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โดยองค์รวมการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ 

กระทรวงศึกษา จนมาถึงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งเหล่านี ้

ส่งผลถึงประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียน ท าให้ระบบการบริหารงาน กระบวนการเรียนรู้ มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในเชิงคุณภาพ ยังเชื่อมโยงไปกับระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งควบคุมยาก จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชน ผูป้กครอง ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษา  

มีภารกิจหน้าที่ในการด าเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุถึ งวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 

ในการด าเนินงาน ดังนัน้ “งานประชาสัมพันธ์” จงึเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการรายงาน ชีแ้จง 

สร้างความตระหนัก ปลุกจติส านึก รวมไปถึงการโน้มนา้วปรับเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางเดียวกัน 

            คู่มือการปฏิบัติงาน “งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจผู้บริหารและสถานศึกษา” 

ฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับขอบเขตของกระบวนการ ความหมาย ค าจ ากัดความที่ส าคัญ 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ซึ่งผู้เรียบเรียงได้รวบรวม

ความรู้ และประสบการณ์ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารของผู้เช่ียวชาญหลายท่าน หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี 

                                                                                                                                            

ธนิษฐา ศรอีุฬารวัฒน์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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ส่วนที่ 1  

กระบวนการประชาสัมพันธ ์

 

 

 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์  มีบทบาทส าคัญ 

ต่อการสื่อสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเป็นสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสารจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สู่โรงเรียนในสังกัด และสาธารณชน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อมูล 

ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากโรงเรียนในสังกัด และสาธารณชน เช่นเดียวกัน ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อ

น ามาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล เรียบเรียง น ามาสู่ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันทันต่อ

เหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังน าไปสู่

การก้าวเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ในการสอดส่อง รับฟังข้อร้องเรียน แนะน าเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติราชการ การด าเนินงานของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่ 

การปฏิบัติราชการที่สุจรติ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่สังคม  

 

 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไปสู่ประชาชน 

ผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา อันจะน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด

นโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดจนเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยในการจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  มีวัตถุประสงค์ดังนี ้   

1. เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์    

2. เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  

 

ความเป็นมา และความส าคัญของงานประชาสัมพันธ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
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ขอบเขตของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตามกระบวนการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ในครั้งนี้ ได้ท าการรวบรวม

ความรู้จากการปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีกระบวนการ ตั้งแต่การ

วางแผน และก าหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ การออกแบบจัดท าสื่อ การตรวจสอบความถูกต้อง 

และการเผยแพร่ การก าหนดล าดับ ขั้นตอนในกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ทั้งในส่วนที่

ด าเนนิการเอง และการจา้งเหมาด าเนนิการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

ภาพลักษณ์ (Image) 

ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานในความรู้สึกของประชาชนที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ประชาชนได้รับรู้นั้น ๆ โดยการเกิด

ภาพลักษณ์ตอ้งใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ควรศกึษาถึง

ลักษณะของภาพลักษณ์ การเกิดภาพลักษณ์ และประเภทของภาพลักษณ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

สามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 

การวางแผนประชาสัมพันธ์ (The public relation plan)  

การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมายถึง การก าหนดวิธีขององค์กร สถาบัน หน่วยงาน อย่างมีเหตุ

มีผล เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ การวางแผนนี้เป็นขั้นตอนที่กระท าต่อจากการ

วิเคราะห์วิจัย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ควรทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่ ท่าที 

รวมถึงทัศนคติต่าง ๆ ของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดรายละเอียด

กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และที่ส าคัญต้องมี

กิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ในเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั้น ๆ ด้วย 

การวางแผนการประชาสัมพันธ์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากในการท างานด้านการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  

การประชาสัมพันธ์ หรือการด าเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การชักจูงประชามติ (Public opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่มประชาชน

ขอบเขตการด าเนินงาน    

 

ค าจ ากัดความ    
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เป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ ความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานองค์กร หรือ

สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ (Publicity) แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงาน 

ในเชิงสร้างสรรค ์ที่ก่อให้เกิดความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดี และสร้าง

สัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่ เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ  

หลักความจริง และประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

การประชาสัมพันธ์ เป็นงานในระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างน าเอา

การประชาสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กร หรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด 

ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย

และการด าเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือศรัทธา 

และความรว่มมอืสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหนว่ยงานของตน    

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นการเขียนที่แตกต่างจากเขียนประเภทอื่น  ๆ 

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเขียนทั่วไปการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความรู ้วัตถุประสงค์พื้นฐานม ี7 ประการ คือ      

1) การเขียนเพื่อบอกกล่าวให้เข้าใจเพื่อให้ได้รับรู้ว่าองค์การท าอะไร ท าอย่างไร เมื่อใด 

เพื่ออะไร เพราะอะไร ที่ไหน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ      

2) การเขียนเพื่อให้ประชาชนยอมรับ เป็นการเขียนโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ประชาชน 

คล้อยตาม โดยยกส่วนดีใหเ้ห็นชัดเจน และใช้ภาษาให้เหมาะกลุ่มเป้าหมาย    

3) การเขียนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผดิ      

4) การเขียนเพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดี      

5) การแก้ไขเพื่อความเข้าใจผดิ      

6) การเขียนเพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันด ี   

7) การเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  

รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์  ภายในและภายนอกองค์กร  

มีการเขียนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าวแจก การเขียนสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ การเขียน

บทความ การเขียนบรรยายสรุป การเขียนทางวิชาการ การเขียนค าบรรยายประกอบภาพนิ่ง  

การเขียนบทภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์     
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ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์  ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเรียกว่า ข่าวแจก  

เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานเผยแพร่ ไปยังกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

โดยผ่านสื่อ หรือช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จึงอาจเป็นทั้งข่าวที่เผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์

นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ ได้ทั้งสิ้น  

บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนบทความมวีัตถุประสงค์ดังนี ้ 

- เพื่ออธิบาย มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูล ให้ภูมิหลัง และข้อเท็จจริงอย่างละเอียด   

เพื่ออธิบายใหผู้อ้่านเข้าใจง่าย ในเรื่องราวหรอืเหตุการณท์ี่ซับซ้อน  

- เพื่อรายงานหรอืกระตุน้ความสนใจ มีลักษณะคล้าย ๆ กับการเขียน  

- เพื่ออธิบายหรือวิเคราะห์ซึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรรู้เป็นการรายงาน  

บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึน้  

- เพื่อให้ความรู้การแสดงความคิดเห็นของบทความนี้คือการให้ความรู้ทั้งทางตรง 

และทางออ้ม     

- เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งอธิบายถึงข้อเท็จจริงที่มาของปัญหา 

ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึน้พร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมมีากกว่าหนึ่งทางก็ได้  

- เพื่อโน้มน้าวใจ เป็นบทความที่ผู้ เขียนต้องการโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตาม 

ความคิดเห็น ในเรื่องที่ก าลังน าเสนอส่วนมากมักเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือโครงการ

รณรงคต์่าง ๆ    

- เพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์ การวิเคราะห์เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริง หรือประเด็น

ปัญหาตามหลักวิชาการ ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสีย และผลกระทบ โดยอ้างเหตุผลที่น่าเ ชื่อถือ 

ประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ส่วนการวิจารณ์จะเน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมา

จากความรู้และประสบการณท์ี่มโีดยมองปัญหารอบด้านในทุกมิติเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง    

- เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการน าเสนอเรื่องเบาๆ ที่ผ่อนคลาย เพื่อสร้างอารมณ์ขัน

ด้วยลีลาภาษาที่ไม่เป็นทางการ  

การเขียนสุนทรพจน์ สุนทรพจน์หมายถึง ค าพูดที่ประธานหรือบุคคลส าคัญกล่าว 

ในโอกาสพิเศษ ที่มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ โดยใช้ภาษาและถ้อยค าที่งดงาม รัดกุม 

สละสลวย และเหมาะสมกับโอกาส   

การเขียนประกาศหรอืแถลงการณ์  ข้อเขียนชนิดหนึ่งที่อาจเผยแพร่ เป็นเอกสารเฉพาะ 

เช่น แผ่นปลิว ( leaflet) หรือนิยมเผยแพร่ทางสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์มุ่งการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจอย่างจริงจัง   
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การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์  

สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสาร จากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย 

การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันสื่อในการ

ประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก 

อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได้เป็น 5 ประเภท คือ   

1) สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ สู่บุคคลอื่น  

สื่อบุคคลจัดได้ว่า เป็นสื่อที่มปีระสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มนา้วจิตใจ

เนื่องจากติดต่อกับผู้รับสาร โดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่าง ๆ เช่น การสนทนาพบปะ

พูดคุย การประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การปาฐกถา และการพูดใน

โอกาสพิเศษต่าง ๆ แต่สื่อบุคคลก็มีข้อจ ากัดคือ ในกรณีที่ เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้ค าพูดอย่าง

เดียวอาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันทีและเป็นสื่อที่ไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง

นอกจากจะมีผู้บันทึกค าพูดนั้น ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรอืบันทึกเสียงเอาไว้  

2) สื่อมวลชน จากข้อจ ากัดของสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสาร 

เพื่อการประชาสัมพันธ์สู่คนจ านวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนา

เทคโนโลยีการสื่อสาร และเกิดเป็นสื่อมวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าวสื่อมวลชนอาจแบ่งประเภท

ตามคุณลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์

และภาพยนตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2532) ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพ์  และนิตยสาร  

มีความคงทนถาวร สามารถน าข่าวสารมาอ่าน ใหม่ได้ซ้ าแล้วซ้ าอีก แต่มีข้อจ ากัดส าหรับบุคคล 

ที่ตาบอดหรอือ่านหนังสือไม่ออก ส่วนสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็น สื่อที่ส่งไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นวิทยุ ไม่มี

ข้อจ ากัดด้านการขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และสามารถรับฟังในขณะที่ท างานอย่างอื่น 

ไปด้วยได้แต่มีข้อจ ากัดคือ ผู้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้ใหม่อีก ดังนั้นหากมิได้ตั้งใจฟังในบางครั้ง 

ก็ท าให้ได้ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์  จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการ

สื่อสารมากที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียง ท าให้การรับรู้เป็นไป อย่างชัดเจน

และมีประสิทธิภาพยิ่ง แต่มีข้อจ ากัดคือต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล

ที่ยังไม่มไีฟฟ้าใช้   

3) สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ไปสู่

กลุ่มเป้าหมายด้วย วัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบแตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ

โปสเตอร์จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจ าปี เป็นต้น

ปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อประเภท สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มากและมีรูปแบบ  
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ที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น ในรูป ปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่เข้าถึง

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีอายุการใช้งานนาน แต่มี ข้อจ ากัดในเรื่องการน าเสนอเนื้อหา 

ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพับที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชน  

ในชนบทอาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ตอ้งการประชาสัมพันธ์ได้เลย   

4) สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถรับได้ทั้งภาพ และหรือเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์ 

แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสดุ และส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้

ด้วยตัวเองโดยตรง เชน่ ภาพวาด แบบจ าลอง หรอืของตัวอย่าง หรอือาจตอ้งน าไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์

เช่น เทปบันทึกเสียง เทปวีดีทัศน์ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม เป็นต้น ส่วนที่เป็น 

สื่ออุปกรณ์ได้แก่  เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพยนตร์ และ 

เครื่องคอมพวิเตอร์ เป็นต้น ในปัจจุบันนี ้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามี อิทธิพลอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร

และในงานประชาสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อผสม (Multimedia)  ได้รับความนิยม 

อย่างกว้างขวาง เพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากให้ทั้ง ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่สมจริงเป็นธรรมชาติ และผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อ

ดังกล่าวได้ ส่วนข้อจ ากัดคือมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ผู้รับต้องมีความรู้ในการใช้

คอมพิวเตอร์ พอสมควรและต้องใช้ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน นอกจากนี้ ในยุคที่โลก  

ไร้พรมแดน การสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ยิ่งทวีความส าคัญขึ้น 

เรื่อย ๆ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของพลโลกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยอินเทอร์เน็ต 

มีข้อดีคือ สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้รับ 

สามารถโต้ตอบเพื่อซักถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่ ไม่เข้าใจได้โดยตรงผ่านทางระบบจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)                

5) สื่อกิจกรรม ปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรม 

ที่สามารถสื่อ ความรู้สึกนึกคิด ความรู้อารมณ์และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ สื่อประเภท

