
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ปีงบประมาณ  2562 
 



ค าน า 

   
การประชาสัมพันธ์  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย  เป็นการสื่อสารทั้งภายในและ

ภายนอก  เน้นสร้างความเข้าใจที่ดีและตรงกัน  ลดความขัดแย้งภายในองค์กร   ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์พร้อมการสร้างคามเข้าใจอันดีและตรงกัน  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับองค์กร
และก่อเกิดความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ดังนั้น  งานประชาสัมพันธ์จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย   และมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกฝ่าย   จึงเกิดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรภายในงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  รวมถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  จึงท าให้มีการท าคู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง ส านักงานอธิกาบดี  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น  เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในการรับการบริการจากงานประชาสัมพันธ์ในล าดับต่อไป 
 
 
 
 นางสาวศศธร  เครือนันตา 
 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                หน้า 
 

 ค าน า          ก 
 สารบัญ          ข 
 ประวัติงานประชาสัมพันธ์        ๑ 
 นโยบายและวัตถุประสงค์        ๒ 
 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์      ๒ 
 ปรัชญา           ๒ 
 วิสัยทัศน์           ๒  
 พันธกิจ          ๒ 
 ยุทธศาสตร์งานประชาสัมพันธ์       ๓ 
 โครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์       ๕ 
 โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์        ๖ 
 หน้าที่ความรับชอบของนางสาวศศธร  เครือนันตา     ๗  
 หน้าที่ความรับชอบของนางสาวหอมนวล  ศรีริ     ๘ 
 หน้าที่ความรับชอบของนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คนที่ ๓    ๙ 
          หน้าที่ความรับชอบของนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คนที่ ๔    ๙ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๑๐ 

 ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ   ๑๑ 
 ขั้นตอนการส่งข่าวมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต่างๆ   ๑๒ 
 ขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่วารสาร ข่าว     ๑๓ 
 ขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวหน่วยงานไปยังสื่อมวลชน   ๑๔ 
 ขั้นตอนการส่งข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชน    ๑๕ 
 ขั้นตอนการจัดท า Art ต้นฉบับสื่อหนังสือพิมพ์    ๑๖ 
 ขั้นตอนการตัดข่าวมหาวิทยาลัยที่ลงเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์  ๑๗  
 ขั้นตอนการส่งข่าวหนังสือพิมพ์ให้หน่วยงาน หรือหนังสือ/วารสาร  ๑๘ 
 ขั้นตอนการท าป้ายผ้า/ป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ  ๑๙ 
 ขั้นตอนจัดท าบอร์ดและป้ายประกาศต่างๆ    ๒๐ 

 



สารบัญ (ตอ่) 
 

                 หน้า 
 

 ขั้นตอนการน าข่าวและภาพขึ้น Website มหาวิทยาลัย   ๒๑ 
 ขั้นตอนการน าข่าวสาร ภาพกิจกรรม ขึ้นโฮมเพจส านักงานอธิการบดี ๒๒ 
 ขัน้ตอนการประกาศเสียงตามสาย     ๒๓ 
 ขั้นตอนการจัดท าเนียบบอร์ดผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากรฯ  ๒๔ 
 ขั้นตอนการท าบัญชีโทรศัพท์และโทรสารมหาวิทยาลัย   ๒๕ 
 ขั้นตอนการถ่ายภาพ       ๒๖ 
 ขั้นตอนการผลิตสปอต      ๒๗ 
 ขั้นตอนการจัดท าวีดิทัศน์      ๒๘ 
 ขั้นตอนการขอส าเนาภาพกิจกรรมและวีดิทัศน์    ๒๙ 
 ขั้นตอนการให้บริการติดต่อสอบถาม     ๓๐ 
 ขั้นตอนการเป็นพิธีกร       ๓๑ 
 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ตามโครงการมวลชนสัมพันธ์ ๓๒ 
 ขั้นตอนการจัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน  ๓๓ 
 ขั้นตอนการท าสมุดท าเนียบโทรศัพท์ประจ าปี    ๓๔ 
 ขั้นตอนการพาผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษาบันทึกเทปฯ  ๓๕ 
 ขั้นตอนการจัดพิธีถวายราชสดุดีในมหาวิทยาลัย    ๓๖ 
 ขั้นตอนการออกหนังสือราชการ/บันทึกข้อความ    ๓๗ 
 ขั้นตอนการออกหนังสือออก      ๓๘ 
 ขั้นตอนการประสานงานไปร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล    ๓๙ 
 ขั้นตอนการจัดรายการวิทยุ      ๔๐ 
 ขั้นตอนการให้บริการทางรายการวิทยุ     ๔๑ 
 ขั้นตอนการท าจัดซื้อ-จัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์  ๔๒ 

 
 
 
 



สารบัญ (ตอ่) 
 

                 หน้า 
 

 ปฏิทินกิจกรรม         ๔๓ 
 ภาคผนวก         ๔๔ 

 แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์       
- แบบฟอร์มขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ๔๕ 
 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้โทรศัพท์/ส่งโทรสาร  ๔๖ 
- แบบฟอร์มใบน าส่งโทรสาร    ๔๗ 
- แบบฟอร์มกฤตภาคข่าว     ๔๘ 
- แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์ข่าวทางการประกาศ  ๔๙ 

เสียงตามสาย (ส าหรับผู้ใช้บริการ) 

- แบบฟอร์มการประกาศเสียงตามสาย (ส าหรับผู้ประกาศ) ๕๐ 
- แบบฟอร์มการรับของที่มีผู้เก็บได้ และน าส่ง   ๕๑ 

 
 
 
 
 
 



