
 
หนวยงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

งานประชาสัมพันธ 

การประชาสัมพันธ ถือวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญของหนวยงาน องคการ สถาบัน ท่ีจะขาดเสียมิได 

โดยเฉพาะในยุคท่ีหนวยงาน องคการ สถาบัน ตองการความเชื่อถือ ความศรัทธา ตลอดท้ังการมีทัศนคติท่ีดีตอ 

หนวยงาน องคการ สถาบันตอกลุมเปาหมายท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน โดยการประชาสัมพันธเปนการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของหนวยงาน ซ่ึงเปนงานท่ีมีขอบเขตกวางขวาง มีระบบงานท่ีซับซอนแตงาน

ประชาสัมพันธจะชวยสงเสริมลักษณะความเปนผูนําขององคกรและบุคคล ท้ังยังชวยใหเกิดความเขาใจ ความ

รวมมือท้ังจากบุคคล ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกดวย นับวางานประชาสัมพันธมีคุณคาตอสถาบันตาง ๆ 

เนื่องจากจะทําใหเกิดความเขาใจและทัศนคติท่ีดีอันจะนําไปสู การสนับสนุน ความรวมมือ และสัมพันธภาพท่ี

ดีระหวางองคกรและประชาชนกลุมเปาหมายเปนอยางยิ่ง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน องคกร หรอืสถาบัน  

2. เพ่ือการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ของหนวยงานใหเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไป 

3. เพ่ือสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีอันจะนําไปสูความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีจากหนวยงาน    

ตาง ๆ ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกองคกร 

4. เ พ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองและเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย 

 

เปาหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ตาง ๆ ของหนวยงานท่ีมีความถูกตอง รวดเร็ว     
เปนปจจุบนั และทันสถานการณ 

1.2 การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ตาง ๆ ของหนวยงานใหแกนักศึกษา บุคลากรใน

องคกร และประชาชนท่ัวไป ไดเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 

1.3 สนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจและทัศนคติท่ีดีอันจะนําไปสูความรวมมือ สัมพันธภาพท่ีดี

ระหวางองคกรและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนอํานวยความสะดวก เพ่ือใหเกิดการทํางานอยางมีความสุข 

1.4 สนับสนุนใหบุคลากรภายในองคกรไดมีการพัฒนาตนเองและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการปฏิบัติงาน 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 เสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน เพ่ือใหหนวยงานเปนท่ีรูจัก และมีชื่อเสียงมากยิ่งข้ึน 



2.2 นักศึกษา บุคลากรและบคุคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชนท่ัวไป ไดรับรูขาวสารตาง 

ๆ ท่ีมีความถูกตอง รวดเร็ว และเปนปจจุบัน 

2.3 บุคลากรมีการทํางานรวมกันอยางมีความสุข และมีทัศนคติท่ีดีตอกัน 

2.4 บุคลากรไดนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานตาง ๆ 

 

กลุมเปาหมาย 

นักศึกษา บคุลากรภายในหนวยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ดําเนินการติดตามขาวกิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ภายใน
คณะ และภายในมหาวิทยาลัย  

25 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

2.  ดําเนินการตรวจสอบความ
พรอมอุปกรณและกลอง
ถายภาพ เชน การตรวจสอบ
แบตเตอรรี่ ของกลองถายภาพ 
รวมถึงการตั้งคากลองถายภาพ 

10 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

3.  ดําเนินการถายภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมตาง 
ๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย 

1-3 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

4.  ดําเนินการคนหาขอมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือเขียนเนื้อหาขาวของ
กิจกรรม ตามหลัก 5W 1H 
ไดแก Who What Where 
When Why และ How 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

5.  ดําเนินการตรวจทานเนื้อหาขาว
เพ่ือความถูกตอง  

 10 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

6.  ดําเนินการตรวจสอบภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหว ท่ีมีความคมชัด 
สื่อความหมายขาวและพรอม
เผยแพร 

20 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

7.  ดําเนินการตรวจสอบวิดีโอท่ีได
ทําการตัดตอ  

30 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

8.   ดําเนินการเผยแพรขาว
ประชาสัมพันธ ท้ังในรูปแบบ
ภาพนิ่ง และวิดีโอผานเพจ 
Facebook และหนาเว็บไซต
ของหนวยงาน 

10 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

ติดตามขาว 

ตรวจสอบ 

Yes 

No 

ตรวจสอบภาพนิ่ง/

ภาพเคลื่อนไหว 

ตรวจสอบ 

เผยแพรขา่ว 

Yes 

No 

เตรียมความพรอม

อุปกรณ 

บันทึกภาพนิ่ง/

ภาพเคลื่อนไหว 

เขียนขาว 



กระบวนการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ดําเนินการติดตามขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ภายในคณะ
เพ่ือนํามาสรางสื่อสําหรับ
ใชในการประชาสัมพันธ   

20 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

2.  ดําเนินการออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ (Banner) 
โดยใชโปรแกรม Adobe 
Photoshop ในการ
ออกแบบงาน 

1-3 
ชั่วโมง 

เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

3.  
 
