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คำนำ
คู่มือการงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆทั้งอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อมัลติมิเดีย รวมไปถึง
การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ จึงถือได้ว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางที่
จะเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นเอกสารและภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดผลดี
กับองค์กรได้
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดาเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานการลงข่าว
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้ในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมทั้งในคู่มือปฏิบัติงานนี้ยังได้
สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์
งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการลงข่าวประชาสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่จะใช้
เป็นต้นแบบเพื่อนาพัฒนาปรับปรุงใช้ในหน่วยงานของตนดาเนินการหากคู่มือปฏิบัติงานนี้มีบางส่วนผิดพลาด
และบกพร่องไป ขอได้โปรดให้คาแนะนา เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดทา
วรฤทัย กุลแพทย์
นักประชาสัมพันธ์
ปี 2558

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

คานา...............................................................................................................................
สารบัญ............................................................................................................................
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ..................................................................................

4

2. ขอบเขตของกระบวนการ............................................................................................

4

3. คาจากัดความ.............................................................................................................

4

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................................................

10

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง…………

11

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ............................................................................

12

7. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....................................................................

12

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

21

9. ระบบติดตามประเมินผล.............................................................................................

22

ภาคผนวก........................................................................................................................
ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการ................(ระบุชื่อกระบวนการ)..............

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์

3

1. วัตถุประสงค์
1.เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานและให้บุคลากรสามารถทางานแทนกันได้
2.เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็นระบบ
3.เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนกำร
คู่มือการปฏิบัติงานการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ของงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อต่างๆทั้งอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อมัลติมิเดีย รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์
ให้ กับ องค์กรให้ มีความน่าเชื่อถือ จึ งถือได้ว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์เป็นหน่ว ยงานกลางที่ จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็ นเอกสารและภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ไปสู่ หน่ว ยงานอื่นเพื่อให้
เกิดผลดีกับองค์กรได้
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
การลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมทั้งใน
คู่มือปฏิบัติงานนี้ยังได้สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขพัฒนางานด้าน
ประชาสัมพันธ์

