
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

กระบวนการสร้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 

 

 
 

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท ำโดย นำงทิพย์วรรณ  เวฬุวนำธร  วันที่จัดท ำ  1  มีนำคม  2561 

ต ำแหน่ง  นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำร แก้ไขครั้งที่………………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



 
 

 
 
 

 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรท ำงำนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์  
1.2 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบรำยละเอียดกำรท ำงำน ข้ันตอน เทคนิคกำร

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ได้อย่ำงถูกต้อง   
1.3 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ให้บุคลำกร หรือเจ้ำหน้ำที่ท ำงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ

หนังสือพิมพ์แทนกันได ้หำกมีกำรปรับเปลี่ยนหน้ำที่ในกำรท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

2. ขอบเขต 
ขอบเขตกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ครั้งนี้ มีเนื้อหำสำระ

ประกอบด้วย กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์/หนังสือพิมพ์ ตลอดจนงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องในเบื้องต้น ลักษณะงำน ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน Flow chart เทคนิคกำรปฏิบัติงำนให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ และผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ โดย นักประชำสัมพันธ์ 
งำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

3. ค าจ ากัดความ 
นักประชาสัมพันธ์   หมำยถึง  บุคลำกรงำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหำวิทยำลัย 

  อุบลรำชธำนีที่ปฏิบัตหิน้ำที่ต ำแหนง่นักประชำสมัพันธ์ บุคคลผู ้
  ด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงสรรค์และธ ำรงไว้ ซึ่งควำมสัมพันธ์อันด ี
  ระหว่ำงหน่วยงำน องค์กำร สถำบัน เครือข่ำยและประชำชน 
  กลุ่มเป้ำหมำย 

การขา่วประชาสมัพันธ์   หมายถึง  การจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย  
ยุทธศาสตร์หรือโครงการส าคัญของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ซึ่งข้อมลูในการจัดท าข่าวได้มาจากการรับเรื่องจากหน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย/หนงัสอืสัง่การจากผู้บงัคับ บัญชาเอกสาร/ 
จากหนงัสอืแจ้งข่าวจาหน่วยงานโดยตรง/จากการประสานทาง 
โทรศัพทห์รือการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของเรื่อง/ข่าว/การจดั 
โครงการ/กจิกรรม/การประชุม/การแถลงข่าว/ข้อร้องเรียนของ 
ประชาชนและสื่อมวลชน โดยมีแหล่งข่าวเป็นผู้บริหาร บุคลากร  
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสือ่มวลชน 

การเผยแพร่ขา่ว    หมำยถึง  การน าข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผลิตข้ึน เผยแพร่สูส่าธารณชโดยตรง 
        ประชาสัมพันธ์  ผ่านทางเว็บไซต์มหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี (www.ubu.ac.th)      

และผ่านสื่อมวลชนทางช่องทางการสือ่สารต่างๆ อาทิ  

คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กระบวนการสร้างข่าวและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 

 



 
 

หนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ  จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) โทรสาร โซเชียลมีเดีย ไลส์ เฟสบุ๊ค และผ่านทาง
เครือข่ายสือ่มวลชนจงัหวัดอบุลราชธานี  

การประชาสัมพันธ์    หมำยถึง  กำรสื่อสำรควำมคิดเห็น ข่ำวสำร ข้อเท็จจรงิต่ำงๆ ไปสู่กลุม่ 
  ประชำชน เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดี 
  ระหว่ำงหน่วยงำน องค์กำร สถำบันกับกลุ่มประชำชนเป้ำหมำย 
  และประชำชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในควำมร่วมมอื สนบัสนุน 
  จำกประชำชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้แก ่
  หน่วยงำน องค์กำร สถำบันด้วย ท ำให้ประชำชน เกิดควำมนิยม  
  เลื่อมใสและศรทัธำต่อหน่วยงำน ตลอดจนค้นหำและก ำจดั 
  แหล่งเข้ำใจผิด ช่วยลบล้ำงปญัหำ เพือ่สร้ำงควำมส ำเรจ็ในกำร 
  ด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

