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คำนำ 

โดยองค์รวมการศึกษาของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ  

กระทรวงศึกษาจนมาถึงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา รวมไปถึงสิ่งเหล่านี้ ส่งผลถึงประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้ระบบการบริหารงาน 

กระบวนการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในเชิงคุณภาพ  

ยังเชื่อมโยงไปกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งควบคุมยาก จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ผูป้กครอง ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษา  

มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ใน

การดำเนินงาน “งานประชาสัมพันธ์” จึงเป็นขบวนการที่สำคัญ ในการรายงาน ชี้แจง สร้างความ

ตระหนัก ปลุกจติสำนึก โน้มนา้วปรับเปลี่ยนความคิดไปในทิศทางเดียวกัน 

            คู่มือการปฏิบัติงาน “งานประชาสัมพันธ์” ฉบับนี้ ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมความรู้ และ

ประสบการณ์ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารของผู้เชี่ยวชาญจำนวนหลายท่าน เพื่อให้ผู้อ่าน

นำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดำรงชีวิตและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ 

                                                                                                                                            

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

ความเป็นมา และความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ 

ในปัจจุบ ันเทคโนโลยีทางการสื ่อสารและสื ่อสังคมออนไลน์  ม ีบทบาทสำคัญ 

ต่อการสื่อสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเป็นสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สู่โรงเรียนในสังกัด และสาธารณชน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อมูล 

ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากโรงเรียนในสังกัด และสาธารณชน เช่นเดียวกัน ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นเมือ่

นำมาวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล เรียบเรียง นำมาสู่ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันทันต่อ

เหตุการณ์ เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังนำไปสู่

การก้าวเป็น “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ในการสอดส่อง รับฟังข้อร้องเรียน แนะนำเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติราชการ การดำเนินงานของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ซึ ่งจะนำไปสู่  

การปฏิบัติราชการที่สุจรติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

 

วัตถุประสงค์ 

การเผยแพร ่ข ้อม ูลข ่าวสารขององค ์กร เป ็นเคร ื ่องม ือในการประชาส ัมพ ันธ์  

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไปสู่ประชาชน 

ผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา อันจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด

นโยบายไปสู่การปฏิบัติตลอดจนเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กร โดยในการจัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  มีวัตถุประสงค์ดังนี้    
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1. เพ ื ่อใช ้ เป ็นค ู ่ม ือประกอบการปฏ ิบ ัต ิงานของเจ ้าหน ้ าท ี ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบงาน 

ด้านการประชาสัมพันธ์    

๒. เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์  

  

 

ขอบเขตการดำเนินงาน    

ขอบเขตของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตามกระบวนการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ในครั้งนี้ เป็นการรวบรวม

ความรูจ้ากปฏิบัติงานด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผน 

และกำหนดประเด็นเนื้อหาในการผลติสื่อ การออกแบบและจัดทำสื่อ การตรวจสอบ ความถูกต้อง และ

การเผยแพร ่

 

คำจำกัดความ   

การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  

การประชาสัมพันธ์หรือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การชักจูงประชามติ (Public opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่มประชาชน

เป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ ความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานองค์กร หรือ

สถาบัน การประชาสัมพันธ์จึงมิใช่เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ (Publicity) แต่งานประชาสัมพันธ์เป็นงาน 

ในเชิงสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดี และ

สร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ  

หลักความจริง และประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

การประชาสัมพันธ์เป็นงานในระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างนำเอา

การประชาสัมพันธ์ไปใช้กับองค์กร หรือสถาบันของตนอย่างกว้างขวางแพร่หลาย โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชน ป้องกันการเข้าใจผิด 

ตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่าง ๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย

และการดำเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม ความเชื่อถือศรัทธา 

และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหน่วยงานของตน    

 

บทบาทหน้าที่ 
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นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่รับผิดชอบและ

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้  

  1. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ  

  2. งานประชาสัมพันธ์ภารกิจผู ้บริหารสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และข่าวประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทาง website www.ubn1.go.th และเครือข่าย 

Social Network Facebook Page สพป.อบ หนึ่ง 

 3. งานใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    

 4. ประสานงานและสร้างเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

 5. จัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

 6. ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference  

 7. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
            

กระบวนการปฏิบัติงาน 

http://www.ubn1.go.th/
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1. www.ubn1.go.th

2. Facebook
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ประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บรหิารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสถานศึกษา 
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ช่องทางสื่อสาร Social Network  
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