3. คำจำกัดควำม
3.1 ภำพลักษณ์ (Image)
ภาพลั กษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร สถาบัน หรือหน่ว ยงานในความรู้สึ กของ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ประชาชนได้รับรู้นั้นๆ โดย
การเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน ในการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์
ควรศึกษาถึงลักษณะของภาพลักษณ์ การเกิดภาพลักษณ์ และประเภทของภาพลักษณ์ ให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ สามารถกาหนดรายละเอียดต่างๆในแผนประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
3.2 กำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ (The public relations plan)
การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมายถึง การกาหนดวิธีขององค์กร สถาบั น หน่วยงาน
อย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ การวางแผนนี้เป็นขั้นตอนที่
กระทาต่อจากการวิเคราะห์วิจัย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ควรทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่หน่วยงาน
ต้องเผชิญอยู่ และท่าทีทัศนคติต่างๆของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปกาหนด
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆในแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และที่สาคัญ
ต้องมีกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ในเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรนั้นๆ
ด้ว ย การวางแผนการประชาสั มพันธ์จึ งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญมากในการทางานด้านการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้สาเร็จตามเป้าหมาย
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3.3 กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relation)
การประชาสัมพันธ์ หรือการดาเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อชักจูงประชามติ (Public opinion) ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อให้กลุ่ม
ประชาชนเป้าหมาย (Target publics) เกิดมีความรู้ความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน
องค์ ก ร หรื อ สถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งแค่ ง านเผยแพร่ (Publicity) แต่ ง าน
ประชาสัมพันธ์เป็นงาน ทั้งศาสตร์และศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน เป็นงานส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานองค์กร หรือ
สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักความจริงและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย
การประชาสัมพันธ์ เป็นงานระดับนโยบายที่องค์กร สถาบันทุกประเภท ต่างนางาน
ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปใช้ กั บ องค์ ก รหรื อ สถาบั น ของตนอย่ า งกว้ า งขวางแพร่ ห ลาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของตนกับประชาชนเพื่อ
ป้องกันการเข้าใจผิดตลอดจนการลดสาเหตุแห่งความขัดแย้งต่างๆ รวมทั้งการใช้การประชาสัมพันธ์
เพือ่ สนับสนุนนโยบายและการดาเนินงานขององค์กร สถาบัน เสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ความนิยม
ความเชื่อศรัทธา และความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนที่พึงมีต่อหน่วยงานของตน
3.4 กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการเขียนที่แตกต่างจากการเขียนประเภทอื่นๆ
เนื่ อ งจากมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ตกต่ า งจากการเขี ย นทั่ ว ไป การเขี ย นเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ นั้ น มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเป้าหมายเกิดความรู้ วัตถุประสงค์พื้นฐานมี 7 ประการ คือ
1) การเขีย นเพื่อบอกกล่าวให้เข้าใจเพื่อให้ได้รับรู้ว่าองค์กรทาอะไร ทาอย่างไร
เมือ่ ใด เพื่ออะไร เพราะอะไร ที่ไหน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
2) การเขียนเพื่อให้ประชาชนยอมรับ เป็นการเขียนโน้มน้าวใจ ชักจูงให้ประชาชน
คล้อยตาม โดยยกส่วนดีให้เห็นชัดเจนและใช้ภาษาเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3) การเขียนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด
4) การเขียนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
5) การแก้ไขเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด
6) การเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
7) การเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร มีการเขียนใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การเขียนข่าวแจก การเขียนสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ การเขียนบทความ การ
เขียนบรรยายสรุป การเขียนทางวิชาการ การเขียนบรรยายภาพนิ่ง การเขียนบทภาพยนตร์และวิทยุ
โทรทัศน์
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- ข่ำวเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเรียกว่า ข่าวแจก เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูล
ต่างๆของหน่วยงานเผยแพร่ไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆตามความ
เหมาะสมจึงอาจเป็นทั้งข่าวที่เผยแพร่ทาง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์และสื่อแขนงอื่นๆ
ได้ทั้งสิ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่นักประชาสัมพันธ์ต้องรับผิด ชอบจัดทาเผยแพร่ อาจจาแนกได้เป็น 4
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. ข่าวแจ้งให้ทราบ หรือ Announcement Release เป็นการแจ้งให้ทราบรายละเอียด
ต่างๆ ของสิ่งทีเ่ กิดขึ้นหรือที่จะมีขึ้น
2. ข่าวประกอบกิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ์ (Created News Release) บางครั้ง
หน่วยงานอาจต้องการให้ข่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษ แทนที่จะเผยแพร่ในลักษณะ
แจ้งให้ทราบอย่างธรรมดา ก็ทาได้โดยการจัดให้เป็นกิจกรรมพิเศษขึ้น เช่น โครงการรณรงค์เพื่อสังคม