หนังสือพิมพ์           หมำยถึง  สิ่งพิมพ์ทีร่ำยงำนข้อเทจ็จริง และเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกิดข้ึน ใน 
  แต่ละวัน รวมทั้งเนื้อหำสำระอื่นๆ ที่น่ำสนใจ ตลอดจนกำร 
  โฆษณำ มีวำระกำรวำงจ ำหน่ำยที่แน่นอน แต่เดิมนิยมจ ำหน่ำย 
  เป็นรำยวัน ปัจจบุันหนงัสอืพิมพร์ำยสำมวันก็เป็นที่นิยมของ 
  ผู้อ่ำนมำก กำรจัดพิมพห์นังสือพิมพ์จะใช้กระดำษชนิดเดียวกัน 
  ตลอดเล่ม ตั้งแต่หน้ำแรกจนถึงหน้ำสุดท้ำยโดยไมม่ีกำรเยบ็เล่ม  

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  4.1 อธิกำรบด ี  ผู้มีอ ำนำจอนุมัตกิำรด ำเนินกำร โดยมอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 

4.2 รองอธิกำรบดี  ผู้รับมอบอ ำนำจพิจำรณำและกลั่นกรองกำรผลิตและกำรเผยแพร่ และสั่งกำร/อนุมัติด ำเนินกำร
 4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกองกลำง  

  4.4 หัวหน้ำงำน                ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่ของหน่วยงำน 
  4.5 นักประชำสัมพันธ์         ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยและสั่งกำร โดยผู้บังคับบัญชำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  

 
 
 

 

 

 
                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดเกบ็ภาพข่าวลงระบบฐานข้อมูลภาพ 

 

ตรวจสอบและตดิตามผลการเผยแพร่ 

สรุป/รายงานผลต่อผู้บริหาร 

ประเมินผล 
 

ปฏิบัติงานตามแผน/บนัทกึภาพข่าว/
เขียนข่าว/สร้างข่าว 

 

ตรวจพิสูจน์อักษร/ส่งข่าว/ภาพข่าว 
ให้สื่อมวลชน(สื่อหนังสือพิมพ์) 

ผลิตเปน็ข่าวแจก/รูปแบบเอกสาร/
ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส ์

 

วางแผน/ศึกษาวิเคราะห์/ 
รวบรวมข้อมูลข่าว 

 

คดัเลือกภาพ/ออกแบบ และจดัท าภาพ
กิจกรรม ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 

เขียนข่าว 

เผยแพร่ภาพข่าว/สื่อหนังสือพิมพ ์
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 หนังสือพิมพ์ 

จัดส่งข่าวให้ส านกัข่าว/E-mail/ 
ทางสื่อวิสื่อมวลชน 

เผยแพร่ผ่านทาง/หนังสอืพิมพ ์
 

ตดิตามข่าวโดย/ทางโทรศัพท ์
ทาง  E-mail/Clipping ข่าว 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าว 

 

คัดเลือกภาพ/จัดเก็บภาพเพื่อการสืบค้น    



 
 

หมายเหตุ....สัญลักษณ์ท่ีใช้  

 หมำยถึง    จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดของกระบวนกำร 
 หมำยถึง    กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน 

 หมำยถึง    กำรอนุมัติ/กำรตัดสินใจ/กำรตรวจสอบ 
 หมำยถึง    จุดเช่ือมต่อระหว่ำงขั้นตอน 
 หมำยถึง     เผยแพร่และประชำสัมพันธ์  
 หมำยถึง     แสดงทิศทำง หรอืกำรเคลื่อนไหวของงำน 
 

ล าด้บ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 

 
 
 

1. ติดต่อประสำนงำน
ขอข้อมูลข่ำวจำกผู้ที่
เก่ียวข้องหรือ
แหลง่ข่ำว 
2. กำรรวบรวมข้อมูล/
ภำพ และลงพื้นทีข่อเขำ้
พบและพูดคุยสนทนำใน
เร่ืองที่ต้องกำรเผยแพร่ 
3. วิเครำะหง์ำน เพื่อ
ก ำหนดประเด็นข่ำว
และเน้ือหำกำร
ประชำสัมพันธ์ และ
ก ำหนดสื่อ พร้อมทัง้
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย 

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

1 - 2 
วัน 

  

 
 

 
2. 

