
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

กระบวนการสร้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 

 

 
 

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย นายเพลิน  วิชัยวงศ์   วันท่ีจัดท า  1  มีนาคม  2561 

ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ ช านาญการพิเศษ แก้ไขครั้งท่ี………………………… 
วันท่ีแก้ไข................................ 

 



 
 

 
 
 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน ์ 
1.2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานทราบรายละเอียดการท างาน ข้ันตอน เทคนิคการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง   
1.3 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ท างานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์

และสื่อสังคมออนไลน์ แทนกันได ้หากมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการท างานได้อย่างถูกต้อง 

2. ขอบเขต 
ขอบเขตการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 

ประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์/สื่อโทรทัศน์และสื่อสังคม
ออนไลน์ ลักษณะงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน Flow chart เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ และ
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  

3. ค าจ ากัดความ 
นักประชาสัมพันธ์    หมายถึง  บุคลากรงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ปฏิบัตหิน้าที่ต าแหนง่นัก
ประชาสมัพันธ์ บุคคลผู้ด าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์และธ ารงไว้ 
ซึ่งความสมัพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน 
เครือข่ายและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

การขา่วประชาสมัพันธ์    หมายถึง   การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนิน 
               งานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญ 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อมูลในการจัดท าข่าว
ได้มาจากการรับเรือ่งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย/
หนังสือสัง่การจากผู้บงัคับบญัชา เอกสาร/จากหนงัสอืแจ้ง
ข่าวจาหน่วยงานโดยตรง/จากการประสานทางโทรศัพท์หรือ
การติดต่อโดยตรงจากเจ้าของเรื่อง/ข่าว/การจัดโครงการ/
กิจกรรม/การประชุม/การแถลงข่าว/ข้อร้องเรียนของ
ประชาชน และสือ่มวลชน โดยมีแหล่งข่าวเป็นผูบ้รหิาร 
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสื่อมวลชน 

การเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์  หมายถึง  การน าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตข้ึน เผยแพรสู่่สาธารณชน
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(www.ubu.ac.th) และผ่านสื่อมวลชนทางช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ  อาทิ หนังสอืพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานี
วิทยุ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรสาร โซเชียล

คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กระบวนการสร้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 



 
 

มีเดีย ไลน์ เฟสบุ๊ค และผ่านทางเครือข่ายสื่อมวลชน
จังหวัดอบุลราชธานี  

การประชาสัมพันธ์                  หมายถึง  การสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจรงิต่างๆ  
ไปสู่กลุ่มประชาชน เป็นการเสรมิสร้างความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับ
กลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หวังผลในความร่วมมอื สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้ง
มีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แกห่น่วยงาน 
องค์การ สถาบันด้วย ท าให้ประชาชน เกิดความนิยม 
เลื่อมใสและศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนค้นหาและ
ก าจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหา เพื่อสร้าง
ความส าเรจ็ในการด าเนินงานของหน่วยงาน  

สื่อสังคมออนไลน์                  หมายถึง    ช่องทางการสือ่สารที่ผู้ใช้สามารถสื่อสาร หรอืแบ่งปัน
สารซึง่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รบัสารผ่านเครอืข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบ กันระหว่างผูส้่งสารและ
ผู้รบัสาร หรอืผูร้ับสารด้วยกันเอง ลกัษณะเฉพาะของสื่อ
สังคมออนไลน์คือ การที่ทุกคนเป็นเจ้าของสื่อเอง 
สามารถก าหนดข้อความหรือรปูภาพที่ต้องการสื่อสาร 
(Post) ได้ เองโดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ทัง้ยังสามารถแพร่หลายอย่างรวดเร็วใน
ลักษณะ ทวีคูณ แต่ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อการละเมิด
กฎหมาย และทีส่ าคัญคือไมม่ีความเป็นส่วนตัว 

 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 

  4.1  อธิการบดี   ผู้มีอ านาจอนุมัติการด าเนินการ โดยมอบอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
4.2  รองอธิการบดี  ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาและกลั่นกรองการผลิตและการเผยแพร่ และสั่งการ/อนุมัตดิ าเนินการ 
4.3  ผู้อ านวยการกองกลาง    ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองกลาง  

  4.4  หัวหน้างาน                ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
  4.5  นักประชาสัมพันธ์         ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและสั่งการ โดยผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

 

 

 



 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  

 

 
 
 
 

 

 
                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลิต/ตดัต่อภาพข่าว 

 

