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ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์  แก้ไขครั้งที่………………………… 
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คู่มือการปฏิบตัิงาน 
กระบวนการประชาสัมพันธผ์่านสื่อดิจิทัล (DIGITAL) 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดิจิทัล (DIGITAL) ให้มีมำตรฐำนและ
ถือปฏิบัติในแนวทำงเดียวกันในกำรกำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ดิจิทัล ตำมภำระงำนด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อโสตทัศน ์ของ งำนประชำสัมพันธ์ ของกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลอดจนโครงกำร
ต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อดิจิทัล ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 1 งำน โดย
ครอบคลุมกำรจัดท ำสื่อและกำรเผยแพร่ ผ่ำนทำงเว็บไซต,์ แบนเนอร์เว็บไซต,์ จอภำพ LED และสื่อดิจิทัลอื่น ๆ 
ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร  
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 สือ่ประชำสมัพนัธ์ เครือ่งมือหรอืตัวกลำงที่ใช้ในกำร น ำข่ำวสำร เรือ่งรำว จำกองค์กร/สถำบนัหรอื
หน่วยงำนไปสูผู่ร้ับสำร ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

3.2 สื่อดิจิทัล (DIGITAL) หมำยถึง สื่อที่มีกำรน ำเอำข้อควำม กรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว เสียง และ 
วิดีโอ เป็นต้น โดยอำศัยเทคโนโลยีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ เข้ำมำช่วยให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสื่อ
ต่ำง ๆ เหล่ำน้ันมำแปลงสภำพ และเช่ือมโยงเข้ำด้วยกันเพื่อประโยชน์ในกำรใช้งำน 

3.3 สังคมออนไลน์ หมำยถึง ขยำยควำม สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social 
Tool) เพื่อใช้สื่อสำรระหว่ำงกันในเครือข่ำยทำงสังคม (Social Network) ผ่ำนทำงเว็บไซต์ และโปรแกรม
ประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีกำรเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 

  4.1 อธิกำรบดี   ผู้มีอ ำนำจอนุมัตกิำรด ำเนินกำร โดยมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดี ปฏิบัตริำชกำรแทน 
4.2 รองอธิกำรบดี  ผู้รบัมอบอ ำนำจพิจำรณำและกลั่นกรองกำรผลิตและกำรเผยแพร่ และสัง่กำร/

อนุมัติด ำเนินกำร  
4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    ก ำกับดูแลกำรปฏิบัตงิำนตำมภำรกิจของกองกลำง  

  4.4 หัวหน้ำงำน                ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัตงิำนตำมภำระหน้ำทีข่องหน่วยงำน 
  4.5 นักประชำสัมพันธ์         ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยและสั่งกำร โดยผูบ้ังคับบัญชำ  
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5. แผนผังการปฏิบตัิงาน Work Flow 
 

 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

ติดตามผลการออกอากาศ 

รายงานผู้บริหารรับทราบ 

    เสนอผู้บังคับบัญชา
เห็นชอบ 
 

 

ถ่ายท า/รวบรวมภาพท่ีต้องใช้ 
 

สื่อประชาสัมพันธ ์
วิดิทัศน์ 

สื่อประชาสัมพันธ ์
กราฟฟิก  

หนังสือขอความอนุเคราะห ์
หรือรับมอบงาน 

 

รวบรวมข้อมูล/รูปภาพ 
ท่ีต้องใช้ในการผลิต 

ผลิตสื่อ 

ตรวจสอบความถูกต้อง OK NO 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา  แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างอิง 

๑.  ที่มำของหัวข้อและประเด็นใน
กำรผลิตและเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ จากหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ หรือรับ
มอบหมายงาน จากการสั่งการ
ของผู้บังคับบัญชำ  

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน 

ทั่วไป 

2 ชั่วโมง/
วัน 

  

๒.  
 
 
 

เสนอ ต่อ หัวหน้ำงำน 
ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ ให้
ข้อเสนอแนะ และอนุมัติผลิต
และเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำน 

ทั่วไป 

2 ชั่วโมง 
/วัน 

  

๓.  
 

 
 
 
 
 
 

สื่อที่ผลิตและจัดกำรโดยใช้
คอมพิวเตอร์ สร้ำงภำพ 
ตกแต่ง แก้ไขภำพ หรือกำร
จัดกำรเก่ียวกับภำพ และกำร
ใช้ภำพกรำฟิกในกำรน ำเสนอ 
ข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถสื่อ
ควำมหมำยให้ชัดเจนและท ำ
ควำมเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำเดิม  

นัก
ประชำสัมพันธ์ 

๒ เรื่องต่อ 
สัปดำห์ 

  

๔.  
 