งานประชาสัมพันธ ์
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

 
๑. ประวัติงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยสังเขป 

งานประชาสัมพันธ์   กองกลาง   ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                     
ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  เลขที่ ๑๑๙  ถนนล าปาง – แม่ทะ    
บ้านหนองหัวหงอก  หมู่ที่ ๙  ต าบลชมพู  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  ๕๒๑๐๐ 

 
๒.หน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ 

๒.๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ในเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒.๓ การผลิตสื่อเอกสารข่าวรายสัปดาห์เพื่อเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย 
๒.๔ ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์  สปอตทางสื่อมวลชนและท าหนังสือเชิญสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรม   

 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยและประสานงานกับสื่อมวลชน 
๒.๕ จัดส่งข่าวสารเผยแพร่ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๒.๖ การจัดท าโฮมเพจส านักงานอธิการบดี / กองกลาง 
๒.๗ เผยแพร่ข่าวสารทางป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์อาคารคณะครุศาสตร์ 
๒.๘ บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๒.๙ ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ปละติดตามข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลางประจ าวัน   

 เพ่ือตัดน าเสนอให้ผู้บริหารทราบในข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑๐ ควบคุมการจัดรายการเสียงตามสายภายใน  เพ่ือประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย 
๒.๑๑ การจัดรายการสถานีวิทยุ 
๒.๑๒ จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
๒.๑๓ การให้บริการโทรศัพท์ / โทรสาร  แก่บุคลากร 
๒.๑๔ การให้บริการตอบค าถามส าหรับผู้มาติดต่อสอบถามในมหาวิทยาลัย 
๑.๑๕ จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว สมุดโทรศัพท์ ป้ายโฆษณา และผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่กิจกรรม 

  ของมหาวิทยาลัย 
๒.๑๖ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย / ประชาสัมพันธ์เครือข่ายในด้านข้อมูล 

   การจัดกิจกรรม 
๒.๑๗ ให้บริการติดต่อสอบถามให้ค าแนะน าต้อนรับ  ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน 

   กับมหาวิทยาลัย 
๒.๑๘ งานมวลชนสัมพันธ์กับสื่อมวลชนภายนอก 
๒.๑๙ งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ และการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาศิรวาทของผู้บริหาร 
๒.๒๐ งานอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

 
 
 



นโยบาย  และวัตถุประสงค์งานประชาสัมพันธ์ 
กองกลาง   ส านักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
นโยบายงานประชาสัมพันธ์ 
  
 มุ่งจัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และท าให้บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ 
 

๑. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง  ผู้บริหาร  คณาจารย์  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่บุคลากร  
และนักศึกษา  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ซึ่งจะช่วยให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และการศึกษาเล่าเรียน 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ   
และประสานการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะช่วยให้
ได้รับการสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๔. เพ่ือเสริมสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ต่อสาธารณชน 
ทั้งในท้องถิ่นและท่ัวประเทศ 

 
ปรัชญา 

“ สื่อสารดี  มีน้ าใจ  รับใช้บริการ  ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ” 
 

วิสัยทัศน์ 
“ งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จะเป็น

หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ประสานงาน กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว  
พร้อมทั้งประสานสัมพันธ์กับสื่อสารมวลชน  และหน่วยงานภายนอก อย่างเต็มใจ ” 

 
พันธกิจ 

๑. ผลิตข่าวสารอย่างมีคุณภาพ  ความถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันที่สุด 
๒. จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรภายในอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
๓. เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยแก่สื่อมวลชนให้มากท่ีสุด 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ภารกิจที่  ๑  การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่   ๑.  ปรับปรุงโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
    ๒.  จัดตั้งคณะกรรมการและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน 
    ๓.  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
    ๔.  จัดท าภาระงานและแผนการปฏิบัติงานบุคลากรประจ าฝ่ายให้ชัดเจน 
    ๕.  จัดท าแผนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 
    ๖.  วางระบบ  การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
    ๗.  พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
    ๘.  ส่งเสริมให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
 
ภารกิจที่  ๒  การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่   ๑.  พัฒนาระบบสารสนเทศของงานประชาสัมพันธ์  ให้เป็นศูนย์กลางการประสานงาน 
          การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒.  พัฒนาให้งานประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ 
    ๓.  ส่งเสริมการน าเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
    ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการผลิตสื่อของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
         ประจ าหน่วยงาน 
    ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน  มีส่วนร่วมกับงานด้านประชาสัมพันธ์ 
    ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 
ภารกิจที่  ๓  การพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์ที่   ๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการอบรมสัมมนางานด้านการประชาสัมพันธ์และ  
          เทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อน ามาปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ 
    ๒.  เชิญชวนและรณรงค์ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ตระหนักในความส าคัญ 
          ของการประชาสัมพันธ์ 
    ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการฝึกอบรม  เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
                 มาถ่ายทอดประสบการณ์  ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
                 ในหน่วยงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 
ภารกิจที่  ๔  นโยบายการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
กลยุทธ์ที่   ๑.  ให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง  ความเข้าใจกับบุคลากรภายใน 
    ๒.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน  กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยใช้สื่อต่างๆ 
         ให้ประชาชนภายนอกได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
    ๓.  ประชาสัมพันธ์ผ่านชมรม  สมาคม  องค์การชุมชน  หรือสื่อต่างๆ 
    ๔.  สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ประชาชนและบุคลากรภายในให้มีความเชื่อมั่น  ศรัทธา 
          ต่อการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
 