ตรวจสอบและตดิตามผลการเผยแพร่ 

สรุป/รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ประเมินผล 
 

ปฏิบัติงานตามแผน/ประสานงาน/นัดหมาย 

 

บันทึกภาพวีดิโอ / ผลิตรายการ 
 

ผลิต/ตดัต่อสกู๊ปรายการ 

วางแผน/ศึกษาวิเคราะห์/ 
รวบรวมข้อมูลข่าว 

 

คดัเลือกภาพล าดับเหตุการณ์ข่าว/ภาพที่
เหมาะสมความยาวไม่เกิน 3-5 นาท ี

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวโทรทัศน์ 

 

จัดท าบทรายการ / เขียนข่าว/เตรียมอุปกรณ ์

สกู๊ปรายการ 

 
 
 

ผลิตสกู๊ปรายการตามสคริ๊บ 
ความยาวไม่เกิน 8-10 นาท ี

 

ก าหนดช่องทางเผยแพร่ สื่อโทรทัศน์ 
เคเบ้ิลทีวีและส านักข่าวต่างๆ  

ก าหนดช่องทางเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์ 

Facebook Youtube  เว็บไซด์ต่างๆ  



 
 

หมายเหตุ....สญัลกัษณ์ที่ใช้  

 หมายถึง    จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนการ 
 หมายถึง    กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 หมายถึง    การอนุมัติ/การตัดสินใจ/การตรวจสอบ 
 หมายถึง    จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน 
 หมายถึง     เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
 หมายถึง     แสดงทิศทาง หรอืการเคลื่อนไหวของงาน 
  

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รบัผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

 
1. 

 
 
 

 
 
 

1. ติดต่อประสานงาน
ขอข้อมูลข่าวจากผู้ที่
เก่ียวข้องหรือแหล่งข่าว 
2. การรวบรวมข้อมูล
เน้ือหา การน าเสนอ 
3. วิเคราะหง์านที่
ต้องการเผยแพร่ เพื่อ
ก าหนดประเด็นข่าวและ
เน้ือหาการประชา 
สัมพันธ์ ก าหนดสื่อและ
กลุ่มเป้าหมาย  
4. เน้ือหาสอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ด ีหรือ
นโยบายผู้บริหาร  

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 - 2 
วัน 

  

2.  
 

1.ด าเนินการตาม
แผนงาน/ผลิตขา่ว 
2.ประสานงานกับผู้ 
เก่ียวข้อง นัดหมายวัน
เวลา สถานที ่ 

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 วัน
1.11
11!1
1111
111 

  

3. 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. จัดท าบทรายการ 
2. เขยีนข่าวโทรทศัน์ 
3.เตรียมอุปกรณ์การ
ผลิต กล้องวดีิโอ ขาตัง้
กล้อง แบตเตอรี 
ไมโครโฟน เป็นต้น 

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 
ช่ัวโมง 

  

วางแผน/ศึกษา 
วิเคราะห์/ 

รวบรวมข้อมูลข่าว 

ปฏิบัติงานตามแผน/

ประสานงาน/นัดหมาย 

 

จัดท าบทรายการ / เขียน
ข่าว/เตรียมอุปกรณ์ 



 
 

 
4.  

 1.ด าเนินการบันทึก 
ภาพข่าว ตามล าดับ
เหตุการณ์  
2.สัมภาษณ์ตามบท
รายการ 

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

2 
ช่ัวโมง 

  

 
5. 

 1.ด าเนินการผลิต ตัด
ต่อภาพข่าวโทรทัศน์ 
ช็อตภาพแต่ละภาพไม่
ควรเกิน 5 วินาที รวม
ภาพข่าวไม่เกิน 3-5 
นาที/เรื่อง 
2.ด าเนินการผลิต
รายการโทรทัศน์  
สกู๊ปรายการ ที่นี่ ม.
อุบลฯ ความยาวไม่
เกิน 8-10 นาที  

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 วัน   

 
6.  

 1.ช่องทางเผยแพร่ 
ภาพข่าว เผยแพร่ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี 
และส านักข่าวต่างๆ 
2.ช่องทางเผยแพรส่ื่อ
สังคมออนไลน์เผยแพร่
ทาง Facebook 
Youtube  เว็บไซด์ 
ทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัย 

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

2 ชม.   

 

7. 