 

รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ใช้ในกำร
ประกอบกำรผลิตสื่อ เช่น 
ประเภทไฟล์ข้อมูลภำพ 
ภำพถ่ำย ซ่ึงจะถูกน ำมำ
ประกอบเป็นสื่อประชำสัมพันธ์ 

นัก
ประชำสัมพันธ์ 

2 ชั่วโมง 
/เรื่อง 

 พ.ร.บ.
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 

2537  

๖.  
 
 

 
 
 
 

 
 

สื่อที่ผลิตและจัดกำรโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ตัดต่อ ตกแต่ง 
แก้ไข หรือกำรจัดกำรเก่ียวกับ
ภำพ วิดีทัศน์ และกำรใช้
น ำเสนอข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้
สำมำรถสื่อควำมหมำยให้
ชัดเจนและท ำควำมเข้ำใจได้
ง่ำยกว่ำเดิม ในรูปแบบ
ภำพเคลื่อนไหว 

นัก
ประชำสัมพันธ์ 

1 เรื่อง 
/สัปดำห์ 

  

  รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ใช้ในกำร
ประกอบกำรผลิตสื่อ เช่น 
ประเภทไฟล์ข้อมูลภำพ, 
ภำพถ่ำย, ภำพเคลื่อนไหว ซ่ึง
จะถูกน ำมำประกอบเป็นสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 

นัก
ประชำสัมพันธ์ 

2 ชั่วโมง 
/เรื่อง 

 พ.ร.บ.
ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 

2537  

หนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์หรือ 

รับมอบหมายงาน  

เสนอผู้บังคับบัญชา
เห็นชอบ 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
กราฟฟิก  

รวบรวมข้อมูล/รูปภาพที่ต้องใช้
ในการผลิต 

สื่อประชาสัมพันธ์ 
วิดิทัศน ์

ถ่ายท า/รวบรวมภาพที่ต้องใช้ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา  แบบ 

ฟอร์ม 

เอกสาร 

อ้างอิง 

๗.  กำรน ำข้อมูล ไฟล์ข้อมูลภำพ, 
ภำพถ่ำย, ภำพเคลื่อนไหว 
น ำมำประกอบเน้ือหำ ข้อควำม 
ประชำสัมพันธ์ และตกแต่งตัด
ต่อ ให้เป็นรูปแบบ และชิ้นงำน
เดียวกัน ผ่ำนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ให้มีควำม
น่ำสนใจ ดึงดูด แก่ผู้รับสำร  

นัก
ประชำสัมพันธ์ 

4 ชั่วโมง 
/เรื่อง 

 

  
 

๘.  เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชำ 
ตรวจสอบ ควำมถูกต้อง
เหมำะสม ก่อนเผยแพร่ 
 

หัวหน้ำงำน/
ผู้บังคับบัญชำ 

2 ชั่วโมง 
/เรื่อง 

  

๙.  
 
 

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ตำม
ช่องทำง เว็บไซต์ เฟสบุ๊คเพจ จอ
ประชำสัมพันธ์ LED 
มหำวิทยำลัยฯ 

เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 

20 
ครั้ง/
เดือน 

เป็นอย่ำง
น้อย 

 พ.ร.บ. 
ว่ำด้วยกำร
กระท ำควำมผิด
เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ๒) 

10.  ติดตำมผลกำรออกอำกำศ จำก
ยอดจ ำนวนผู้ชม ที่รำยงำนผ่ำน
ทำงระบบของเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
เพจ และเว็บไซต์ภำยนอกที่
เสนอข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยฯ 

นัก
ประชำสัมพันธ์ 

   

11.  รำยงำนผลกำร เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ แก่ผู้บังคับบัญชำ 

    

 
หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  

  จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนกำร 
  กิจกรรมย่อยและกำรปฏิบัติงำน 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนุมัติ 
  แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลื่อนไหวของงำน 

    จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขั้นตอน เช่น กรณีกำรเขียนกระบวนกำรไม่สำมำรถจบได้ภำยใน 1 หน้ำ) 
 
 
 
 
 
 

ผลิตสื่อ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ติดตามผลการออกอากาศ 

รายงานผู้บริหารรับทราบ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
 
ขั้นตอนก่อนการผลิต 

6.1 ไดร้ับประเด็น หัวข้อ ในกำรผลิตและประชำสัมพันธ์ จำกกำรมอบหมำยงำน โดยผูบ้ังคับบัญชำ 
หัวหน้ำงำน และในรูปแบบหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ เพื่อผลิตและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
กิจกรรมนัน้ๆ ตำมที่ได้รบักำรขอควำมอนุเครำะห์  

6.2 ในกรณี หนังสือขอควำมนุเครำะห์ จ ำเป็นจะต้องเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชำ พิจำรณำเห็นชอบ สั่ง
กำร ก่อนด ำเนินกำรผลิตสื่อประชำสมัพันธ์ 