ต่างๆ ช่วยให้มีสีสันและดึงดูดความสนใจ ให้เกิดความนิยมต่อหน่วยงาน และมักจะได้รับการเผยแพร่
ทางสื่อมวลชนในวงกว้างมากขึ้น
3. ข่าวเหตุการณ์เร่งด่วน หรือ Spot News Release สาหรับเผยแพร่กรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรื อมีเหตุการณ์เร่งด่วนที่ควรแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว อาจไม่มีการเสนอ
รายละเอียดมากแต่เน้นที่ความฉับไว เช่น การเปลี่ยนแปลงกาหนดการบางอย่าง เป็นต้น
4. ข่าวตอบโต้เหตุการณ์ หรือ Response News Release ในกรณีที่เรื่องราวของหน่วยงาน
ที่รับรู้ไปถึงสื่อมวลชนโดยมิได้ออกมาจากนักประชาสัมพันธ์จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้ นมา
วิพากษ์วิจารณ์ หรือตั้งข้อสงสัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น ข่าวลือเกี่ยวกับการขาดทุ นของกิจการ
ข่า วความขั ด แย้ ง เป็ น ต้ น เมื่ อเกิ ด เหตุ เ ช่ น นี้ ขึ้ น สื่ อ มวลชนย่ อมต้ อ งการค าชี้ แ จงที่ ชั ด เจนจาก
หน่วยงาน ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ จาเป็นต้องชี้แจงอย่างละเอียดด้วยเหตุผลน่าเชื่อถือ และจาเป็ น
อย่างยิ่งในการอ้างถึงแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือสูงสุด
- กำรเขียนสุนทรพจน์
สุนทรพจน์ หมายถึง คาพูดที่ประธานหรือบุคคลสาคัญกล่าวในโอกาสพิเศษ ที่มี
จุดมุ่งหมายและวัตถุป ระสงค์โดยเฉพาะ โดยใช้ภาษาและถ้อยคาที่งดงาม รัดกุม สละสลวย และ
เหมาะสมกับโอกาส
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- บทควำมเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
การเขียนบทความมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่ออธิบาย มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูล ให้ภูมิหลัง และข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ซับซ้อน
2.เพื่อรายงานหรือกระตุ้นความสนใจ มีลักษณะคล้ายๆ กับการเขียนเพื่ออธิบาย
หรือวิเคราะห์ ซึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผู้อ่านควรรู้ เป็นการรายงาน บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
3.เพื่อให้ความรู้ การแสดงความคิดเห็นของบทความนี้ คือ การให้ความรู้ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
4.เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข เป็นบทความที่ผู้เขียนมุ่งอธิบายถึงข้อเท็จจริงและที่มา
ของปัญหาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่ง
แนวทางก็ได้
5.เพื่อโน้มน้าวใจ เป็นบทความที่ผู้เขียนต้องการโน้มน้าวให้เกิดการคล้อยตามความ
คิดเห็นในเรื่องที่กาลังนาเสนอ ส่วนมากมักเป็นประเด็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือโครงการรณรงค์
6.เพื่อวิเคราะห์หรือวิจารณ์ การวิเคราะห์เป็นการนาเสนอข้อเท็จจริงหรือประเด็น
ปัญหาตามหลักวิชาการ ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย และผลกระทบ โดยอ้างเหตุผลที่น่าเชื่อถือประกอบการ
วิเคราะห์อย่ารอบด้าน ส่วนการวิจารณ์จะเน้นในความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก ซึ่งมาจากความรู้
และประสบการณ์ที่มีโดยมองปัญหารอบด้านในทุกมิติเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เที่ยงตรง
7.เพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการนาเสนอเรื่องเบาๆ ที่ผ่อนคลาย เพื่อสร้างอารมณ์
ขันด้วยลีลาภาษาที่ไม่เป็นทางการ
- กำรเขียนประกำศหรือแถลงกำรณ์
ข้อเขียนชนิดหนึ่งที่อาจเผยแพร่เป็นเอกสารเฉพาะ เช่น แผ่นปลิว (Leaflet) หรือ
นิยมเผยแพร่ทางสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ มุ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างจริงจัง
3.5 กำรผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
สื่อเพื่อการประชาสั มพันธ์เป็นเครื่องมือและสื่ อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่
กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบัน
สื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ของโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ ได้เป็น
5 ประเภท คือ
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1.สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ สู่บุคคลอื่น สื่อบุคคลจัดได้
ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโน้มน้าวจิตใจเนื่องจาก
ติดต่อกับผู้รับสารโดยตรง ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่างๆ เช่น การสนทนาพบปะพูดคุย การ
ประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การปาฐกถา และการพูดในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ แต่สื่อบุคคลก็มีข้อจากัด คือ ในกรณีที่เนื้อหาเป็นเรื่องซับซ้อน การใช้คาพูดอย่างเดียวอาจไม่
สามารถสร้างความเข้าใจได้ทันที และเป็นสื่อที่ไม่ถาวร ยากแก่การตรวจสอบและอ้างอิง นอกจากจะมี
ผู้บันทึกคาพูดนั้นๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว้
2. สื่อมวลชน จากข้อจากัดสื่อบุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สู่คนจานวนมากพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี
การสื่ อสาร และเกิดเป็น สื่อมวลชนเพื่อมารับใช้ภารกิจดังกล่าว สื่อมวลชนอาจแบ่งประเภทตาม
คุณลักษณะของสื่อได้เป็น 5 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และภาพยนตร์(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532) ทั้งนี้ สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความ
คงทนถาวร สามารถนาข่าวสารมาอ่านใหม่ได้ซ้าแล้วซ้าอีก แต่มีข้อจากัดสาหรับบุคคลที่ตาบอดหรือ
อ่านหนังสือไม่ออก ส่วนสื่อวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ส่งไปได้ไกล เพราะใช้คลื่นวิทยุไม่มีข้อจากัดด้าน
การขนส่งเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และสามารถรับฟังในขณะที่ทางานอย่างอื่นไปด้วยได้ แต่มี
ข้อจากัด คือ ผู้ฟังไม่สามารถย้อนกลับมาฟังได้ใหม่อีก ดังนั้น หากมิได้ตั้งใจฟังในบางครั้งก็ทาให้ได้
