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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการประชาสัมพันธเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางใน

การดําเนินงานประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานพัฒนา

องคกรไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม

ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี

เ ก่ียวของ 6)  ขอ กําหนดท่ีสํ า คัญของกระบวนการ 7 )  กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติ งาน  

 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคูมือฉบับ

นี้ เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

1. วัตถปุระสงค     

 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประชาสัมพันธของ

หนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอนการประชาสัมพันธ เริ่มตั้งแตข้ันตอนการรับเรื่อง 

ข้ันตอนการดําเนินการ ข้ันตอนการสงเอกสารใหผูเก่ียวของ และข้ันตอนการจัดเก็บและสืบคน  

   

3. นิยามศัพทเฉพาะ 

ประชาสัมพันธ หมายถึง  การสื่อสารไปยังสาธารณชน เพ่ือสรางความเขาใจ สรางความ

นาเชื่อถือและภาพลักษณท่ีดี 

มาตรฐานการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ หมายถึง การจัดทําขอมูลขาวประชาสัมพันธ ผลิต

สื่อและจัดกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณ จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสัมพันธ และวางแผนกลยุทธ

ในการเผยแพรขอมูลเหลานั้นออกไปในวงกวางใหกลุมเปาหมายไดรับรู จากนั้นจึงรวบรวมสรุปขอมูล

และรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารหนวยงานใหไดรับรู ท้ังนี้การปฏิบัติงานตองเปนไปอยาง

ถูกตองตาม พรบ.ขอมูลขาวสารภาครัฐ 

  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับหนวยงาน 

(คณบดี/ผูอํานวยการ) 

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

 

1. พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล วางแผน กํากับ สั่งการ 

แกปญหา อุปสรรค อนุมัติขอมูล 

2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พรอมปญหา 

อุปสรรค  

(1) หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

1. พิจารณาตรวจสอบขอมูลข้ันตน วางแผน กํากับ สั่งการ แกปญหา 

อุปสรรค อนุมัติขอมูล เพื่อสงตอใหคณบดีพิจารณา 

(2) ฝายประชาสัมพนัธ

กองกลาง 

1. กําหนดแนวทางและคูมือการปฏิบัติงานประชาสัมพนัธ รับขอมูล

และพิจารณาตรวจสอบเพื่อนาํขอมูลเผยแพรในข้ันตอนตอไป  

2. รับผิดชอบในการรับ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลขาวสาร

ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานประชาสัมพันธ การรับรูขาวสาร 

ภาพลักษณและความพึงพอใจของผูใชบริการ  

 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 
ความตองการ 

ผูสงมอบ : หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธขอมูล/ขาวสารถูกตองและทัน

ตอเหตุการณ  

ผูรับบริการ : นักศึกษา บุคลากร ประชาชนท่ัวไป ขอมูล/ขาวสารถูกตองและทันตอเหตุการณ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะและมหาวิทยาลัย ช่ือเสียงและภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

คูความรวมมือ : สื่อมวลชน  รายละเอียดของขอมลูการประชาสัมพันธท่ี

ถูกตอง 

 

5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 5.2.1 ปฏิบัติตาม พรบ.ขอมูลขาวสารภาครัฐ 

    

 

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

  

ขอกําหนดท่ีสําคัญ  ท่ีมาของขอกําหนดท่ีสําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 

ระเบียบ 

ขอบังคับ 
ผูสงมอบ 

ผูเรียน/

ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 

สวนเสีย 

คูความ

รวมมือ 

1.สังคมรูจักมหาวิทยาลยั √ √ √ √  

2. ขอมูลขาวสารมีความถูกตองและ

ทันตอเหตุการณ 
√ √ √ √  
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7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) 

      7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานเดิม) 

1. การทําขาวประชาสัมพันธ



4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

2. การแนะแนวการศึกษาตอ



5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม) 

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานใหม) 

1. การทําขาวประชาสัมพันธ



6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

2. การแนะแนวการศึกษาตอ
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction: QWI) 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

กระบวนการวางแผนการประชาสัมพันธ 

คําจํากัดความ 

          การวางแผน หมายถึง ขบวนการข้ันหนึ่งในการบริหารงานใหลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย 

ที่กําหนดไว แผนจึงเปนเร่ืองเก่ียวกับการใชความรูในทางวิทยาการ และวิจารณญาณวินิจฉัยเหตุการณใน

อนาคต แลวกําหนดวิธีการโดยถูกตองและมีเหตุผลเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนอยางเรียบรอย

สมบูรณและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้น “การวางแผน” ยังเปนเร่ืองของการกําหนดวัตถุประสงค 

กิจกรรม หรือการวาง กลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับปญหา การวางแผนประชาสัมพันธ ตองประกอบดวย

วัตถุประสงคที่ชัดเจน และตองสอดคลองกับเปาหมายขององคกรซึ่งจะชวยใหสามารถวัดผลไดตาม

เปาหมาย    

การวางแผนประชาสัมพันธ  ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 

1) การประเมินสถานการณทั่วไป

2) การกําหนดวัตถุประสงค

3) การกําหนดกลุมเปาหมาย

4) การเลือกกิจกรรมและสื่อที่จะใช 

5) การกําหนดงบประมาณ

6) การประเมินผลงานประชาสมัพันธ 

 ทั้งนี้ หากจะจําแนกประเภทตามลักษณะของแผนก็สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะคือ 

1) แผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 2) แผนการประชาสัมพันธแบบคร้ังเดียวและแบบมีจุดยืน (One-time

Plan and Standing Plan) และ 3) แผนยุทธศาสตรและยุทธวิธี (Strategic and Tactical Plans) ซึ่ง

แผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธ (Strategic Plan) นี้จะคลายกับแผนระยะยาวที่เปนการกระทํา กิจกรรม

และวิธีการปฏิบัติตางๆ เพื่อ บรรลุเปาหมายขององคกร

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.รับมอบนโยบายจากผูบริหาร

ระดับสูง

1 วัน หัวหนาฝายงาน แผนยุทธศาสตร 

นโยบาย 
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2. .แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบ

การจัดทําแผนประชาสัมพันธ

และ ประชุมมอบหมายงาน

3 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน คําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางานจัดทํา

แผนประชาสมัพันธ 

3. รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห

ขอมูลจากเอกสาร  งานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหเขาใจถึงสภาพ

ปญหา สาเหตุ  และกําหนด

ประเด็น

7 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน แบบประเมินผล

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4. นําขอมูลจากการวิเคราะห

มายกรางแผนประชาสัมพันธ

เพ่ือกําหนดโครงการ/กิจกรรม

รวมท้ัง วิธีการหรือแนวทาง

ปฏบิติให ชัดเจน

7 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รางแผน

ประชาสัมพันธ 

5. ประชุมคณะทํางานเพ่ือ

พิจารณารางแผนประชาสัมพันธ 

1 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รายงานการประชุม 

ขอเสนอแนะและ

แนวทาง ปรับปรุง

แกไขแผน 

6. นํารางแผนท่ีผานการ

กลั่นกรองหรือปรับปรุงแกไข

แลว เพ่ือจัดทําแผน

ประชาสัมพันธฉบับสมบูรณ

3 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน แผนประชาสมัพันธ

ฉบับสมบูรณท่ีรอการ

อนุมัติจากผูบริหาร 

7. ขออนุมัติดําเนินการตามแผน

ประชาสัมพันธจากผูบริหาร

1 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน แผนการ

ประชาสัมพันธท่ีผาน

การเห็นชอบและ

อนุมัติแลว 

8. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด

ของแผนประชาสัมพันธให หนวย

ปฏิบัติทราบอยาง ละเอียด

1 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รายงานการประชุม

มอบหมาย 

9. ดําเนินการประชาสัมพันธ 

ผานสื่อตามโครงการ/กิจกรรม

ของแผนประชาสัมพันธ

ตามระยะเวลา

ท่ีกําหนดใน

เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน แผนปฏิบัต ิ

- รายงานผลการ

ดําเนินงาน
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แผน การ

ปฏิบัติงาน 

10.ประเมินผลติดตามการ

ดําเนินงานตามแผน เพ่ือ สรุปผล

และนําไปปรับปรุงหรือ

พัฒนาการดําเนินการตอไป

7 วัน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน รายงานสรุปผลการ

ประเมินผล 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

กระบวนการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ 

คําจํากัดความ 

          การผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ หมายถึง สื่อเพื่อการประชาสัมพันธเปนเคร่ืองมือและ 

สื่อกลางในการสื่อสารจากองคกรสูกลุมเปาหมาย การสรางความสัมพันธอันใกลชิดใหเกิดข้ึนระหวาง

องคกรกับ กลุมเปาหมาย ในปจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย อันเปนผล