 ตรวจสอบและติดตาม
ผลการเผยแพร่ทาง
ช่องทางสื่อต่างๆ เช่น 
1. ผ่านสื่อมวลชน
เป้าหมาย 
2. จ านวนผู้เข้าชมเพจ 
Facebook และ 
Youtube ที่งาน
ประชาชสัมพันธ์ก ากับ
ดูแล และเป็นแอดมิน   
3. เว็บไซต์ ม.อุบลฯ 
และเว็บภายนอก  

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 วัน   

บันทึกภาพวีดิโอ / ผลิต
รายการ 

 

ผลิต/ตัดต่อภาพข่าว 

 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบและตดิตามผล
การเผยแพร่ 



 
 

 
 

8. 

 ประเมินผลจากช่อง
ทางการเผยแพรผ่่าน
สื่อมวลชน และสื่อ
ต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
แผนและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ พร้อมน า
ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรงุพฒันางานใน
ครั้งต่อไป 

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 วัน   

 
9. 

 สรปุ/รายงานผล 
1. ต่อที่ประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทุกเดือน 
2. ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ทกุ 2
เดือน 
3. รายงานผลผู้บริหาร
ทุกรอบ 6 เดือน 

นักประชา 
สัมพันธ์ 
 

1 วัน   

6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 การผลิตและเผยแพรส่ื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 

1) วางแผนการด าเนินงาน/ติดต่อประสานงาน/ศึกษาวิเคราะห์/การรวบรวมข้อมูลขา่ว 
 จากหนงัสอืสัง่การจารกผูบ้ังคับบัญชา 
 จากหนงัสอืแจ้งข่าวจากหน่วยงานโดยตรง 
 จากการติดตอ่ประสานงานทางโทรศัพท์ หรอืการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของเรื่อง/ข่าว 

2) ปฏิบัติงานตามท่ีวางแผน/ประสานงานหน่วยงาน/นัด 
 ก าหนดประเด็นที่เด่นชัด น่าสนใจ สอดคล้องกับเรือ่งราวทีก่ าลังอยู่ในความสนใจของสังคม 

แลเป็นข้อมูลข่าวสารทีป่ระชาชนก าลังต้องการในช่วงเวลาน้ัน เช่น มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ บุคลากร/นักศึกษาบ าเพ็ญประโยชน์แกส่ังคม 

 ก าหนดเค้าโครงข่าวตามรูปแบบการเสนอข่าวของสื่อมวลชนแต่ละชนิด 
 บันทึกภาพวีดิทัศน์ส าหรบัสือ่โทรทัศน์  และผลิตรายการโทรทัศน์ 

3) เขียนข่าว/บทรายการโทรทัศน์ 
 เขียนข่าวโทรทัศน์ ให้เนือ้หามีความกระชับครอบคลุม ครบทุกประเด็น ความยาวไม่เกิน

หนึ่งหน้ากระดาษ  
 ตรวจพิสจูน์อกัษร เพื่อความถูกต้องของรายละเอียด/เนื้อหาข้อมูล 
 จัดท าสคริ๊บสัมภาษณ์บุคคล สกูป๊รายการ ข้อมลูเนื้อหาต่างๆให้ครบถ้วน 
 ด าเนินการผลิตรายการตามแผนที่ก าหนด 

ประเมินผล 

 

สรุป/รายงานผล 

ต่อผู้บริหาร 

 

 



 
 

4) บันทึกภาพวีดิโอ / ผลิตรายการ 
ข่าวโทรทัศน์ / สกู๊ปรายการโทรทัศน์ พิจารณาคัดเลือกภาพประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามเนื้อหาที่
กล่าวถึง เพื่อเพิ่มความสมบรูณ์ของข่าว และสกู๊ปรายการ 

 ภาพประกอบควรเป็นภาพที่ถ่ายเอง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ เพื่อไมเ่กิดปญัหา
ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

5) เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
 บันทึกขออนมุัติเผยแพร่และหนงัสือน าสง่สื่อมวลชนกลุ่มเปา้หมาย (บางเรื่อง/ข่าวที่เป็นเชิง

นโยบาย/ช้ีแจง) ตามสถานการณ์และการสัง่การของผูบ้ังคับบัญชา 
 ส่งข่าวโทรทัศน์ใหส้ื่อมวลชนกลุ่มเป้าหมายตามที่อยู่สือ่มวลชน E-mail  
 เผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ผ่าน Facebook, Youtube  เว็บไซด์ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

6) การตรวจสอบและติดตามการเผยแพร่  
      ติดตามผลการการเผยแพรผ่่านช่องทางต่างๆ อาทิ 