ข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมาก
ที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียง ทาให้การรับรู้เป็นไปอย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพยิ่ง แต่มีข้อจากัด คือ ต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ ทาให้ไม่สามรถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลที่ยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้
3.สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น สื่ อ ในการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ห น่ ว ยงานเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และเผยแพร่ ไ ปยั ง
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวัตถุประสงค์ในการผลิตและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ
โปสเตอร์ จดหมายข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่ หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจาปี เป็นต้น
ปัจจุบันความนิยมในการใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์นี้มีอยู่มาก และมีรูปแบบที่
หลากหลายออกไปอีกมากมาย เช่น ในรูปปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งล้ว นแต่เป็นสื่ อที่เข้าถึง
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานนาน แต่มีข้อจากัดในเรื่องการนาเสนอเนื้อหาซึ่ง
ต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น แผ่นพับที่เขียนด้วยภาษาวิชาการ ถ้าส่งไปให้ประชาชนใน
ชนบท อาจจะไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้เลย
4.สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่ผู้รับสามารถได้ทั้งภาพและเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์ แบ่งได้เป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด
แบบจาลอง หรือของตัวอย่าง หรืออาจต้องนาไปใช้ร่วมกับสื่ออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่อง
ฉายภาพยนตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ในปั จ จุ บั น คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เ ข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมากในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและในงาน
ประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อผสม (Multi-media) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
เพราะเป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากให้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง ที่สมจริงเป็นธรรมชาติ และผู้รับยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าวได้ ส่ว น
ข้อจากัดคือมีความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ผู้ รับต้องมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พอสมควร
และต้องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน
นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไร้พรมแดน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
(Internet) ยิ่งทวีความสาคัญขึ้นเรื่อยๆ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของพลโลกใน
อนาคตอันใกล้นี้โดยอินเตอร์เน็ตมีข้อดี คือ สามารถเข้าถึงประชาชนทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วและ
เป็ น การสื่ อสารสองทางที่ผู้ รั บ สามารถโต้ตอบและซักถามข้อมูล เพิ่มเติม หรือข้อมูล ที่ไม่เข้าใจได้
โดยตรงผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5. สื่อกิจกรรม ปัจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมที่สามารถสื่อ
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้อารมณ์ และเรื่องราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้สื่อประเภทกิจกรรมมีได้
มากมายหลายรูปแบบ เช่น การจัด ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การสาธิต การจัดริ้ว
ขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัด
กิจกรรมเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมการกุศล เป็นต้น สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขให้
ยืดหยุ่น เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ได้ง่าย แต่มีข้อจากัด คือ ผู้รับมีจานวนจากัดเฉพาะกลุ่ม
ที่ร่วมกิจกรรมนั้นๆ เท่านั้น
6.สื่อสมัยใหม่ (Modern Media) สื่อสมัยใหม่ เป็นสื่อที่นิยมใช้กันในยุคสังคมข่าวสาร หรือ
ยุคสารสนเทศ (Information Age) ที่กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประเภทของสื่อสมัยใหม่
ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 1. ดาวเทียม (Satellite) หรือ สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือ
พื้นโลก ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ 2.อินเทอร์เน็ต (Internet) ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทต่อชีวิตประจาวันของคนเราเป็นอย่างมากตลอดจนในสังคมและในหน้าที่การงาน อาชีพต่างๆ
แม้แต่การประชาสัมพันธ์ก็นาอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์ที่จัดทาขึ้นบน
อิน เทอร์ เน็ ต ซึ่ งถื อว่ าเป็ น สื่ อ สมัย ใหม่ที่ นามาใช้เ พื่อ ให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุ ดเช่ นเดีย วกั บสื่ ออื่ น ๆ
อินเทอร์เน็ตที่ใช้ทาการประชาสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผ่านทาง E-mail หรือระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
และระบบข้อมูลจาก World Wide Web (WWW) โดยการจัดทาเป็น Website ของแต่ละแห่งให้ผู้
เปิดดูเข้าไปดูและติดตามข้อมูลต่างๆได้
ผู้รั บจ้ ำ ง หมายถึ ง บริ ษัท ห้ า งหุ้ น ส่ ว น จากั ด หรื อ ภาคเอกชนที่ผ่ า นการคัด เลื อ กตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และได้ลงนามในสัญญา
เพื่อรับดาเนินการตามข้อกาหนดและช่วงเวลาที่กาหนด
หน่วยที/่ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
- งานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์

