
 

 

 

 

 



 

ค าน า 

 

 คูมื่อการปฏิบตังิาน งานประชาสมัพนัธ์ประจ าปีการศกึษา 2560 ฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตังิานของคณะทีมงานประชาสมัพนัธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกนั 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่นา่จะสง่ผลให้ประสิทธิภาพในการประชาสมัพนัธ์เป็นไปได้อย่างถกูต้อง 

รวดเร็ว และสง่ผลดีให้กบัองค์กรตอ่ไป 

 

ทีมงานประชาสัมพันธ์  

โรงเรียนสบปราบพทิยาคม 
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คู่มือการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการผลิตและเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ของงาน

ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคมอยา่งมีระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกนัและให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

2.ขอบเขต 

   ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานการผลิตและเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ ของงานประชาสมัพนัธ์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมส าหรับให้บคุลากรของหนว่ยงานซึง่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบังานด้าน

ดงักลา่ว น าไปปฏิบตัิหรือประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม 

3.ค าจ ากัดความ 

   3.1 การเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ หมายถึง การน าข่าวประชาสมัพนัธ์ท่ีผลิตขึน้ เผยแพร่สู่

สาธารณชนโดยตรงผา่นทางเว็บไซต์ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 35 

(www.secondary35.go.th) เว็บไซต์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม (www.thai.sppit.ac.th) และผา่นส่ือ

สงัคมออนไลน์อาทิ เชน่ เพ็จของโรงเรียนและไลน์กลุม่ผู้บริหาร สพม.35 เป็นต้น 

   3.2 เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ หมายถึงบคุลากรของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมท่ีได้รับมอบหมาย

ตามค าสัง่ท่ี 27/2560 เร่ือง มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 

ประจ าปีการศกึษา 2560 ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วย 

 1. นางธญัสตุา    ณ ล าปาง 

 2. นายไพรัตน์    อินทรโยธา 

 3. นายราเชนทร์   ปาละจะเร 

 4. นางสวุิมล    พวงสยุะ 
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4.หน้าที่ความรับผิดชอบ 

หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 
1.การเผยแพร่ข้อมลู ขา่วสารตอ่สาธารณชนและหน่วยงานอ่ืน 
2.การบริการด้านข้อมลู ขา่วสารแตโ่รงเรียนสาธารณชนและหนว่ยงาน 
3.การประสานงานส่ือมวลชน 
4.ดแูลควบคมุจดัระบบการประกาศและจดัรายการเสียงตามสายใน
โรงเรียน 
5.จดัท าวารสารของโรงเรียนเผยแพร่ 
6.ปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นพิธีกรในกิจกรรมและงานตา่งๆท่ีโรงเรียนจดั 
7.ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตังิานตอ่ผู้อ านวยการสถานศกึษา 
8.ปฏิบตังิานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

ครูธญัสตุา  ครูสวุิมล 
ทีมงานประชาสมัพนัธ์ 
ครูไพรัตน์ ครูราเชนทร์ 
 
ครูราเชนทร์ 
ทีมงานประชาสมัพนัธ์ 
ครูไพรัตน์ ครูราเชนทร์ 
ครูธญัสตุา ครูสวุิมล 
ทีมงานประชาสมัพนัธ์ 

 

5.Work Flow กระบวนการ 

1.พิจารณางานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

2.วางแผนการผลิตขา่วประชาสมัพนัธ์ 

3.ด าเนินการจดัท าขา่ว เชน่ เข้าร่วมการประชมุ การแถลงขา่ว การสมัภาษณ์ พิธีเปิด/
ปิดงาน การตรวจราชการในพืน้ท่ี หรือเอกสารตา่งๆ 

4.เขียนขา่วประชาสมัพนัธ์ 

5.เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางส่ือ 

6.ตดิตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผา่นส่ือตา่งๆ 



 

6.ขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน 

 -กระบวนการก่อนการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

 6.1 พิจารณางานท่ีได้รับมอบหมาย 

 พิจารณาคดัเลือกงาน/กิจกรรมท่ีจะน ามาประชาสมัพนัธ์ และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี

ประชาสมัพนัธ์รับเอกสารเพ่ือประสานข้อมลูก าหนดการหรือรายละเอียดตา่งๆและเตรียมการรวบรวม

ข้อมลูตามขัน้ตอนในการน าเสนอขา่วตอ่ไป 

 

 6.2 วางแผนการผลิตขา่วประชาสมัพนัธ์ 

 โดยวางแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 

   6.2.1 ขา่วประชาสมัพนัธ์เชิงรุกเก่ียวกบักิจกรรมของโรงเรียน 

   6.2.2 ขา่วเก่ียวกบั วนัส าคญั 

 

 - กระบวนการ การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ 

 6.3 ด าเนินการจดัท าขา่ว 

 เจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูเพื่อจดัท าขา่ว จากเอกสารงานธุรการ/งานสารบรรณ ด้วยวิธีการและ