ภารกิจที่  ๕  การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 
กลยุทธ์ที่   ๑.  จัดท าแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิธีการส าคัญๆ  เช่น  วันสถาปนา  กิจกรรมพิธีการ 
           เฉลิมพระเกียรติ 
    ๒.  ก าหนดแนวทางหรือกลไก  รองรับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  หรืองานเร่งด่วนเฉพาะกิจ 
    ๓.  ประชุมวางแผนแก่บุคลากรภายใน / คณะกรรมการ  เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

โครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์ 
 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

ผู้อ านวยการกองกลาง 

 นางสาวศศธร  เครือนันตา 
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัตกิาร 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 

นางสาวหอมนวล  ศรีริ 
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 



๖ 

     โครงสร้างงานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

นางสาวศศธร  เครือนันตา 
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวหอมนวล  ศรีริ 
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 



 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

๑. นางสาวศศธร  เครือนันตา  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
ควบคุมและรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป งานบุคลากร  งานพัสดุ   งานตรวจสอบ และงานอ่ืนๆที่มิได้มอบหมายให้
ผู้ใดดังนี้   

๑. รับผิดชอบการวางแผนงานประชาสัมพันธ์และจัดท าแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
๒. รับผิดชอบงานตรวจรับและส ารวจพัสดุครุภัณฑ์ภายในงานประชาสัมพันธ์ 
๓. รับผิดชอบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยระบบ ๓ มิติ  
๔. รับผิดชอบงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP 
๕. รับผิดชอบและประสานการจัดท าบอร์ดกรรมการสภามหาวิทยาลัย   บอร์ดกรรมการสภาวิชาการ   

บอร์ดกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และบอร์ดกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
๖. รับผิดชอบการประสานงานการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติภายในมหาวิทยาลัย  พร้อมจัดท ารายงาน 

รูปเล่มจัดส่งส านักพระราชวังและจังหวัด 
๗. รบัผิดชอบการประกาศเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัยในการสอบแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาใหม ่

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และหน่วยงานราชการภายนอกที่ร้องขอให้เป็นสนามสอบแข่งขันของหน่วยงานต้น
สังกัด 

๘. รับผิดชอบการให้บริการติดต่อสอบถาม ให้ค าแนะน า  ต้อนรับ  ตลอดอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา 
ติดต่อมหาวิทยาลัย 

๙. รับผิดชอบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๑๐. รับผิดชอบการบริการรับ – ส่งโทรสารแก่บุคลากร/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

ผ่านเครื่องโทรสารของมหาวิทยาลัย 
๑๑. รับผิดชอบการการประกาศเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย 
๑๒. รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่พิธีกรพิธีการ  พิธีกรเสวนา  พิธีกรด าเนินรายการตามที่ได้รับ 

มอบหมายของมหาวิทยาลัย 
๑๓. รับผิดชอบงานการรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ 

และจัดท าเป็นรูปเล่มรายปี  เพ่ือรองรับการประเมินประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสกอ., ก.พ.ร. และ ITA  
๑๔. รับผิดชอบการก ากับ  ควบคุม  รับผิดชอบ และออกดหมายเลขก ากับใบอนุโมทนาบัตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พร้อมรายงานประจ าปีส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
๑๕. รับผิดชอบงานข่าวมหาวิทยาลัยทุกสัปดาห์เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๖. รับผิดชอบงานมวลชนสัมพันธ์  ในการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการท าข่าว 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๑๗. รับผิดชอบการต้อนรับคณะศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๘. รับผิดชอบการตรวจทานต้นฉบับข่าวสัมพันธ์ (LPRU NEWs) ประจ าสัปดาห์  พร้อมควบคุมการ 

ถ่านส าเนาด้วยเครื่องถ่ายดิจิตอล (ไรโซกราฟ) 
๑๙. รับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง 



 
 

๒๐. รับผิดชอบการน าส่งข้อมูล/ข่าว/กิจกรรม ขึ้นเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ร่วมกับเว็บมาสเตอร์  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๑. รับผิดชอบการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์  ส านักงานอธิการบดี 
๒๒. รับผิดชอบการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าสัปดาห์  และน าหนังสือเชิญของ 

มหาวิทยาลัยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ  หัวหน้าส่วนราชการ  เครือข่ายทางการศึกษาขอบมหาวิทยาลัย  อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒๓. รับผิดชอบรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหาร  อาจารย์  และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง 

๒๔. รับผิดชอบการประสานงานสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ล าปาง พร้อมจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 

๒๕. ควบคุมการการท างานและให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรงานประชาสัมพันธ์  ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
ถูกต้องและรวดเร็ว 

๒๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๒๗. รับผิดชอบงานบริการอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. นางสาวหอมนวล  ศรีริ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ 
ภายใน  ดังต่อไปนี้ 

๑. รับผิดชอบการให้บริการติดต่อสอบถาม ให้ค าแนะน า ต้อนรับ ตลอดจนอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๒. รับผิดชอบงานธุรการ  จัดท าหนังสือออก  หนังสือตอบรับ เอกสารจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
ราชการและเอกชทั่วประเทศ   พร้อมจัดท าบันทึกข้อความเวียนหน่วยงานต่างๆ  และบันทึกข้อความเบิกเงิน
สวัสดิการ 

๓. รับผิดชอบท าข่าวไปราชการ และข่าวบริการลงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
๔. รับผิดชอบประสานงานให้บริการต่อสายโทรศัพท์  ส่งโทรสารให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง 
๕. รับผิดชอบรวบรวมเอกสารยืนอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มขอส่งเอกสาร 
๖. รับผิดชอบบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๗. รับผิดชอบประกาศเสียงตามสายภาคเช้าและภาคกลางวัน  
๘. รับผิดชอบการบันทึกเสียงและจัดท า สปอตวิทยุ 
๙. รับผิดชอบการผลิต/ท าข่าว LPRU NEWs 
๑๐. รับผิดชอบจัดท ากฤตภาพข่าว 
๑๑. รับผิดชอบงานมวลชนสัมพันธ์ ประสานสื่อมวลชนท าข่าว  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๒. รับผิดชอบการบันทึกภาพนิ่งของมหาวิทยาลัย ตามท่ีได้รับหมาย 
๑๓. รับผิดชอบการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อออนไลน์ เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏล าปาง 
 



