็ตแนะนำหน่วยงาน ข่าวสารภายในภายนอก  
18) จัดทำอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสาร 
19) ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายนิเทศ ป้ายคัทเอาท์ และป้ายผ้า  
20) จัดทํางาน Presentation เฉพาะกิจด้วยกราวดคอมพิวเตอร์  
21) ผลิตสไลด์มัลติวิช่ันแนะนำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
22) ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์  
23) รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ทุก 6 เดือน  
24) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
 
 
 
 

 
 
 

ลงนาม นางสาวโยษิตา สมเจรญิ                 ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา 
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์              ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 
 ผู้จัดทำ                           ผู้อนุมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