9

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการอานวยการ

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

วางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัย
เสนอแนะแนวทางและสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและ
แปลงเงินทุนเพื่อให้วิทยาลัยดาเนินการตามวัตถุประสงค์ พิจารณา
เสนองบประมาณของวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ กาหนด
แนวทางและควบคุมดูและการบริหารงานของวิทยาลัย พิจารณาวาง
หลักเกณฑ์และให้ความเห็นต่ออธิการบดีในการบริหารงานบุคลากร
ของวิทยาลัย วางระเบียบและออกข้อบังคับทางการศึกษา การ
บริหารงาน การเงินงบประมาณการวิจัยหรือการให้บริการทาง
วิชาการของวิทยาลัย ทั้งนี้ระเบียบและข้อบังคับทางการศึกษาของ
วิทยาลัยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับของสภา
มหาวิทยาลัย ตั้งอนุกรรมการ คณะบุคลากรหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ออกหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศวิทยาลัย การเสนอ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายหรือโอนย้ายพนักงาน การเสนอแต่งตั้งกรรม
กาสอบสวนพนักงาน ปรับปรุงอาคารสถานที่หรือก่อสร้าง การเสนอ
ให้พนักงานลาไปศึกษาต่อหรือการไปราชการ เสนอโครงการตาม
แผนงานงบประมาณที่มีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท การเสนอ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินมากว่า 100,000 บาท การเสนอเบิกจ่ายที่มี
วงเงินมากว่า 100,000 บาท และงานอื่นที่คณบดีเห็นสมควร
ปฏิบัติงานตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการ
มอบหมายงาน หมวด 4 และ 5 งานที่เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
งานวิจัย และงานกิจการนักศึกษา การอนุมัติโครงการตามแผนงาน
ในข้อ 3 ข. ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท และงานอื่น ๆ ที่คณบดี
มอบหมายเป็นการเฉพาะ
ปฏิบัติงานตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการ
มอบหมายงาน หมวด 1-2-3 และ 5 งานเกี่ยวกับการบริบหาร
สานักงานเลขานุการ งานแผนงานและงบประมาณ และงานน
ประกันคุณภาพและการอนุมัติโครงการ การอนุมัติจัดซื้อจ้าง การ
อนุมัติเบิกจ่ายตามแผนงานในข้อ 2 ข.ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000
บาท และงานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมายเป็นการเฉพาะ
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5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ของประจาปีของวิทยาลัย
2) สารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น/การประเมิน ของบุคลากร นิสิต นักศึกษา
และประชาชน
3) ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
4) จัดทาจดหมายข่าวประจาเดือนเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ
5) จัดทากิจรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา
จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือผลงานของ
หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือของรัฐบาล
6) จัดทา Presentation แนะนาวิทยาลัย
7) จัดทานิทรรศการรับสมัคร
8) จัดทาเอกสารแนะนาวิทยาลัย
9) จัดทาข่าวลงวารสารภายนอก
10) จัดต้อนรับผู้มาดูงาน
11) ลงข่าวบน Website ของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมต่างๆ
12) จัดทาข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
13) จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
14) ปรับปรุงข่าวหน้า Website ของวิทยาลัย
15) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนต่อหัวหน้างาน
16) เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(ไม่มี กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
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6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ
ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อมูลและข่าวสารอย่างถูกต้อง
ข่าวสารทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว
จัดทำข่ำวสำร เอกสำรควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ
จัดทำกิจรรมประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น จัดปำฐกถำ อภิปรำย สัมมนำ
จัดนิทรรศกำรเพื่อเผยแพร่ข่ำวสำร
จัดต้อนรับผู้มำดูงำน

ที่มำของข้อกำหนด
สอดคล้องกับข้อกำหนด
ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ/
ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย

คำนึงถึงประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำร ควำม
คุ้มค่ำ และกำรลด
ต้นทุน