 E-mail  
 Website,  Facebook  
 รับแจง้โดยตรงจากสื่อมวลชน   
 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1 โดยการติดต่อสอบถามผ่านสือ่มวลชน และติดตามประเมินผลด้วยตนเองผ่านระบบต่างๆ ดังนี้ 

1) E-mail  
2) Website,  Facebook  
3) รับแจง้โดยตรงจากสื่อมวลชน    

7.2 ประเมินผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการเผยแพร่ของสื่อมวลชน กับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 
แผนการด าเนินงาน 

7.3 สรปุ/รายงานผลการเผยแพร่ข่าว 
 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ทุกเดือน 
 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ทุกเดือน 
 รายงานผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าว ต่อผู้บริหารทุกรอบ 6 เดือน  

8. เอกสารอ้างอิง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานประจ าที่ปฏิบัติอยู่ และสามารถหาค าตอบในทางกฎหมาย
ได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการศึกษาหาความรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถอธิบาย หรือตอบค าถามให้ค าปรึกษา ช้ีแนะในทางกฎหมายให้แก่
ผู้รับบริการได้ ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ จึงมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระท าผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผล



 
 

เสียต่อช่ือเสียงของทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้ข่าว และบริหารข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 ตลอดจนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้ข่าวและบริหารข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2533 และระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสาระที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
พอสังเขปดังนี้ ได้แก่   
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

1.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
1.3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1.4 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริหารข่าวสารของทางราชการ  

พ.ศ. 2529 
1.5 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริหารข่าวสารของทางราชการ                

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
1.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542 

 1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ
พลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการท างานอย่างมีความสุข 
 
9. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอปุสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการประสานงาน/
แหล่งข้อมูลข่าว  ได้รับการติดต่อ
ประสานงานล่าช้า ท าให้บางข่าว
เตรียมการด าเนินงานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

จากปญัหาดังกล่าว งาน
ประชาสมัพันธ์แจ้งที่ประชุม
ผู้บริหาร และบันทึกข้อความถึง
คณะ/หน่วยงาน ให้รวบรวม
แผนปฏิบัติงานโครงการ หรือ
กิจกรรมประจ าปี เพื่อให้งาน
ประชาสมัพันธ์ด าเนินการจัดท า
แผนงาน และแจ้งช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน เพือ่ความ
สะดวกรวดเร็ว ในการน าเสนอ
ข่าวที่เหมาะสม 

ควรมอบหมายบุคลากร 
คณะ/หน่วยงานท าหน้าที่ใน
การประสานงานให้ข้อมูลด้าน
ผลงานวิจัย และกจิกรรม
ต่างๆ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว 

2. ด้านการผลิตรายการ มีปัญหา
บุคลากร และอปุกรณ์การผลิตไม่
เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรงาน

ขอเพิ่มกรอบอัตราบุคลากรและ 
อุปกรณ์การผลิตรายการ ส าหรับ
การสมัภาษณ์  

เสนอผู้บริหารพจิารณา 



 
 

ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ 

ประชาสมัพันธ์ มีจ านวนจ ากัดซึ่ง
แต่ละคนมีภาระงานที่ได้รับผิดชอบ 
และมอบหมาย จึงท าให้บางครั้ง 
การผลิตรายการต้องด าเนินการ
เพียงคนเดียว ส่วนในด้านอุปกรณ์
การผลิตรายการ ยังไมเ่พียงพอ 
อาทิ ไมโครโฟนส าหรับการ
สมัภาษณ์ ปัจจบุันใช้ไมค์บูม ไม่
สะดวกในการสัมภาษณ์ เสียงขาด
หายไม่ชัดเจนในบางครัง้ 

3. ด้านการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เนื่องจากปัจจุบันมสีื่อ
ที่เผยแพร่ค่อนข้างหลากหลาย ใน
บาครั้งจึงไมส่ามารถรวบรวมข้อมลู
ได้ครบทุกสื่อ และไมส่ามารถน ามา
วิเคราะหป์ระเมินผลได ้

 มอบหมายบุคลากร ช่วยกันใน
การรวบรวมข้อมลูจากสื่อต่างๆ ที่
ได้รับการเผยแพร่  

 



 
 

10. ภาคผนวก 
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วิรัช  ลภิรัตนกุล.  นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ  ยุคสารสนเทศ. 

   กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2542. 
สุพิน  ปัญญามาก.  การวางแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ.  วารสารสื่อสารมวลชน (พฤศจิกายน   
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