กิจกรรมมไีด้มากมายหลายรูปแบบ เชน่ การจัดประชุม สัมมนา ฝกึอบรม การแถลงข่าว การสาธิตการ

จัดริ้วขบวน การจัด นิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรม ทางการศึกษา 

การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ การจัด กิจกรรมการกุศล เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลง

แก้ไขใหย้ืดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณไ์ด้ง่าย แตม่ี ข้อจ ากัดคือ ผูร้ับมีจ านวนจ ากัดเฉพาะ

กลุ่มที่รว่มกิจกรรมนั้น ๆ เท่านั้น                
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6) สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) สื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อที่นิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร 

หรือยุคสารสนเทศ (Information Age) ที่กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประเภทของสื่อสมัยใหม่ที่ใช้

ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  

6.1) ดาวเทียม (Satellite) หรือ สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือ

พืน้โลก ใชใ้นการสื่อสารระหว่างประเทศ   

6.2) อินเทอร์เน็ต ( Internet) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อชีวิต 

ประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก ตลอดจนในสังคมและในหน้าที่การท างานอาชีพต่าง ๆ แม้แต่การ

ประชาสัมพันธ์ก็น าอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ที่จัดท า ขึ้นบน

อินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสมัยใหม่ที่น ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับสื่ออื่น ๆ 

อินเทอร์เน็ตที่ใชท้ าการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรอืระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ

ระบบข้อมูลจาก World Wide Web (W.W.W.) โดยการจัดท าเป็น Website ของแต่ละแหง่ให้ผู้เปิดดูเข้าไป

ดูและติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้  

 

 

นางธนษิฐา ศรอีุฬารวัฒน์ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 5 

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหนา้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผดิชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี ้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้าน

ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ

ช านาญงานสูงมากในด้านประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. บริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษา ให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชน

ทั่วไปได้รับทราบทั่วถึงกัน 

3. ส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ

เอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการด าเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัด

นิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือ

ของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่าง

บทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ 
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รัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การด าเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวทิยุกระจายเสียง

และสถานีวทิยุโทรทัศน์ใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์ หรอืตามกฎหมาย และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. สร้างเครอืข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร 

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้ 

5.1 ดา้นการปฏิบัติการ 

  1) ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

เพื่อแนะน า ปรับปรุงการพัฒนาระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 

   2) ก ากับ ดแูล การจัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์ 

   3) วางแผนปฏิบัติการเสนออัตราก าลังและงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อใหก้ารด าเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

   4) ใหค้ าแนะน าปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้อง 

ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด 

  5.2 ด้านการวางแผน วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงาน

มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  5.3 ด้านการประสานงาน 

    1) ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

    2) ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจ ทีมงาน

หรอืหนว่ยงานอื่น เพื่อใหเ้กิดความรว่มมอืและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

    3) ช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้

เกิดประโยชน์และความรว่มมอืในการด าเนินงานรว่มกัน 

  5.4 ด้านการบริการ ใหก้ารอบรมและเผยแพรค่วามรู ้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและวิธีการของงานประชาสัมพันธ์ในความรับผดิชอบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

6. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และสถานศกึษาทาง website www.ubn1.go.th และเครอืข่าย Social Network  

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

http://www.ubn1.go.th/
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นางสาวรัชดาภรณ์  มะหิพันธ์ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 2 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

การท างาน ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรอืการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้

การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของหัวหนา้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผดิชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานและสนับสนุนการ

บริหารจัดการ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว 

สะดวก เกิดความคล่องตัว และทันต่อเหตุการณ์ 

  2. ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องและประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่งการและบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่ง

เอกสารคืนเจ้าของเรื่องปฏิบัติงานเลขานุการหน้าห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

          3.  ต้อนรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือเข้าพบผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1          

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ประสาน

เจ้าหนา้ที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 

            5. จัดท าการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ในการไปปฏิบัติงาน ประสานการเตรียมยานพาหนะใน

การเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมายของผูอ้ านวยการเขตพืน้ที่การศกึษาอุบลราชธานี เขต 1  

  6. งานช่วยอ านวยการ งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่ย้ายมาด ารงต าแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