เนื่องมาจากการพัฒนา ดานเทคโนโลยีของโลกปจจุบัน อยางไรก็ตามไดมีการแบงสื่อประชาสัมพันธโดย

พิจารณาตามลักษณะของสื่อ ไดแก  สื่อบุคคล  สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อกิจกรรมและสื่อสมัยใหม 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.ประสานประเด็นเนื้อหา/ แนวคิด

ในการนําเสนอให เหมาะสมกับสื่อ

1 วัน งานประชาสัมพนัธ บันทึกขอความ 

2.มอบหมายผูรับผิดชอบ 1 วัน เจาหนาที่ ทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

บันทึกมอบหมายงาน 

3.ปฏิบัติงานโดยหาขอมูล จาก

เอกสาร เว็บไซต  การสอบถาม/

สัมภาษณ ฯลฯ

1 – 2 วัน งานประชาสัมพนัธ ตนฉบับ 

4.ผลิตสื่อประชาสัมพนัธ  ตามระยะเวลา

ความเหมาะสม

ของสื่อแตละ

ประเภท 

งานประชาสัมพนัธ ตนรางชิ้นงาน 

5.ตรวจสอบความถูกตอง 1 วัน หัวหนาฝายงาน ตนรางที่แกไข 

6. .เผยแพรสื่อตามชองทาง ตางๆ 1 วัน งานประชาสัมพนัธ สื่อฉบับจริง 
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วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 

กระบวนการผลิตขาวเพ่ือการประชาสัมพันธ 

คําจํากัดความ         

        ขาวเพ่ือการประชาสัมพันธ  หรือเรียกวา ขาวแจก เปนเคร่ืองมือในการถายทอดขอมูลตางๆ

ของหนวยงานเผยแพรไปยังกลุมประชาชนเปาหมาย โดยผานสื่อหรือชองทางตางๆตามความเหมาะสมจึง

อาจเปนทั้ง ขาวที่เผยแพรทาง หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศนและสื่อแขนงอ่ืนๆไดทั้งสิ้น 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1.วางแผน 1 วัน หัวหนาฝายงาน แผนการดําเนนิงาน 

2.ประสานประเด็นขาว-ขอมูล 1 วัน งานประชาสัมพนัธ บันทึกขอความ 

3.สัมภาษณบุคคล-สอบถามขอมูล

เพื่อทําขาว กิจกรรม

1 วัน งานประชาสัมพนัธ ขอมูลจากเอกสาร 

ภาพประกอบกิจกรรม 

4.การตกแตงภาพขาว 1 วัน งานประชาสัมพนัธ ตนฉบับขอมูลทีไ่ดรับ 

5.การรางเนื้อหาขาว และหัวขอ

ขาว

1 วัน งานประชาสัมพนัธ ตนฉบับขอมูลทีไ่ดรับ 

6.การตรวจสอบ แกไขขอมูล 1 วัน งานประชาสัมพนัธ รางตนฉบบัขาว 

7.การจัดทําตนฉบบัขาว 1 วัน งานประชาสัมพนัธ ตนฉบับขาวที่สมบูรณ 

8. ทําการเผยแพรขาว 1 วัน งานประชาสัมพนัธ เอกสารขาวฉบับ

สมบูรณ 
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7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 



12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

จํานวนขาวหรือกิจกรรมที่เผยแพรบนเว็บไซต และนํา Link ขาวบน เว็บไซต แชรบน Social Media

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผล       

การดําเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา

ในการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของ กระบวนการ

ตุลาคม งานประชาสัมพนัธ หัวหนางาน

ประชาสัมพนัธ

กองกลาง 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของกระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, 

กันยายน 

งานประชาสัมพนัธ หัวหนาฝาย

งาน 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม

ประเมินผลการดําเนนิงานของ

กระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, 

กันยายน 

งานประชาสัมพนัธ หัวหนาฝาย

งาน 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล

การดําเนินงานของกระบวนการตอ

ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน

การปรับปรุงกระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม, 

มิถุนายน, 

กันยายน 

งานประชาสัมพนัธ หัวหนาฝาย

งาน 

5. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการ

มีนาคม, กันยายน งานประชาสัมพนัธ หัวหนาฝาย

งาน 

6. ประเมินผลความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน

ตุลาคมของป

ถัดไป 

งานประชาสัมพนัธ หัวหนาฝาย

งาน 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนท่ีดําเนินการ 
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ภาคผนวก 



14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการประชาสัมพันธ 

1. นางสาวธนัญภรณ คงขาว                                          นักประชาสัมพันธ 
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