 
 

๑๔. รับผิดชอบการน าส่งข้อมูล/ข่าว/กิจกรรม ขึ้นเว็บไซต์ www.lpru.ac.th ร่วมกับเว็บมาสเตอร์  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๕. รับผิดชอบการปรับปรุงข้อมูลบอร์ดกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  กรรมการสภา 
วิชาการ  กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

๑๖. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรพิธีการมหาวิทยาลัย 
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๑๙. รับผิดชอบงานบริการอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

๓. นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ คนที่ ๓  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ 
ภายนอก  ดังต่อไปนี้ 

๑. รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใน ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง                
โดยประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และรวบรวมจัดท าเป็นรูปเล่มทุก ๖ เดือน         
เพ่ือน าไปประกอบการรับประเมินคุณภาพประจ าปี 

๒. รับผิดชอบเว็บไซต์ของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
๓. รับผิดชอบบันทึกภาพข่าวกิจกรรมหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๔. รับผิดชอบประกาศเสียงตามสายภาคเช้าและกลางวัน  
๕. รับผิดชอบบันทึกภาพนิ่งกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย  ประสานน าส่งเว็บมาสเตอร์และต้นสังกัดที 

จัดงานตามที่ได้รับมอบหมาย  และสรุปประมวลภาพกิจกรรม                
๖. รับผิดชอบบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย พร้อมตัดต่อ  และคัดส าเนาน าส่ง 

หน่วยงานต้นสังกัด   
๗. รับผิดชอบการประมวลภาพเคลื่อนไหวงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อมีเดีย 
๘. รับผิดชอบการให้บริการติดต่อสอบถาม ให้ค าแนะน า ต้อนรับ ตลอดจนอ านวยความสะดวก           

แก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๙. ช่วยบริการต่อโทรศัพท์ทางไกล และส่งโทรสาร ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๑๐. ช่วยงานธุรการของงานประชาสัมพันธ์ 
๑๑. ช่วยงานมวลชนสัมพันธ์ ประสานงานเชิญสื่อมวลชนท าข่าว ตามท่ีไดร้ับมอบหมาย 
๑๒. รับผิดชอบงานบริการอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 
๔. นักประชาสัมพันธ์  ปฏิบัติการ คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ 

ภายนอก  ดังต่อไปนี้ 
๑. รับผิดชอบการผลิตวารสาร lpru news มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พร้อมจัดส่งวารสารทั้ง 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกสัปดาห์  พร้อมส่งข่าวของมหาวิทยาลัยถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ   อาจารย์
และเจ้าหน้าที่อาวุโส และหน่วยงานภายนอกภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 



 
 

๒. รับผิดชอบส่งข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่นและส่วนกลาง และรวบรวมจัดท าเป็นรูปเล่มประจ าปีเพื่อ 
น าไปประกอบการรับประเมินคุณภาพประจ าปี 

๓. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ          
งานประชาสัมพันธ์  

๔.  รับผิดชอบการจัดท า  Clipping ข่าว  (กฤตภาคข่าว)  ข่าวสารที่สื่อสารมวลชนลงข่าวมหาวิทยาลัย 
เสนออธิการบดี จัดท าเป็นชิ้นงานส่งต่อขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลั ย และรวบรวมจัดท าเป็นรูปเล่ม เพ่ือน าไป
ประกอบการรับประเมินคุณภาพประจ าปี 

๕. รับผิดชอบจัดท าและออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ท าเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
๖. รับผิดชอบประกาศเสียงตามสายภาคเช้าและภาคกลางวัน 
๗. รับผิดชอบการให้บริการติดต่อสอบถาม ให้ค าแนะน า ต้อนรับ ตลอดจนอ านวยความสะดวก     

แก่ผู้มาติดต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๘. ช่วยบริการต่อโทรศัพท์ทางไกล และส่งโทรสาร ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๙. ช่วยงานธุรการของงานประชาสัมพันธ์ 
๑๐. ช่วยงานมวลชนสัมพันธ์ ประสานงานเชิญสื่อมวลชนท าข่าว ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๑. รับผิดชอบงานบริการอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานประชาสมัพันธ์และการให้บริการ 

 ขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 

รับข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ประจ าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ปรู๊ฟข่าวและตรวจทานข่าวให้ถูกต้อง ละเอียดและเหมาะสม 
เพื่อส่งให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าว 

พิมพ์ต้นฉบับข่าว 

ติดตามข่าวท่ีส่งไปให้ส่ือมวลชน
แขนงต่างๆ 

ส่งข่าว/เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน แขนงต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของข่าว 

น าข่าวจัดหน้าลงในข่าวสัมพันธ์ (Press release) 
ภายในมหาวิทยาลัยของงานประชาสัมพันธ์ 

วางเอกสารข่าวเผยแพร่ ณ จุดลงเวลา 
ของคณาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

จัดเก็บข่าวลงในกฤตภาคข่าว (Clipping) 
และน าข่าวเสนออธิการบดี 



 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการส่งข่าวมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานต่างๆ 

ส าหรับของเจ้าหน้าท่ี  น าข่าวมหาวิทยาลัยฯ  เผยแพร่ใส่ในตะกร้า   
บริเวณท่ีสแกนเข้าปฏิบัติราชการ ช่วงบ่ายทุกวันจันทร์  