ขั้นตอนการผลิต 
6.3 เตรียมกำร รวบรวมไฟลร์ูปภำพประกอบ ข้อมลูเนือ้หำรำยละเอียด หรอืถ้ำหำกเป็นไฟล์วิดีทัศน์ 

อำจจะตอ้งมกีำรลงพื้นที่บันทกึภำพ ถ่ำยท ำ ก่อน หรือสำมำรถน ำมำจำกแหลง่อื่นๆ ทีส่ำมำรถน ำ
มำร่วมใช้งำนได้ 

6.4  ผลิตสือ่ผ่ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สนบัสนุนกำรผลิตของสื่อแต่ละประเภท เช่น สื่อ     
ประชำสมัพันธ์กรำฟฟิก จะใช้กำรจัดวำง ออกแบบ ในโปรแกรม Adobe Photoshop และสื่อ 
ประชำสมัพันธ์ในรปูแบบวิดีทัศน์ จะท ำกำรผลิตตัดต่อ ในโปรแกรม Adobe Premiere pro 

6.5 เสนอผู้บงัคับบัญชำ เพื่อท ำกำรขออนมุัติ เผยแพร่ประชำสมัพันธ์ โดยในกระบวนกำรนี้ สำมำรถมี
กำรปรับแก้ไข ในส่วนของเนื้อหำ รปูแบบ ตำมควำมเหมำะสม ก่อนเผยแพร่ประชำสัมพันธ 

ขั้นตอนการเผยแพร่ 
6.6  เผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ ตำมช่องทำง เว็บไซต ์www.ubu.ac.th  เฟสบุ๊คเพจ ที่นี่ ม.อุบลฯ เพจ 

นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เพจของคณะ/ส ำนัก/หน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย จอ
ประชำสมัพันธ์ LED มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และส่งออกไปยังสือ่มวลชนต่ำงๆ ที่มีพื้นที่ในกำร
ประชำสมัพันธ์ 

ขั้นตอนหลงัการเผยแพร่ 
6.7  ติดตำมผลกำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ จำกยอดจ ำนวนผู้ชม ที่รำยงำนผ่ำนทำงระบบของเว็บไซต์ 

เพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ภำยนอกทีเ่ลือกเสนอข่ำวสำร ของมหำวิทยำลัยฯ ซึง่มรีำยงำนกำรเข้ำชม 
เป็นตัวเลขสรุปยอด ท ำใหท้รำบถึงผลของจ ำนวนผูร้ับสำรทีม่ีต่อสื่อ ข่ำว หรือวิดีทัศน์ ในแต่ละช้ิน  

 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
7.1 จ ำนวนตัวเลขยอดกำรรับชม และกำรเข้ำถึง จำกเว็บไซต์ที่สรุปผลกำรรับรู้ ข้อมูลข่ำวสำร ของ 

สื่อ ประเภทนั้น ๆ  
7.2  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในรปูแบบเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน และวีดิทัศน ์

สรปุข่ำว  
  
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  
8.2 พระรำชบัญญัตลิิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 - กรมทรัพยส์ินทำงปัญญำ 
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9. แบบฟอร์มที่ใช้   
 9.1 แบบฟอร์มขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสือ่ จอ LED มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
 
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

1) กำรเข้ำถึงยงัไม่ครอบคลุม ไปในระดับ
ภูมิภำค 

 - จัดกำร สร้ำงช่องทำงรับข่ำวสำรแบบทำงกำร (Official 
channel) เพื่อให้เกิดกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำง ใดช่องทำง
หนึ่ง ที่เป็นหลักในกำรรบัสำรอย่ำงชัดเจน ท ำให้ ควำม
น่ำเช่ือถือ และกำรเข้ำถึงของผู้รบัสำร สะดวกยิง่ข้ึน  

2) คุณภำพของ รูปภำพ วิดิทัศน์ ที่ได้รับจำก
แหล่งข่ำวทีม่ำจำก คณะ/หน่วยงำน 
 

-  มีจัดอบรมณ์กำรถ่ำยภำพเบื่องต้น แก่บุคลำกร ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง ในกำรบันทึกภำพกจิกรรม และก ำหนดคุณภำพ
พื้นฐำนของภำพ ในกำรสง่ข้อมลู เพื่อลงข่ำวเผยแพร่
ประชำสมัพันธ์ 

3. กำรเผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ มีควำมล่ำช้ำ
ในกำรติดตำมข้อมลูประกอบกำรสร้ำงข่ำว 
 
 
 
 

- ก ำหนดข้อตกลงระหว่ำงหน่วยงำน ที่ขอควำมอนุเครำะห์ 
หรือขอใช้บริกำร ในกำรเตรียมข้อมลูประกอบกำร
ประชำสมัพันธ์ล่วงหน้ำ 

 
 