 
 

1. ด ำเนินกำรตำม
แผนงำนตำมท่ีได้
วำงแผนด ำเนินไว ้
2. บันทึกภำพขำ่วด้วย
ตนเอง เน่ืองจำกจะได้
ภำพที่ส ำพันธ์กับข่ำวท่ี
จะเขียน และจะถูกใจ
คนเขียนข่ำว 
3. เขยีนข่ำว/ผลิต
ชิ้นงำนตำมที่วำง
แผนกำรท ำงำนไว้ให้
ครบถ้วนตำมกระแส
ของช่วงน้ันๆ   

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

1 วัน
1.11
11!1
111
111
1 

  

วางแผน/ 
ศึกษาวิเคราะห์/
รวบรวมข้อมูล 

ข่าว 

 

ปฏิบัติงานตามแผน/
บันทึกภาพข่าว/ 

เขียนข่าว/สร้างข่าว 

 



 
 

ล าด้บ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

3. 
 
 

 
 
 
 
 
 

หำกมีภำพประกอบ
หรือบันทึกภำพเองก็
ต้องมำคัดเลือกภำพ
และตกแต่งภำพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ให้สวยงำน เพื่อ
ภำพลักษณ์ของ
สถำบัน และเพื่อ
สะดวกในกำรสืบค้น 
ซ่ึงถ้ำภำพสวยงำมจะ
สร้ำงควำมภำคภูมิใจ
ให้แก่เจ้ำของงำนและ
ดีต่อใจผู้เขียนขำ่วด้วย
ที่ส ำคญั 

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

1 
ชั่วโมง 

  

 
 

4.  

 เม่ือเขียวข่ำวเสร็จสิ้น
แล้ว ใหต้รวจพิสูจน์
อักษรอย่ำงน้อย 2 
รอบ ก่อนส่งผ่ำน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
ให้สื่อมวลชนเป้ำหมำย 
ทำง E-mail - line – 
Facebook พร้อม
ภำพถ่ำยทีค่ัดและ
ตกแตง่เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนภำพข่ำวทั้งหมด
ให้จัดเก็บเข้ำแฟ้มข่ำว
ให้เรียบร้อย เพื่อควำม
สะดวกในกำรสืบค้น 

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

2 
ชั่วโมง 

  

 
 

5.  

 กำรเผยแพร่ประชำ 
สัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือ 
พิมพ์ ซ่ึงเป็นกำรสื่อสำร
ได้แพร่หลำยและ
กว้ำงขวำง โดย ส ำนัก
ข่ำว/สื่อมวลชน/
หนังสือพิมพ ์และสื่อ
สังคมออนไลน์ 

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

1 วัน   

คัดเลือกภาพ/จัดเก็บ
ภาพเพื่อการสืบค้น 

 

เขียนข่ำว/สร้ำงข่ำว 

ตรวจพิสูจน์อักษร/
ส่งข่าว/ภาพข่าว 
ให้สื่อมวลชน(สื่อ

หนังสือพิมพ์) 

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 



 
 

ล าด้บ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม เอกสาร 
อ้างอิง 

 

6. 

 ตรวจสอบตดิตำมผล
กำรเผยแพร่ทำงช่อง 
ทำงสื่อต่ำงๆ ที่มี เช่น 
- ผ่ำนสื่อมวลชน
เป้ำหมำย 
- หนังสือพิมพ/์
บรรณำธิกำร 
- เว็บไซตต์่ำงๆ และ
ส่ือสังคมออนไลน์ 

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

10-
20 
วัน 

  

 
 

7. 

 ประเมินผลจำกช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ของ
สื่อมวลชน
กลุ่มเป้ำหมำยและสื่อ
ต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำม
แผนและเปำ้หมำยที่
ก ำหนดไว้หรือไม่ ถ้ำ 
NO ต้องปรับแผน/
แนวทำงปฏิบตัิ/
วิธีกำร/รูปแบบในกำร
เขียนขำ่วและกำร
น ำเสนอใหม่ และถำ้ 
OK ผลกำรด ำเนิน
เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนดไว้  

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

1 วัน   

 
 

8. 