  7. งานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานจัดระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Online รวมทั้งให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อ

การประชาสัมพันธ์ตอ่สาธารณชน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

            8. ศึกษาส ารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง

สื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร 

นิตยสาร และผูผ้ลติสื่ออื่น ๆ 
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            9. จัดตั้งเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ

สถานศึกษา และส่วนกลาง จัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์ 

ในการตดิต่อสื่อสารและส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์  

            10. เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบจดหมายข่าว Infographic โดยครอบคลุมเป้าหมายทั้งนักเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชน วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อ

ด าเนนิการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ 

            11. ก าหนดรูปแบบการติดต่อประสานงาน การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์  

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบการติดต่อ 

ประสานงาน เป็นระยะ ๆ     

  12. งานรักษาความปลอดภัย  จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรใน

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติตามรูปแบบรักษาความปลอดภัยที่

หนว่ยงานก าหนด 

  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

แผนผังกระบวนการประชาสัมพันธ์ 

 

START

      

       

                

                

    

       

      

       

    

       

       

        

STOP

Flow Chart :                       
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START

                                   

                         /
             

                   

Flow Chart :                                              

                     2              
1.                                       
2.                                       

-                  
-                     
-                      
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ประสานประเด นข่าว
- ภารกิจ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
- กิจกรรมของแตล่ะกลุ่มงานในสังกัด

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานท าข่าว
ณ สถานท่ีตามภารกิจ ก าหนดการ

Flow Chart : กระบวนการเผยแพร่ข่าวสาร สพป อุบลราชธานี เขต 1

ภาพข่าว การเขียนข่าว

ผลิตข่าวแจก
(เอกสาร)

เผยแพร่ข่าว
บนเว็ปไซต์

สพป.อุบลราชธาน ีเขต 1

จัดเก็บภาพข่าวลงระบบฐานข้อมูลภาพ

คัดเลอืกภาพ ออกแบบ และจัดท าภาพกิจกรรม 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เผยแพร่ภาพข่าว
บนเว็ปไซต์

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
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ก าหนดประเด็นเนือ้หา   แนวคิด 
ในการน าเสนอให้เหมาะสมกับสื่อ

มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ

จัดเตรียมข้อมูล
- เอกสาร
- เว็ปไซต์

- การสอบถาม   สัมภาษณ์

ประมวลข้อมูล เรียบเรียง ออกแบบการน าเสนอ
ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของสื่อ

ผลิตชิ้นงาน

Flow Chart : กระบวนการเผยแพร่ข่าวสาร สพป อุบลราชธาน ีเขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม

เผยแพร่สื่อ
ตามช่องทางต่าง ๆ
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ส่วนที่ 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพงาน  

และการติดตามประเมนิผล 
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1. กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

ราย 

ละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

1  1 วัน 1.ประชุมทีมงาน 

2.วิเคราะหน์โยบายและแผนการ

ด าเนนิงานของกระทรวง กรม 

3.วิเคราะห์วัตถุประสงค์และ

กลุ่มเป้าหมาย 

4.วิเคราะหค์วามเหมาะสม 

ของรูปแบบสื่อและเนือ้หาที่จะ

น าเสนอ 

5.วิเคราะห์งบประมาณและขีด

ความสามารถในการผลิต 

-ตัวชี้วัดของกรม 

กระทรวง 

-คู่มอืแผน

ปฏิบัติงาน 

-เอกสาร 

รายงาน 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบ

ประเมิน

ความพึง

พอใจ 

 

2  1 ชม. คณะท างานก าหนดประเด็น 

ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 -เอกสาร 

รายงาน 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

  

 

 

วิเคราะหค์วามต้องการ 

ของผู้รับบริการ 

ก าหนดประเด็นในการสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ์ 
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กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

ราย 

ละเอียดงาน 

มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

3  1 ชม. 1.ก าหนดประเด็นและมอบหมาย

ผูร้ับผิดชอบ 

-คู่มอืสมรรถนะ

งานตามต าแหน่ง

หนา้ที่ 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ 

-แบบขอใช้

บริการ 

 

4  1-2 วัน 

 

 

 

1-2 วัน 

 

 

 

แบ่งเป็น 

1.กระบวนการผลติข่าวเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 

 