 
 

ดําเนินการตรวจทาน 
เนื้อหาและรูปภาพ ในสื่อ
ประชาสัมพันธท่ีไดทําการ
ออกแบบใหถูกตอง 

5 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

4.  ดําเนินการพิมพสื่อ
ประชาสัมพันธ เชน 
โปสเตอร ไวนิล เปนตน 
เพ่ือเตรียมประชาสัมพันธ 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

5.  ดําเนินการเผยแพรสื่อ
ประชาสัมพันธผานชองทาง
เพจ Facebook และ
เว็บไซตคณะ 

10 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามขอมูลขาวสาร 

ออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ 

เผยแพร 

Yes 

No 

พิมพสื่อประชาสัมพันธ 

ตรวจทาน 



กระบวนการดูแลเว็บไซตหนวยงาน 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ดําเนินการติดตามขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ภายในคณะ
เพ่ือนํามาอัพเดทขอมูลใน
เว็บไซตของหนวยงานใหมี
ความถูกตอง และเปน
ปจจุบัน   

20 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

2.  ดําเนินการรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ เพ่ืออัพเดทใน
เว็บไซตของหนวยงาน 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

3.  
 
 
 
 

ดําเนินการอัพเดทขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธ  
กิจกรรมตาง ๆ ภายใน
หนวยงาน ใหมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบัน 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

4.  ดําเนินการตรวจทานความ
ถูกตองของขอมูลท่ีได
อัพเดท หากมีขอผิดพลาด
ใหดําเนินการแกไขขอมูล
ใหถูกตอง  

5 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

5.  ดําเนินการเผยแพรขอมูล
ขาวสารประชาสัมพันธท่ีมี
ความถูกตองและเปน
ปจจุบัน 

5 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามขอมูลขาวสาร 

รวบรวมขอมูล 

อัพเดทขอมูล 

ตรวจทาน 

เผยแพร 

Yes 

No 



กระบวนการจัดรายการ Live สด ผาน Social Network 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  ดําเนินการติดตามขาวสาร

ตาง ๆ ภายในคณะ เพ่ือใช
ในการดําเนินรายการ
ถายทอดสด (Live สด) 
ผาน Social Network   

20 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

2.  ดําเนินการติดตอ
ประสานงานกับผูรวม
ดําเนินรายการ 

5 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

3.  ดําเนินการเขียนสคริปท
ขาวในแบบฟอรมการทํา
สคริปตท่ีไดออกแบบไว 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

4.  ดําเนินการจัดรายการ
ถายทอดสด (Live สด) 
ผาน Social Network 
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ภายในคณะ หรือการให
ขอมูลความรูตาง ๆ แก
นักศึกษา บคุลากร และ
ประชาชนท่ัวไปไดทราบ 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธและ

ผูรวมดําเนิน
รายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามขาว 

ติดตอผูรวมรายการ 

เขียนสคริปท 

จัดรายการ 



 

กระบวนการแนะแนวการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

ท่ี ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1.  

 
 

จัดทําแบบเสนอโครงการ
และอนุมัติโครงการ 

2 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

2.  
 
 

ดําเนินการจัดประชุม
ผูเก่ียวของในการดําเนิน
โครงการ 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

3.  ดําเนินการคนหา และ
รวบรวมสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย(จากมติท่ี
ประชุม) สําหรับการเขา
แนะแนวการศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

4.  ดําเนินการติดตอประสาน 
งานไปยังสถานศึกษา
กลุมเปาหมายเพ่ือขอ
อนุญาตเขาแนะแนว
การศึกษาตอใหแกนักเรียน 

3 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

5.  ดําเนินการจัดตารางการ
ออกแนะแนวการศึกษาตอ 
ณ สถานศึกษาตาง ๆ เปน
รายเดือน 

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

6.  
 
 
 
 

ดําเนินการขออนุญาต
เดินทางไปราชการ เพ่ือ
แนะแนวการศึกษาตอ ณ 
สถานศึกษาตาง ๆ ตอ
หัวหนาหนวยงาน 

20 นาที เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

7.  ดําเนินการออกแนะแนว
การศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี แกนักเรียน/
นักศึกษา ณ สถานศึกษา
ตาง ๆ ตามตารางท่ีกําหนด 

1-2 
ชั่วโมง 

เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธและ

บุคลากรสาย
วิชาการ 

8.  ดําเนินการสรุปขอมูล
นักเรียน/นักศึกษาท่ีมีความ
ตองการเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี  

1 ชั่วโมง เจาหนาท่ี 
ประชาสัมพันธ 

 

ติดตอประสานงาน 

จัดตาราง 

ขออนุญาต 

แนะแนว 

สรุปผล 

Yes 

No 

เสนอโครงการ 

รวบรวมสถานศึกษา 

 

ประชุม 

 



ภาคผนวก (ถามี) 

ไมมี 

 

ปรับปรุงเม่ือ 16 พฤษภาคม 2563 

 