 สรุป/รำยงำนผล 
1. ต่อที่ประชุม
ผู้บริหำรมหำวทิยำลัย
อุบลรำชธำนี ทุกเดือน 
2. ต่อที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัย ทุกเดือน 
3. รำยงำนผลผู้บริหำร
ทุกรอบ 6 เดือน 

นักประชำ 
สัมพันธ ์
 

1 วัน   

 

 

 

 

 

การตรวจสอบ 
และตดิตามผลการ

เผยแพร่ 

ประเมินผล 
 

สรุป/รายงาน
ผลต่อผู้บริหาร 

 



 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 การสรา้งข่าว/เขยีนข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
 1. รับเรื่องจากหน่วยงานภายใน 

 จำกหนงัสอืสัง่กำรจำรกผูบ้ังคับบัญชำ 

 จำกหนงัสอืแจ้งข่ำวจำกหน่วยงำนโดยตรง 

 จำกกำรติดตอ่ประสำนงำนทำงโทรศัพท์ หรอืกำรติดต่อโดยตรงจำกเจ้ำของเรื่อง/ข่ำว 
 2. ศึกษาข้อมูล 

 ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดจำกเจ้ำของเรื่อง/ข่ำว 

 ศึกษำข้อมูลจำกแห่งควำมรู้ เช่น ต ำรำ วำรสำร หนงัสอื อินเตอร์เน็ต และบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

เป็นต้น  
ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์ให้แกท่ำงมหำวิทยำลัย ในกำรประชำสมัพันธ์เพื่อ 

สร้ำงภำพลักษณ์ ให้สำธำรณชนได้คุ้นเคยกับช่ือและผลงำนของมหำวิทยำลัยให้ได้มำกที่สุดเท่ำทีจ่ะท ำได้ 
นอกจำกนี้ ต้องไมล่ืมที่จะสอดแทรกพันธกจิหลักมหำวิทยำลยั หรือผลงำนของนักศึกษำและบุคลำกรเข้ำให้
ทุกครั้งถ้ำมโีอกำส หรอืผลงำนคณะ/หน่วยงำน ที่ได้รับควำมสนใจ ซึง่จะสง่ผลต่อภำพลกัษณ์ของทำงสถำบัน 
หรือนโยบำยผู้บริหำรก็ได้ถ้ำมีโอกำส 

3. ก าหนดประเด็น/เค้าโครง/ภาพ 

 ก ำหนดประเด็นที่เด่นชัด น่ำสนใจ สอดคล้องกับเรือ่งรำวทีก่ ำลังอยู่ในควำมสนใจของสังคม 
แลเป็นข้อมูลข่ำวสำรทีป่ระชำชนก ำลังต้องกำรในช่วงเวลำน้ัน เช่น มหำวิทยำลัยช่วยเหลือ
ประชำชนที่ประสบภัยธรรมชำติ บุคลำกร/นักศึกษำบ ำเพ็ญประโยชน์แกส่ังคม 

 ก ำหนดเค้ำโครงข่ำวตำมรูปแบบกำรเสนอข่ำวของสื่อมวลชนแต่ละชนิด 

 บันทึกภำพประกอบข่ำว ภำพน่ิงส ำหรับสื่อสิ่งพมิพ์ และภำพวีดิทัศน์ส ำหรับสื่อโทรทัศน์ ใน
กรณีทีผู่้สื่อข่ำวบำงช่องไมส่ำมำรถมำท ำข่ำวได้ และจะต้องด ำเนินจัดสง่ใหส้ื่อมวลชน
กลุ่มเป้ำหมำยโดยเร็วทีสุ่ด 

4. เขียนข่าว/จัดท าสื่อ และพิสูจน์อักษร 
 เขียนข่ำวส่งสือ่หนังสือพมิพ์ และสื่อภำยในมหำวิทยำลัย หำกเป็นข่ำวทั่วไปควำมยำวในกำร