เก็บข่าวมหาวิทยาลัยประจ าสัปดาห์ใส่แฟ้มเก็บข่าวสัปดาห์ละ ๓ ฉบับ 

น าส่งข่าวมหาวิทยาลัยฯ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์อาวุโส  หน่วยงานภายนอก  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ  พร้อมท าหนังสือราชการปะหน้าน าส่งข่าว  

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ตอบกลับ  เก็บไว้เป็นงานประกันคุณภาพ 

น าต้นฉบับข่าวขึ้น Website มหาวิทยาลัยฯ และ Webboard ประชาสัมพันธ์ 

รวบรวมเข้าเล่ม  สรุปเป็นรายงานประจ าปี   
เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพของฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ประจ าสัปดาห์ (Press release)  ถ่ายส าเนาด้วยเครื่องถ่าย
ระบบดิจิตอล น าส่งให้หน่วยงาน คณะ ศูนย์ส านักต่างๆ 



 
 
 

ขั้นตอนการผลิตและเผยแพร่วารสารข่าว (Press release) 

เขียนข่าว/ตกแต่งภาพข่าว 

รวบรวมข้อมูลข่าว 
 

ออกแบบจัดหน้า 

ต้นฉบับข่าว 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

ส าเนาข่าว 

เย็บมุม/เข้าเล่ม 

เผยแพร่วารสารข่าว 

แก้ไขข้อความ 
รูปภาพ 

เก็บตน้ฉบับเข้าแฟ้ม 



 
 
 

รวบรวมข้อมูลข่าว 

แก้ไข 

บรรณาธิการตรวจสอบ 

ส่งส านักพิมพ์ท าการผลิต/ส่งศูนย์คอมพิวเตอร์เผยแพร่บน Website 

หนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ 

ขั้นตอนการผลิตหนังสอืพิมพ์ “อาลมัพางค์โพสต”์ 

เขียนข่าว/ตกแต่งภาพข่าว 

ออกแบบจัดหน้า 

ต้นฉบับข่าว 

Master Print 

CD Burn 

ตรวจสอบความถูกต้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานส่งข่าว/ข้อมูล 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวของหน่วยงานไปยังสื่อมวลชน 

ส่งข่าว 

พิจารณาประเภทของสื่อ 

ข่าวได้รับการเผยแพร่ 
ท า Clipping 

ตรวจสอบข้อมูล/ 
ความชัดเจนของเนื้อหา 

แก้ไขข้อความข่าว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการส่งข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชน 

เขียนข่าว 

หาข้อมูลข่าว/ประเด็นข่าว 

ตรวจสอบข่าว/ปรู๊ฟข่าว 

ส่งข่าวถึงสื่อมวลชน 

ผู้บริหารตรวจสอบ
ข้อมูลข่าว 

ไม่อนุมัติหรือ 
ให้แก้ไขข้อมูล 
หรือประเด็น 

ข่าวได้รับการเผยแพร่ 
ท า Clipping 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการจัดท า Art ต้นฉบับสื่อหนังสือพิมพ์ 

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ท าหน้าท่ีออกแบบ ลงในสื่อหนังสือพิมพ์  
โดยประสานงานกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  และจัดท า Art   

น าต้นฉบับให้ผู้เกี่ยวข้อง และหัวหน้างานตรวจความถูกต้องและเหมาะสม 

งานประชาสัมพันธ์  จัดท าเรื่องเบิกเงินสวัสดิการจากมหาวิทยาลัย   
เพื่อสนับสนุนให้สื่อหนังสือพิมพ์ / หน่วยงาน 

ได้รับหนังสือขออนุเคราะห์ในการขอสนับสนุนลงค าอวยพรในโอกาสครบรอบ  
หรือถวายพระพรในโอกาสต่างๆ จากสื่อหนังสือพิมพ์ / หน่วยงาน 

จัดส่ง Art ใหส้ื่อหนังสือพิมพ์ลงข่าว ทางอีเมล หรือส าเนาลงแผ่นซีดี  
ส่งไปให้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต่อไป 

ประสานงานให้สื่อหนังสือพิมพ์มารับเงินสนับสนุนกับฝ่ายการเงิน 

น าข่าวหรือ Art ท่ีสื่อหนังสือพิมพ์ลงเผยแพร่ให้ ส าเนาตัดเสนออธิการบดี  
เพื่อทราบต่อไป 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอยืมสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ/หรือ สืบค้นข่าวจาก Website ทางอินเตอร์เนต 

น าข่าวท่ีสื่อสิ่งพิมพ์ลงข่าว ถ่ายเอกสาร หรือ สแกน / ปร้ินจากเครื่องปร้ินเตอร์ 

ขัน้ตอนการตัดข่าวมหาวิทยาลัยฯ ที่ลงเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 

ตัดหรือถ่ายข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ติดแฟ้มลงสมุดน าเสนอข่าว  
น าเสนอ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนออธิการบดี 

น าสมุดข่าว เสนออธิการบดี เพื่อทราบ 

สิ้นปีรวบรวมท ารายงานประจ าปีของฝ่ายประชาสัมพันธ์  
เก็บไว้ท่ีงานประชาสัมพันธ์ ๑ ชุด เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับหนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ ด าเนินการโดยงานประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลิตหนังสือพิมพ์อาลัมพางค์โพสต์ เดือนละ ๑,๐๐๐ ฉบับ 

งานประชาสัมพันธ์ จัดท าหนังสือปะหน้าน าส่งไปให้หน่วยงานภายใน  
และหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานในจังหวัดล าปาง  

ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมศิษย์เก่า ฯลฯ 

ส่งให้จังหวัดล าปาง เพื่อแจกให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล าปาง   
ในการประชุมประจ าเดือนทุกครั้ง จ านวน ๑๘๐ ฉบับ 

หน่วยงานต่างๆท าหนังสือตอบรับการได้รับหนังสือพิมพ์มายังมหาวิทยาลัยฯ 

งานประชาสัมพันธ์ รวบรวมเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อท าประกันคุณภาพต่อไป 

ขั้นตอนการส่งข่าวหนังสือพิมพ์ให้หน่วยงาน หรือหนังสือ/วารสารต่างๆ 
เช่น หนังสือเกษียณ, หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานปริญญาบัตร 



กรณีเป็นป้ายไวนิล ให้เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ ออกแบบป้าย 
ให้ผู้เกี่ยวข้อง / หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ตรวจทานความถูกต้อง 

น าส่งให้ร้านป้ายผลิต และติดป้ายตามสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยฯก าหนด 

กรณีเป็นป้ายงานพระราชทานปริญญาบัตร หรือป้ายอื่นๆ  
ท าหนังสือขออนุญาตแขวงการทาง  เทศบาลเมืองล าปาง  เทศบาลเขลางค์นคร 
เพื่ออนุญาตติดป้ายบริเวณในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลและเขตท่ีรับผิดชอบ 

ของแขวงการทาง  โดยยึดตามระเบียบของผู้มีอ านาจเร่ืองการติดป้ายของล าปาง 

หากพ้นก าหนดระยะเวลา  ทางร้านท่ีรับจ้างผลิต หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอาคารเก็บป้าย 
และด าเนินการน าป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่ ติดแทน 

เก็บป้ายไว้หากสามารถน ามาแก้ไขใหม่ได้  
และท าเรื่องขอใช้งบในการผลิตป้ายฯ ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป 

ขั้นตอนการท าป้ายผ้า / ป้ายไวนิล / ป้ายประชาสัมพันธ์อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 

บันทึกภาพการติดป้ายไว้ประกอบงานประกันคุณภาพ 



 
 

ได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ติดเป็นข่าวบริการ , โปสเตอร์ , จัดท าป้ายยินดีต้อนรับ 

ตกแต่งบอร์ด หรือป้ายประกาศให้น่าสนใจ ติดบอร์ดไว้ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์/เดือน  

หากเป็นแผ่นปลิว หรือ แผ่นพับ หรือ โปสเตอร์  
น าส่งในล็อกจดหมายคณะ/หน่วยงานภายใน 

พร้อมส าเนาหนังสือเข้า 

ขั้นตอนการจัดท าบอร์ดและป้ายประกาศต่างๆ 



 
 

ส่งข่าวและภาพกิจกรรมท่ีส าคัญ  คัดภาพบางส่วน ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ขึ้นWebsite มหาวิทยาลัยฯ  โดยประสานงานกับทางเว็บมาสเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ตรวจเช็คข่าวสาร  และเลือกภาพกิจกรรมท่ีเด่นๆ เพื่อไรท์ใส่แผ่น CD   
หรือแชร์ทางเครือข่าย (ระบบ Lan) 

กรณีเป็นโฮมเพจของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี และงานประชาสัมพันธ์  
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีรับผิดชอบ จะน าข่าวภาพกิจกรรม สรุปการประชุม

คณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนฯ ขึ้นWebsite   
โดยประสานงานกับเว็บมาสเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้ผู้สนใจเข้าไปชมภาพทาง Website  
ในหมวด Gallery LPRU 

ขั้นตอนการน าข่าวและภาพขึ้น Website มหาวิทยาลัยฯ 



 
 

ได้รับข้อมูลข่าวสาร  มติสภา  มติการประชุม  ภาพคณะกรรมการ  ภาพกิจกรรม  
งานประกันคุณภาพฝ่ายต่างๆ งานตัวชี้วัดท่ีงานประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ กิจกรรม

หน่วยงานของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ  ท าเนียบ
ผู้บริหาร อาจารย์ ฯลฯ ท่ีกองกลาง งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบขึ้น Website ของ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  โดยประสานงานกับเว็บมาสเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

น าภาพ หรือกิจกรรมต่างๆ ขึ้น Website กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

ดูแลปรับปรุง ภาพถ่าย ภาพกิจกรรม ระเบียบ ข่าวสารต่างๆให้เป็นปัจจุบันท่ีสุด 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อให้ผู้สนใจได้รับชม และติดตามประเมินผล 

ขั้นตอนการน าข่าวสาร ภาพกิจกรรม ขึ้นโฮมเพจกองกลางส านักอธิการบดี 



 

รับและเตรียมข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งให้ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเตรียมข้อมูลประกาศ 

กรณีเป็นข่าวด่วน ต้องใช้ค าพูด “ขออภัยอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน” ทุกครั้ง   
โดยตรวจข้อความก่อนเพื่อแก้ไข แล้วจึงประกาศเสียงตามสาย โดยประกาศ ๒-๓ ครั้ง 

ขั้นตอนการประกาศเสียงตามสาย 



 

เตรียมข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ส่งข่าวมา  หรือประชาสัมพันธ์ไปหาแหล่งข่าวจากเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

สรุป ตรวจทานข่าวขึ้นป้ายไฟวิ่ง สรุปอย่างย่อท่ีสุด  
คีย์ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมป้ายไฟวิ่ง 

หากหมดระยะเวลาของกิจกรรม จะท าการลบท้ิง 
และใส่ข้อมูลใหม่ประชาสัมพันธ์ทางป้ายอักษรไฟวิ่งแทน 

ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ทางป้ายไฟว่ิงคอมพิวเตอร์ 



 