2.กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

-ถูกต้องตาม

ข้อก าหนดที่

ส าคัญ และ

ตัวชี้วัด

กระบวนการ 

-เอกสาร 

รายงานการ

เผยแพร่ขา่ว 

-หลักฐาน

เชงิประจักษ์ 

เชน่ เว็บไซด์ 

ไลน์ เฟสบุ้ค 

-เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ 

-แบบฟอร์ม

สรุปผลการ

เผยแพร่งาน

ผา่นช่องทาง

สื่อ 

-แบบฟอร์ม

การผลิต การ

ประสาน การ

ประชาสัมพันธ์

ผา่นช่องทาง

สื่อ 

 

 

ด าเนนิตามขั้นตอน  

2 กระบวนการย่อย 

1.กระบวนการผลติข่าว 

เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

2.กระบวนการผลิตสื่อ 

เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ 



 

  

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 22 

 

2. กระบวนการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

1  1 ชม. 1.ประชุมคณะท างาน 

2.ก าหนดประเด็นข่าว 

3.ประสานข้อมูลเพื่อประกอบการ

ท าข่าว 

 

-ข้อมูลข่าว

ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตรงตามประเด็น 

-ทาง

โทรศัพท์ 

-ติดตอ่ด้วย

ตนเอง 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-หนังสือ

ราชการแจ้ง

ไปยัง

หนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง 

 

2  15 นาที 1.หัวหน้างานมอบหมายงานตาม

หนา้ที่รับผดิชอบ 

-คู่มอืสมรรถนะ

งานตามต าแหน่ง 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-หนังสือสั่ง

การ 

 

3  2-3 วัน ภาพ VDO 

1.ถ่ายท า 

2.ตัดต่อ ล าดับภาพ 

3.เผยแพร่ในรายการ “พุธเช้า...  

ข่าว สพฐ.”  YouTube   Facebook 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

-ผลงานมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน 

-ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

-ผูร้ับบริการ 

พึงพอใจ 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบ

ประเมิน

ความพึง

พอใจ 

 

ประสานประเด็นข่าว 

มอบหมายผูร้ับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานท าข่าว ภาพนิ่ง 

บันทึกเสียง บันทึกวีดีโอ 
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กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

  1 วัน ภาพข่าว 

1.บันทึกภาพนิ่ง  

2.จัดเก็บในระบบฐานขอ้มูลภาพ 

3.คัดเลือกภาพออกแบบจัดท า

ภาพกิจกรรม 

4.เผยแพร่ในรูปแบบ เว็บไซด์  

Facebook ไลน์ 

-เทคนิคการ

ถ่ายภาพ 

-ภาพข่าวสื่อตรง

กับเนือ้หาข่าว 

-ฐานขอ้มูล

ภาพนิ่ง 

-คลังสื่อ

มัลติมีเดีย 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบส ารวจ

ความพึง

พอใจ 

 

  1-2 วัน การเขียนข่าว 

1.ข่าวแจก 

2.รวบรวมข้อมูล 

3.จัดท ารูปแบบเอกสาร 

ข้อมูลถูกต้อง ตรง

ตามสิ่งที่ปรากฎ

จรงิ รวดเร็ว ทัน

เหตุการณ์ 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบฟอร์ม

การผลิต  

การประสาน 

การประชา 

สัมพันธ์ 

ผา่นช่องทาง

สื่อ 
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กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

  1 วัน 1.เผยแพร่โดยจัดส่งใหส้ านักข่าว 

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์  

Facebook ไลน์ วิทยุ หนังสอืพิมพ์ 

ข้อมูลถูกต้อง ตรง

ตามสิ่งที่ปรากฎ

จรงิ รวดเร็ว ทัน

เหตุการณ์ 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-คลิปข่าว 

-เว็บไซต์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบฟอร์ม

การผลิต  

การประสาน 

การประชา 

สัมพันธ์ 

ผา่นช่องทาง

สื่อ 

แฟ้ม

สรุปผล

การ

เผยแพร่

ประชาสัม

พันธ์ 

  1-2 วัน สปอตวิทยุ/โทรทัศน์ 

1.ก าหนดประเด็น 

2.รวบรวมข้อมูล 

3.เขียนบท 

4.บันทึกเสียง 

5.ตัดต่อ ล าดับเสียง ภาพ 

6.ตรวจสอบ 

7.เผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ 

เนือ้หาตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

กระชับ ชัดเจน 

ถูกต้อง ดงึความ

สนใจอย่างรวดเร็ว 

ผูฟ้ังจดจ าได้ 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 
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กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