เขียนข่ำวไม่เกินครึ่งหน้ำกระดำษ  
 เขียนข่ำวสื่อมวลชนกลุ่มเป้ำหมำย เช่น สื่อหนงัสอืพิมพ์/โทรทัศน์ ถ้ำเป็นข่ำวด้ำนวิชำกำร

ควำมยำวในกำรเขียนข่ำวไม่เกินหนึ่งหน้ำกระดำษ พรอ้มภำพประกอบ 

 เขียนข่ำวส่งสือ่มวลชนวิทยุ ควำมยำวของข่ำวไม่เกินครึ่งหนำ้กระดำษ 

 ตรวจพิสจูน์อกัษร เพื่อควำมถูกต้องของรำยละเอียด/เนื้อหำข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงน้อย 2 
รอบ เพือ่ป้องกันควำมผิดพลำด 

5. คัดเลือกภาพประกอบข่าว 

 ภำพประกอบข่ำว(ถ้ำมี) หรือไปบันทึกภำพเองก็ตอ้งคัดเลือกภำพที่คมชัดประกอบข่ำวให้
สัมพันธ์กบัรำยละเอียดเนื้อหำภำยในข่ำว 



 
 

 ตกแต่งภำพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สวยงำน เพื่อภำพลักษณ์ของสถำบัน ควำม
ภำคภูมิใจเจ้ำของงำน ผู้เขียน และผูส้่งข่ำวด้วย 

 จัดเกบ็ไฟล์ภำพประกอบข่ำวแยกเป็นปี/เดือน/วันที่ผลิตข่ำว เพื่อสะดวกในกำรสบืค้น ซึ่งถ้ำ
ด้วยที่ส ำคัญ 

6. ขออนุมัติ (ถ้ามี/จ าเป็น) 
 บันทึกขออนมุัติเผยแพร่และหนงัสือน ำสง่สื่อมวลชนกลุ่มเปำ้หมำย (บำงเรื่อง/ข่ำวที่เป็นเชิง

นโยบำย/ช้ีแจง) ตำมสถำนกำรณ์และกำรสัง่กำรของผูบ้ังคับบัญชำ 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ส่งข่ำวให้สือ่มวลชนกลุ่มเป้ำหมำย/ส ำนักข่ำว/หนังสือพิมพ์ตำ่งๆ โดยอำจต้องติดต่อ

ประสำนงำนผู้สือ่ข่ำว/ส ำนักข่ำวก่อนเบื้องต้น (ถ้ำจ ำเป็น) ผำ่นช่องทำงและเครอืข่ำย
อินเตอรเ์น็ต E-mail Line และ Facebook 

 สื่อภำยใน ลงข่ำวในสื่อที่นกัประชำสัมพันธ์รับผิดชอบในกำรจัดท ำให้ครบทกุสื่อ เช่น 
วำรสำร อินเตอรเ์น็ต ตลอดจนหน่วยงำนภำยในที่จัดท ำสื่อมวลชนให้ช่วยเผยแพร่ด้วยต่อไป 

8. การตรวจสอบและติดตามการเผยแพร ่
 สำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อมวลชนกลุม่เป้ำหมำยทีจ่ัดสง่ให้ข่ำวให้ 
 สำมำรถติดตำมกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์/บรรณำธิกำรที่จัดส่งข่ำวให ้
 สำมำรถติดตำมกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ และเครือข่ำย Facebook  
 สำมำรถติดต่อสอบถำมผ่ำนทำงโทรทัศน์ เพื่อสอบถำมวัน/เวลำในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรที่

จัดส่งให้สือ่มวลชนกลุ่มเป้ำหมำย/ส ำนัก 
 
7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1 โดยกำรติดต่อสอบถำมผ่ำนสือ่มวลชน และติดตำมประเมินผลด้วยตนเองผ่ำนระบบต่ำงๆ ดังนี ้

1) ทำงโทรศัพท์ 
2) ติดต่อด้วยตัวเอง 
3) E-mail  
4) Clipping ข่ำว 
5) website  

7.2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยเปรียบเทียบผลกำรเผยแพร่ของสื่อมวลชน กับค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ใน 
แผนกำรด ำเนินงำน 