เตรียมข้อมูลรายชื่อผู้บริหารจากเลขานุการสภา/ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม เพื่อเตรียม
ถ่ายรูปคณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรติดบอร์ดหน้าตึกส านักงานอธิการบดี 

กรณีบอร์ดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ/สภาวิชาการฯ/สภาส่งเสริมมหาวิทยาลัย/
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ประสานกับกองเลขานุการสภาต่างๆ เพื่อทราบวันประชุม 

เพื่อเตรียมขอถ่ายรูปชุดสูทประจ าคณะกรรมการ หรือชุดสูทท่ีก าหนดไว้  

น าต้นฉบับแผนผังภาพผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากร  พร้อมชื่อ-สกุล   
ให้กองเลขานุการแต่ละคณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแก้ไข  

และส่งให้ผู้จัดท า 

ขั้นตอนการจัดท าท าเนียบบอร์ด ผู้บริหาร อาจารย์  
บุคลากร สังกัดกองกลาง 

น าต้นฉบับท่ีถูกต้อง ส าเนาลงแผ่น CD ให้ทางผู้จัดท า  ประสานงานกับทางฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ กองกลาง  ฝ่ายอาคารสถานท่ี  เพื่อเตรียมสถานท่ีติดบอร์ด 

คณะกรรมการ อาจารย์ หรือบุคลากรท่านท่ีหมดวาระลง/ย้าย/ออก  
จะได้ประสานการถ่ายภาพท่านใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 



 

รับส าเนาบิลค่าโทรศัพท์ จาก ทศท.คอเปอร์เรชั่น  จากงานบริหารทั่วไป (ธุรการ) 
เพื่อเตรียมท าบัญชีควบคุมการใช้ 

รวบรวมแบบฟอร์มท่ีขออนุญาตการใช้โทรศัพท์จากบุคลากร หน่วยงานต่างๆ  
ท่ีขอใช้โทรศัพท์ทางไกลและโทรสารทางไกล ประจ าเดือน 

คีย์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ โทรสาร ประจ าเดือนลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ให้ตรงกับบิลจากองค์การโทรศัพท์ (ทศท.) 

หลังจากคีย์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เสร็จแล้วปริ้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์   
ส่งข้อมูลการใช้โทรศัพท์ให้งานคลัง (ฝ่ายการเงิน) 

ส าเนาบัญชีควบคุมการใช้โทรศัพท์แต่ละเดือนไว้ท่ีงานประชาสัมพันธ์ เดือนละ ๑ ชุด/
ครั้ง  และส่งให้งานคลัง(ฝ่ายการเงิน) ๑ ชุด เพื่อตั้งเบิกตามระเบียบของฝ่ายการเงิน 

ขั้นตอนการท าบัญชีโทรศัพท์และโทรสารมหาวิทยาลัย 

สิ้นปีรวบรวมท าสถิติการใช้โทรศัพท์/โทรสาร  เย็บเล่มแต่ละเดือน  และรวบรวมเป็นปี  
และจัดท าสถิติการใช้โทรศัพท์/โทรสาร ทางไกลเพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 



 

เช็คกิจกรรมต่างๆจากแหล่งข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลัย หรือโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้า ให้เจ้าหน้าท่ีงานโสตฯ/ 

เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์ ไปถ่ายรูปท าข่าว 

เช็คอุปกรณ์กล้องถ่ายรูป  เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแบตเตอร์รี่ การ์ดความจ า 

ถ่ายรูปตามสถานท่ี  ท่ีนัดหมายหรือตามก าหนดการ 

คัดภาพเด่นลงข่าวมหาวิทยาลัย/ส่งภาพลงหนังสือพิมพ์  และกรณีเป็น 
ภาพกิจกรรมเด่น ขอให้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นWebsite ประมวลภาพกิจกรรม 

ขั้นตอนการถ่ายภาพ 

คัดภาพกิจกรรมประจ าเดือน  ไรท์ลงแผ่น CD เพื่อเก็บไว้เป็นภาพกิจกรรมประจ าปี 



 

ได้ข้อมูลรายละเอียดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นๆ 

สรุปข้อความจัดท าสปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นข้อความสั้นๆ  
ไม่ควรเกิน ๑-๒ นาที 

ประสานงานกับสถานีวิทยุ หรือบริษัทมีเดียผู้รับจัดท าสปอต 

น าต้นฉบับสปอตมาท าส าเนาลงแผ่น CD ตามจ านวนสถานีวิทยุ / 
หอกระจายข่าวในจังหวัด  

ท าหนังสือราชการปะหน้าน าส่งสปอต  พร้อมแนบสปอตใส่ซองน้ าตาล   
เพื่อน าส่งทางไปรษณีย์  หรือน าไปส่งเองถึงสถานีวิทยุ / หอกระจายข่าว   

พร้อมแนบข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีท าเป็นแผ่นปลิวแนบไปด้วย 

ขั้นตอนการผลิตสปอต 

ติดตามฟังตามรายการต่างๆ  ท่ีได้ส่งสปอตไป  และประเมินผล 



 

กรณีท าวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยฯ จัดท าโครงการเสนอมหาวิทยาลัย 
เพื่อของบประมาณ  และด าเนินการหาผู้จัดท ารับจ้างผลิตตามระเบียบพัสดุ 

กรณีเกินแสนบาท  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการผลิต 

หาข้อมูลภาพกิจกรรมต่างๆ/ภาพบุคลากร  ข้อมูลต่างๆเพื่อจัดท าวีดิทัศน์  
และ/หรือไปสัมภาษณ์ถ่ายท าเพิ่มเติมโดยนัดผู้สัมภาษณ์ล่วงหน้า  พร้อมให้ข้อมูล 