7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (ระบุขั้นตอนเริ่มต้นและขั้นตอนสิ้นสุดของกระบวนการ
7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure : QWP)
- ส่งข่ำวแก้วเจ้ำจอม
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- งำนแนะแนว
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- กำรส่งข่ำวภำยนอก
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-

กำรทำแผนประชำสัมพันธ์
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- งำนสั่งทำสือประชำสัพันธ์
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7.2 วิธกี ำรปฏิบัติงำนทีม่ คี ุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI )
วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กระบวนกำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์
คำจำกัดควำม
กำรวำงแผน หมายถึง ขบวนการขั้นหนึ่งในการบริหารงานให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ที่กาหนดไว้ แผนจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการ และวิจารณญาณวินิจฉัย เหตุการณ์ในอนาคต
แล้วกาหนดวิธีการโดยถูกต้องและมีเหตุผลเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น “การวางแผน” ยังเป็นเรื่องของการกาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม หรือการวาง
กลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหา การวางแผนประชาสัมพันธ์นี้ ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และต้อง
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรซึ่งจะช่วยให้สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมาย
กำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1) การประเมินสถานการณ์ทั่วไป
2) การกาหนดวัตถุประสงค์
3) การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
4) การเลือกกิจกรรมและสื่อที่จะใช้
5) การกาหนดงบประมาณ
6) การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ หากจะจาแนกประเภทตามลักษณะของแผนก็สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ 1) แผน
ระยะสั้นและแผนระยะยาว 2) แผนการประชาสัมพันธ์แบบครั้งเดียวและแบบมีจุดยืน (One-time Plan and
Standing Plan) และ 3) แผนยุทธศาสตร์และยุทธวิธี (Strategic and Tactical Plans) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) นี้จะคล้ายกับแผนระยะยาวที่เป็นการกระทากิจกรรมและวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1.รับมอบนโยบำยจำกผูบ้ ริหำร
ระดับสูง

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำงำน
ประชำสัมพันธ์

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ นโยบาย

2.แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบ
การจัดทาแผนประชาสัมพันธ์และ
ประชุมมอบหมายงาน

3 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานจัดทา
แผนประชาสัมพันธ์ระดับพืน้ ที่

3.รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหา สาเหตุ และกาหนด
ประเด็น

7 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

แบบประเมิน
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
4.นาข้อมูลจากการวิเคราะห์มาย
กร่างแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อ
กาหนดโครงการ/กิจกรรมรวมทั้ง
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติให้
ชัดเจน

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
7 วัน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

ร่างแผนประชาสัมพันธ์

5.ประชุมคณะทางานเพื่อ
พิจารณาร่างแผน
ประชาสัมพันธ์หากยังไม่
ครอบคลุมทุกประเด็นหรือไม่
ชัดเจน ให้เติมเต็มรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน

1 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

รายงานการประชุม
ข้อเสนอแนะและแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขแผน

6.นาร่างแผนที่ผ่านการ
กลั่นกรองหรือปรับปรุงแก้ไข
แล้ว เพื่อจัดทาแผน
ประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์

3 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

แผนประชาสัมพันธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่รอการอนุมัติจากผู้
มีอานาจ

7.ขออนุมัติดาเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธ์จากผู้บริหาร

1 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

แผนประชาสัมพันธ์ที่ผ่าน
การเห็นชอบและอนุมัติแล้ว

8.จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
ของแผนประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยปฏิบัติทราบอย่าง
ละเอียด

1 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

รายงานการประชุม
มอบหมายงาน

9.ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อตามโครงการ/กิจกรรม
ของแผนประชาสัมพันธ์

ตามระยะเวลาที่
กาหนดในแผน
การปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

แผนปฏิบัติ
- รายงานผลการดาเนินงาน

10.ประเมินผลติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน เพื่อ
สรุปผล และนาไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการดาเนินการต่อไป

7 วัน

เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติ

รายงานสรุปผลการ
ประเมินผล

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กระบวนกำรผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
คำจำกัดควำม
กำรผลิ ต สื่ อ เพื่อ กำรประชำสั มพั นธ์ หมายถึ ง สื่ อเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น เครื่องมื อและ
สื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับ
กลุ่มเป้าหมาย ในปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งสื่อประชาสั มพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อ
ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม และสื่อสมัยใหม่
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1.ประสานประเด็นเนื้อหา/
แนวคิดในการนาเสนอให้
เหมาะสมกับสื่อ