4  1 วัน 1.ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 

2. หาก ไม่ผ่าน น ากลับไปเพื่อ

แก้ไข หาก ผ่าน น าไปเผยแพร่ 

 

 -ทาง

โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

  

5  1 วัน 1.ภาพ VDO เผยแพรใ่นรายการ 

“พุธเชา้ ข่าว สพฐ.”  YouTube   

Facebook  ไลน์ 

2.ภาพข่าว เผยแพร่ในรูปแบบ

จดหมายข่าว บอร์ด นทิรรศการ 

เว็บไซต์ หนังสือพมิพ์ ไลน์ 

3.การเขียนข่าว เผยแพรใ่น

รูปแบบจดหมายข่าว เว็บไซต์ 

หนังสือพมิพ์ ไลน์ 

4.สปอตวิทยุ/โทรทัศน์ เผยแพร่

ทางวิทยุ โทรทัศน์ 

ข่าวได้รับการ

เผยแพร่ ข้อมูล

ถูกต้อง ตรงตาม

ประเด็นข่าว 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-ข่าว 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

  

 

ตรวจสอบ 

เผยแพร่ 
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3. กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

1  1 ชม. 1.วิเคราะห์ประเด็น เนือ้หาแนวคิด 

วัตถุประสงค์ให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับประเภทสื่อ 

2.วิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย 

ประโยชน์ที่ได้รับตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

 -ติดตอ่ด้วย

ตนเอง 

-ทาง

โทรศัพท์ 

 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

  

2  15 นาที 1.หัวหน้างานมอบหมายงาน 

ตามหน้าที่รับผดิชอบ 

-คู่มอืสมรรถนะ

งานตามต าแหน่ง 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบฟอร์ม

ขอใช้บริการ 

 

3   1.หาข้อมูลภาพจากหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ 

-ข้อมูลถูกต้อง 

ภาพสอดคล้อง 

กับเนือ้หา สื่อ

เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย  

และตรงตาม 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-หนังสือ

ราชการขอ

ข้อมูล

ข่าวสาร 

 

ก าหนดประเด็นเนือ้หา แนวคิด

ในการน าเสนอใหเ้หมาะกบัสือ่ 

มอบหมายผูร้ับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานโดยการหาข้อมูลจาก

เอกสาร เว็บไซต์ การสอบถาม 

สัมภาษณ์ ฯลฯ 
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กระบวนการประชาสัมพันธ์ : การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ที ่ แผนผัง ระยะ 

เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบติดตาม

ประเมินผล 

ผูร้ับ 

ผดิชอบ 

แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างองิ 

    วัตถุประสงค์     

4   1.ผลติชิ้นงานตามใบงาน แบบขอ

ความรว่มมอื 

ผลงานมคีุณภาพ

ตามมาตรฐานการ

ผลติสื่อ 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

  

5   1.ตรวจสอบก่อนท าการเผยแพร่ 

2. หากผล ไม่ผ่าน น ากลับไป

แก้ไข หาก ผ่าน น าไปเผยแพร่ 

 

ถูกต้องตรงตาม

ความตอ้งการของ

ผูร้ับบริการ 

-ทาง

โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

  

6   เผยแพร่สื่อตามช่องทางตา่ง ๆ ที่มี 

 

สื่อได้รับการ

เผยแพร่ทันตาม

เวลา 

-ติดตามด้วย

ตนเอง 

-โทรศัพท์ 

-ไลน์ 

-เจ้าหน้าที่

ประชา 

สัมพันธ์ 

-แบบสอบ 

ถาม 

 

 

 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เผยแพร่สื่อตามช่องทางตา่ง ๆ 

 

ผลติชิ้นงาน 



 

  

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 28 

 

4  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการประชาสัมพันธ์ 

  1. งานประชาสัมพันธ์  รวบรวมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 

2.  ศกึษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อประเภทต่าง ๆ 

3. วางแผนประชาสัมพันธ์  โดยก าหนดความส าคัญของภารกิจด้ านต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมาย และก าหนดประเภทสื่อ กิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณ 