ขัน้ตอน การรวบรวมข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ จากงานสารบรรณหรือประสานงานกบัครูผู้ รับผิดชอบในแต่

ละกิจกรรม 

    6.4 เขียนขา่วประชาสมัพนัธ์ 

    6.4.1 เขียนขา่วประชาสมัพนัธ์จากการสรุปประเดน็ส าคญั การสมัภาษณ์แหลง่ขา่ว หรือ

ข้อมลูจากเอกสารท่ีได้รับ 

    6.4.2 เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูในเบือ้งต้น อาทิ การ

สะกดค า การเรียบเรียงประเดน็ส าคญั 

 

 -กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และตดิตามผลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

   6.5 เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ผา่นชอ่งทางส่ือตา่งๆ 

    6.5.1 เผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ส านกังานเขตพืน้ท่ี 

สพม.35 (www.secondary35.go.th) เว็บไซตโ์รงเรียน(www.thai.sppit.ac.th), เพจโรงเรียน , กลุม่ไลน์

http://www.secondary35.go.th/
http://www.thai.sppit.ac.th/


 

ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 35 

    6.5.2 จดัเก็บขา่วประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบไฟล์ เอกสารขา่ว 

 

   6.6 ตดิตามและประเมินผลการได้รับการเผยแพร่ผ่านส่ือสิงพิมพ์ 

    6.6.1 รวบรวมเอกสารขา่วประชาสมัพนัธ์นโยบาย ท่ีผลิตขึน้โดยงานประชาสมัพนัธ์ 

    6.6.2 สรุปจ านวนท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือตา่งๆรายภาคเรียน 

 

 7.มาตรฐานคุณภาพงาน 

  มาตรฐานระยะเวลา : การปฏิบตังิานด้านการผลิตและเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ ถึงแม้วา่จะไมมี่

เอกสารหรือข้อก าหนดระยะเวลาเวลาเร่ิมต้น – สิน้สดุในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน แตจ่ะยดึหลกัการพืน้ฐาน

ท่ีเป็นสากลของการผลิตส่ือประเภทขา่ว คือ ความถกูต้อง รวดเร็ว ทนัตอ่สถานการณ์ 

มาตรฐานในเชิงคุณภาพ/ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ขัน้ตอน ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1.กระบวนการก่อนการผลิตและเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ์ 1.ชดัเจน 

2.ถกูต้อง 
3.รวดเร็ว 

2.กระบวนการผลิตขา่วประชาสมัพนัธ์ 1.ถกูต้อง 
2.ชดัเจน 
3.ทนัการณ์ 
4.ครบถ้วน 

3.กระบวนการเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์และตดิตามและประเมินผลการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

1.รวดเร็ว 
2.ถกูต้อง 
3.กว้างขวาง 
4.ครบถ้วน 

 

 

 

 



 

8. ระบบตดิตามประเมินผล 

ขัน้ตอน ความเส่ียง ตัวชีวั้ด การตดิตาม 
1.กระบวนการผลิตขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ 

1.ได้รับแจ้งวาระงานใน
ระยะเวลาท่ีกระชัน้ชิด 
2.มีการเปล่ียนแปลง
เวลางานกะทนัหนั 

วาระงานท่ีได้รับการ
พิจารณาอย่าง
เหมาะสมส าหรับการ
ผลิตขา่วประชาสมัพนัธ์ 

-เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน
ตามวาระท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2.กระบวนการผลิตขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ 

1.ข้อมลูไมเ่พียงพอตอ่
การท าข่าว
ประชาสมัพนัธ์ 

ร้อยละ 80 ของขา่ว
ประชาสมัพนัธ์สามารถ
ด าเนินการผลิตได้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

-จ านวนขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ท่ีผลิต 
-สรุปข้อมลูในแบบ
บนัทกึการปฏิบตังิาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

3.กระบวนการเผยแพร่
ขา่วประชาสมัพนัธ์และ
ตดิตามประเมินผล 

1.ขา่วประชาสมัพนัธ์
ไมไ่ด้รับการสนใจ 
 
 
 
2.ได้รับข้อมลูไม่
ครบถ้วน 
 
 

-ขา่วประชาสมัพนัธ์
ได้รับการเผยแพร่ผา่น
ชอ่งทางตา่งๆได้แก่ 
เว็บไซต์ ส่ือสงัคม
ออนไลน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ 
 

-สรุปจ านวนชอ่งทางใน
การเผยแพร่ขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ 
 
 
-สรุปจ านวนของขา่ว
ประชาสมัพนัธ์เป็นราย
ภาคเรียน 
-จดัท ารายงานผลรอบ 6 
เดือน ในรูปแบบส ารวจ
ความพงึพอใจของ
ผู้ รับบริการเอกสารไฟล์
อยา่งเป็นระบบและ
น าเสนอให้
ผู้บงัคบับญัชารับทราบ
และพิจารณาตอ่ไป 

    
 