7.3 สรปุ/รำยงำนผลกำรเผยแพร่ข่ำว 
 รำยงำนผลกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำว ต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี ทุกเดือน 
 รำยงำนผลกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำว ต่อที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ทุกเดือน 
 รำยงำนผลกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ข่ำว ต่อผู้บริหำรทุกรอบ 6 เดือน  

  



 
 

8. เอกสารอ้างอิง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
นักประชำสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำย หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรงำนประจ ำที่ปฏิบัติอยู่ และสำมำรถหำค ำตอบในทำงกฎหมำย
ได้เมื่อมีข้อสงสัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร รวมทั้งกำรศึกษำหำควำมรู้เรื่อง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสำมำรถอธิบำย หรือตอบค ำถำมให้ค ำปรึกษำ ช้ีแนะในทำงกฎหมำยให้แก่
ผู้รับบริกำรได้ ดังนั้น นักประชำสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระท ำผิดกฎหมำยและส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งจะส่งผล
เสียต่อช่ือเสียงของทำงมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรให้ข่ำว และบริหำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ. 2529 ตลอดจนระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรให้ข่ำวและบริหำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2533 และระเบียบมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2542 โดยสำมำรถสรุปเนื้อหำสำระที่ส ำคัญและ
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักประชำสัมพันธ์ ในกำรปฏิบัติงำนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อหนังสือพิมพ์
พอสังเขปดังนี้ ได้แก่   
 1.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550 

1.2 พระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 
1.3 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
1.4 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริหำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร  

พ.ศ. 2529 
1.5 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข่ำวและบริหำรข่ำวสำรของทำงรำชกำร                

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 
1.6 ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2542 

 1.7 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล สำมำรถปรับตัวให้ทันกับ
พลวัตรกำรเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภำพให้เป็นมำตรฐำนสำกล และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
และกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 
9. ข้อเสนอแนะ/เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ปัญหาอปุสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหำด้ำนกำรติดต่อสือ่สำร
และกำรประสำนงำนกับทีมงำน/
เจ้ำหน้ำที่/เจ้ำของช้ินงำนวิจัย/
เจ้ำของผลงำน ที่ส่วนมำกไม่ค่อย
ให้ควำมส ำคัญกบักำรจัดเก็บ
เอกสำรเท่ำที่ควร เนื่องจำกเวลำ
ติดต่อประสำนงำนเพื่อขอเอกสำร 

จำกปญัหำดังกล่ำว ก็พยำยำม
แก้ไขปัญหำโดยกำรโทรติดต่อ
ประสำนล่วงหน้ำก่อนทุกครัง้ 
เพื่อสอบถำมว่ำสะดวกในกำรให้
เข้ำพบหรือไม กส็ำมำรถลด
ปัญหำดังกล่ำวลงไปได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ก็ไม่ทั้งหมด และอีก

      เห็นควรมีคนกลำง หรือ
เป็นผู้ที่ท ำหน้ำในกำรให้ข้อมลู
ด้ำนผลงำนวิจัย และกจิกรรม
ต่ำงๆ ที่ทำงคณะมกี ำหนดที่
จะด ำเนินกำรและจัดข้ึนใน
วำระ และโอกำสต่ำงๆ ต่อไป 



 
 

ปัญหา อุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ 

เพื่อน ำมำประกอบเขียนข่ำวมักจะ
เกิดควำมล่ำช้ำพอสมควร และต้อง
กลับไปประสำนใหม่คนละหลำยๆ 
รอบกว่ำจะได้เอกสำรกลบัมำเขียน
ข่ำวครบถ้วน  

แนวทำงที่ใช้ก็คือเห็นจดหมำย
เล็กๆ ฝำกไว้ให้ และก็จะโทร
สอบถำมเป็นระยะ เพื่อช่วยลด
ปัญหำดังกล่ำว  