4.  น าเสนอแผนประชาสัมพันธ์ตอ่ผูบ้ริหารองคก์ร เพื่อขออนุมัตดิ าเนนิการ 

5.  เมื่อได้รับการอนุมัตแิผนประชาสัมพันธ์จึงเริ่มด าเนินการตามแผน ดังนี้ 

5.1 ด าเนนิการเอง 

5.1.1 รวบรวมกิจกรรมของหนว่ยงานในสังกัด  

5.1.2 ก าหนดช่องทาง และระยะเวลาที่เหมาะสมกับประเภทกิจกรรมและ  

        กลุ่มเป้าหมายโดยประมวลข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ก่อนด าเนนิงาน เชน่ การแถลงขา่ว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพรข่่าว 

   ทางวิทยุ โทรทัศน์ การจัดนทิรรศการ การจัดท าสื่อ กิจกรรม  

  (น าเสนอโดยการประชุมคณะท างาน) 

5.1.3 ด าเนนิการผลิตสื่อและกิจกรรม  

 1) แผนภาพ  

 2) สปอร์ตวทิยุ โทรทัศน์  

 3) บทความหนังสอืพิมพ์ 

 4) วีดิทัศน์  

 5) เว็บไซต์  

 6) นิทรรศการ  

 7) ข่าวแจก  

 8) จดหมายข่าว  

 9) วารสาร 
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5.2 จา้งเหมาด าเนนิการ  

5.2.1  ก าหนดรายละเอียดและขอ้ก าหนด (Term of reference : TOR)   

        ของการจัดจ้างผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ  

   หนังสือพมิพ์ วดีิทัศน ์

5.2.2   น าเสนอขออนุมัต ิ

5.2.3  จัดจา้งด าเนินการตามระเบียบพัสดุ โดยกลุ่มบริหารงานการเงนิและ 

         สินทรัพย์ด าเนนิการ 

    - หลังจากได้ผู้รับจ้าง ด าเนนิงานตามขั้นตอนที่ก าหนด 

   - คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับสื่อตามรายละเอียด TOR 

 การตรวจติดตาม  

  โดยวิธีตรวจตดิตามจากงานโดยตรง (ตามผังการออกอากาศ ผังการเผยแพร่ แบบตอบรับ

การเผยแพร่ ผลงานที่สรุปมา แบบสอบถาม 

 การประเมินผล/การรายงาน  

  ประเมินผลจากการด าเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผล 

ให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ โดยใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์

องค์กรตอ่ไป  
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ส่วนที่ 4 

ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพันธ ์

ภารกิจผู้บริหารและสถานศกึษา 

 

 

 

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาของ 

- รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- กระทรวงศึกษาธิการ  

- ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

- ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

- สถานศกึษา ในสังกัด 

 

2.  

1. สื่อเว บไซต ์   https://www ubn1 go th 
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2  ช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวีาดวยการ

พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการ 

ทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  

 2.1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ 
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 2.2 ข่าวสารต่าง ๆ 
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3.  โปรแกรมรับจ่ายเงนิ On Line 

3.1 ส าหรับผู้รับเบีย้หวัด-บ านาญ  

 

 

  

 3.2 เงินเดอืนค่าจา้ง 
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4. ช่องทางตดิต่อ / ร้องเรยีน   รับฟังความคดิเห็น   ถาม-ตอบ   

4.1 ที่อยู่  

4.2 โทรศัพท์ส่วนกลาง , กลุ่ม 

4.3 เฟสบุ้ค 

4.4 เพจ 

4.5 แมสเซนเจอร์ 

4.6 ไลน์ 
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5. ข่าวสารจากสถานศกึษา 
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2. Line Group 
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 3. Facebook / Page / Youtube 
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4. แบนเนอร์ / คัทเอาท ์
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6. จดหมายข่าว 
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ภาคผนวก 

 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

1. พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546  

    และที่แกไขเพิ่มเติม  

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546  

5. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  

7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวีาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ  

    พ.ศ.2529 และที่แกไขเพิ่มเติม  

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวสาร พ.ศ.2525  

    และที่แกไข เพิ่มเติม  

9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  

10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2549  

11. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่ 

    การศกึษา ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 

12. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

13. มาตรฐานส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 

 + + + + + + + + + + + +  
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