ระยะเวลำดำเนินกำร

ผู้รับผิดชอบ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าที่

บันทึกข้อความ

2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าที่

บันทึกมอบหมายงาน

3.ปฏิบัติงานโดยหาข้อมูล
จากเอกสาร เว็บไซต์
การสอบถาม/สัมภาษณ์ ฯลฯ

ตามระยะเวลา
1 – 2 วัน

เจ้าหน้าที่

ต้นฉบับ

ตามาระยะเวลาความ
เหมาะสมของสื่อ
แต่ละประเภท

เจ้าหน้าที่

ต้นร่ างชิ้นงาน

5.ตรวจสอบความถูกต้อง

ภายใน 1 วัน

เจ้าหน้าที่

ต้นร่ างที่แก้ไข

6.เผยแพร่สื่อตามช่องทาง
ต่างๆ

ตามระยะเวลาของ
สื่อและช่องทาง

เจ้าหน้าที่

สื่ อฉบับจริ ง

4.ผลิตชิ้นงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI)
กำรผลิตข่ำวเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
คำจำกัดควำม
ข่ำวเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ หรือเรียกว่า ข่าวแจก เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆของ
หน่วยงานเผยแพร่ไปยังกลุ่มประชาชนเป้าหมาย โดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมจึงอาจเป็นทั้ง
ข่าวที่เผยแพร่ทาง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์และสื่อแขนงอื่นๆได้ทั้งสิ้น
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
1.วำงแผน
1.ประสานประเด็นข่าว-ข้อมูล
2.สัมภาษณ์บุคคล-ทาข่าวกิจกรรม
2.การตกแต่งข่าว
3.การตรวจแก้ไข
4.การจัดทาต้นฉบับข่าว
5.การเผยแพร่

ระยะเวลำดำเนินกำร
ภำยใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ภายใน 1 วัน
ตามระยะเวลาของสื่อและ
ช่องทาง

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำงำน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
แผนกำรดำเนินงำน
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
ต้นฉบับข้อมูล
ร่างต้นฉบับข่าว
ต้นฉบับข่าว
เอกสารข่าวฉบับจริง

7.3 เอกสำรอ้ำงอิง
- คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
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8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
การปฏิบัติงานการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและการ
ให้บริการ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆทั้งอินเตอร์เน็ต
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อมัลติมิเดีย รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรให้มีความ
น่าเชื่อถือ จึงถือได้ว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานกลางที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่
เป็นเอกสารและภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดผลดีกับองค์กรได้
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
จัดการดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานการลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขึ้น
เพื่อใช้ในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พร้อมทั้งในคู่มือปฏิบัติงานนี้ยังได้สรุป ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขพัฒนางาน
ด้านประชาสัมพันธ์
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
1. ร้อยละของข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกต้องและเสร็จทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
2. ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการประชาสัมพันธ์

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 0

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์
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9. ระบบติดตำมประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ์นั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ตุลาคม
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ของกระบวนการ
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานของกระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ดาเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพือ่ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ
มีนาคม กันยายน เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
6. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตุลาคมของปีถัดไป เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หมำยเหตุ : การระบุระยะเวลาในการดาเนินการให้ระบุเดือนที่ดาเนินการ
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก
แบบฟรอม์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
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แบบฟอร์ มการรายงานข่ าว
ชื่องาน
วันที่
สถานที่
ผู้สื่อข่ าว/สั งกัด น.ส. วรฤทัย กุลแพทย์
/ประชาสัมพันธ์, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
พาดหัวข่ าว
(Headline)
เนือ้ ข่ าว
(Body)

ติดต่ อ

083-237-5776
voraruethail.kul@gmail.com
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หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวสุนทรี พัชรประทีป ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน ได้พิจารณาและ
เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธ์
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลงาน
ประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
โดยยินยอมให้นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนากระบวนการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่………...เดือน....................... พ.ศ.................
เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่………………….……..........
นางสาวสุนทรี พัชรประทีป
หัวหน้าสานักงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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ปฏิทินกำรทำงำน
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ภำคผนวก ข
JD กำรกำหนดมำตรฐำนกำรทำงำน
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