2. ปัญหำด้ำนกำรเขียนข่ำวกำร
ส่งผลกระทบและมปีัญหำ
เช่นเดียวกัน สืบเนื่องจำก เมือ่ได้
เอกสำรมำแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน กำร
เขียนข่ำวก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จ ก็
ต้องชะลอไว้ก่อนรอจนกว่ำเอกสำร
ประกอบกำรเขียนข่ำวจะได้ครบจน
ครบถ้วน จึงจะลงมือเขียนข่ำว
ดังกล่ำวต่อไป บำงครั้งท ำให้เสีย
โอกำสที่จะไดล้งเผยแพร่ผ่ำนสื่อ
หนังสือพิมพ์ไปเลย 

จำกปญัหำดังกล่ำวได้เปลี่ยนแนว
ทำงแก้ไขปัญหำด้วยวิธีเขียนเป็น
โน๊ตหรือจดหมำยน้อย ฝำกให้
เจ้ำหน้ำที่เอำไปให้ เนื่องจำกไป
แล้วไม่เจอกัน เพรำะอำจำรย์รบี
ไปสอน ก็ยังไม่ได้ผลเท่ำที่ควร 
เนื่องจำกบำงครั้งผู้ทีเ่รำไปฝำก
จดหมำยไว้ให้อำจำรยก์็ท ำ
จดหมำยหำยเสียเอง และไม่ยอม
แจ้งกลับปล่อยเลยตำมเลย ท ำให้
เสียเวลำเพิม่มำกข้ึนกว่ำเดมิ  

ควรให้ทำงส่วนกลำงหรือคณะ 
เป็นคนพิจำรณำ ผลงำนวิจัย 
หรือโครงกำรต่ำงๆ ที่เล็งเห็น
ว่ำจะเป็นประโยชน์ของคนหมู่
มำก ส่งให้งำนประชำสมัพันธ์
เลย หรือช่วยพิจำรณำ
คัดเลือกแล้วจัดส่งมำให้ตรง
จุดน้ี จะช่วยให้กำรท ำข่ำว
เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  

3. ปัญหำด้ำนกำรสง่ข่ำวหรอืข้อมลู
ให้แก่สื่อมวลชนกลุ่มเป้ำหมำย จะ
มีปัญหำเรื่องของกำรโหลด
ภำพประกอบข่ำว เนื่องจำก
อินเตอรเ์น็ตของมหำวิทยำลัยที่ใช้
งำนในปัจจุบันจะมีควำมช้ำมำก มี
หลำยครัง้ทีส่ื่อมวลโทรมำขอภำพ
เพิ่มเตมิ เนื่องจำกสื่อมจี ำนวนเพิม่
มำกขึ้น เป็นไปตำมช่องดำวเทียม 
จึงท ำให้มีกำรเข้ำใจผิดหลำยครัง้ 
เนื่องจำกเข้ำใจว่ำกำรสง่ภำพไปให้
สื่อมวลชนสมบูรณ์เรียบร้อยดีแล้ว 
จนสื่อที่รอภำพจำกทำงงำน
โทรศัพทเ์ข้ำมำแจง้ว่ำรอภำพอยู่ 
ยังไม่ได้รับเลย  

แก้ไขปัญหำโดยกำรขับรถกลบัไป
ส่งไฟล์ภำพข่ำวให้สื่อมวลชนที่
บ้ำนพัก เพรำะอินเตอรเ์น็ตที่ใช้
จะมีควำมแรงกว่ำที่ท ำงำนหรือที่
มหำวิทยำลัย อำจจะเป็นไปได้ว่ำ
ช่วงเวลำเรง่ด่วนคนจะใช้งำน
เยอะ จึงท ำใหเ้กิดปญัหำในกำรใช้
งำน ก็อำจะเป็นไปได ้

ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย ควรพิจำรณำ
ปรับปรงุแก้ไขปัญหำอย่ำง
จริงจัง เพรำะไม่ใช่มีแต่
บุคลำกรที่ทีพ่บเจอปัญหำ
ลักษณะนี้ ช่วงที่นักศึกษำ
ลงทะเบียน ดผูลกำรเรียนกจ็ะ
มีปัญหำมำโดยตลอดเช่นกัน   
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