ก่อนท าการสัมภาษณ์  และหาข้อมูลข่าวสาร เพื่อประกอบการจัดท าวีดิทัศน์  
เช่น วีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติต่างๆ  
วีดิทัศน์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร หรืองานเกษียณ ฯลฯ 

จัดท าสคริป เพื่อให้ผู้รับผิดชอบ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมลงเสียงบรรยาย 

มอบให้ผู้จัดท าท่ีรับผิดชอบ  หรือผู้ท่ีได้รับผิดชอบด าเนินการผลิต 

น าเผยแพร่ และแนะน ามหาวิทยาลัย  เพื่อให้บุคลากร แขกผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย
และสังคมรับรู้ข่าวสารมหาวิทยาลัย  เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

แก่มหาวิทยาลัยอีกทางด้วย / ติดตามผลการเผยแพร่วดีิทัศน์ 

ขั้นตอนการจัดท าวีดิทัศน์ 



 

ภาพกิจกรรม/ภาพบุคลากร และวีดิทัศน์  ท่ีบันทึกภาพโดยเจ้าหน้าท่ี 
งานประชาสัมพันธ์และงานโสตฯ  หากหน่วยงานใดต้องการ ให้น าแผ่นCDเปล่า หรือ 

แผ่นDVDเปล่า เพื่อขอรับบริการส าเนาภาพ และวีดิทัศน์ 

กรณีท่ีภาพมีน้อยอาจใช้แฮนด์ดี้ไดร์ฟมาส าเนาภาพได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีงานโสตฯ  
กรณีเร่งด่วน  สามารถรอรับได้ / หากไม่ด่วน เจ้าหน้าท่ีงานโสตฯจะนัดเวลา 

เพื่อมารับภายหลัง 

เก็บภาพ / วีดิทัศน์ไว้เป็นภาพกิจกรรมประจ าปีของฝ่ายเพื่อใช้สืบค้นต่อไป 

ขั้นตอนการขอส าเนาภาพกิจกรรมและวีดิทัศน์ 

ผู้ขอใช้บริการจะต้องเขียนแบบฟอร์มการขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ 



 

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีผู้มาติดต่อสอบถามด้วยความเต็มใจและยิ้มแย้มแจ่มใส 

สอบถามและทักทายแก่ผู้มาติดต่อสอบถามก่อน และฟังค าถามผู้มาติดต่อด้วยความ
สนใจอย่างเป็นกันเอง  หากไม่ทราบข้อมูล  ขอให้ผู้มาติดต่อสอบถามรอสักครู่ และ 

โทรสอบถามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และแนะน า ชี้ทางให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้มาติดต่อ 

ติดตามประเมินผลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ และปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อให้ผู้มาติดต่อสอบถามติดตามข่าวสาร 

และได้รับความพึงพอใจกลับไป 

ขั้นตอนการให้บริการติดต่อสอบถาม 



 

หาข้อมูลรายละเอียดจากผู้ประสานงาน  หรือจากโครงการ 

ประสานงานกับผู้จัดโครงการ  วิทยากร  และประธาน 

ด าเนินการเป็นพิธีกร  ตั้งแต่เปิดรายการถึงจบรายการ 

ขั้นตอนการเป็นพิธีกร 

ด าเนินการจนเสร็จรายการ / ปิดงาน 



 

ให้การต้อนรับสื่อมวลชนท่ีมาติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย  
หรือส่ือมวลชนท่ีมาท าข่าวในมหาวิทยาลัย  พร้อมเตรียมเอกสารให้ส่ือมวลชน 

ให้การสนับสนุนงบประมาณเมื่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ขอรับการสนับสนุน  
โดยท าหนังสือผ่านมายังมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อมหาวิทยาลัยฯสั่งการมายังประชาสัมพันธ์ 
ก็จะประสานกับฝ่ายการเงินและสื่อมวลชน  เพื่อด าเนินการสนับสนุน และลงโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ตามความเหมาะสมเป็นรายๆ เฉพาะสื่อต่อไป 

มอบของท่ีระลึก  แก่สื่อมวลชนเมื่อมาท าข่าว  งานแถลงข่าว  หรือตามเทศกาล 
ตามความเหมาะสม และไปร่วมงานวันนักข่าว  ขอบคุณเทศกาลปีใหม่   

วันครบรอบต่างๆของสื่อ  เทศกาลส าคัญๆที่สื่อเชิญชวนไปร่วมงาน  
ลงข่าวเผยแพร่ในหนังสือต่างๆ  ที่สื่อมวลชนเชิญชวนไปร่วมงานตามความเหมาะสม  
พร้อมเชิญตามโครงการมวลชนสัมพันธ์  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการประสานสมัพันธ์กับสื่อมวลชน ตามโครงการมวลชนสมัพันธ์ 

ประเมินผลการตอบรับ การรับรู้ข่าวสารจากบุคลากร  สังคมท้องถิ่น  
และความยอมรับแก่สังคมของมหาวิทยาลัยฯต่อไป 



 

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยฯ  โดยอธิการบดี ลงนามค าสั่งประจ าปี 

ประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เพื่อหาข่าวสาร และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงานส่งข่าวสารมาให้ประชาสัมพันธ์กลาง 

ด าเนินการเผยแพร่ตามต้องการ  หากมีข่าวสารมากก็จะน าไปเผยแพร่ในฉบับต่อไป  
ท าต้นฉบับข่าวและข่าวเรียบร้อยแล้ว  ส่งให้หน่วยงานต่างๆ  

ท่ีเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่ข่าวสารประจ าหน่วยงาน 
และเก็บไว้เป็นงานประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน 

ขั้นตอนการจัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจ าหน่วยงาน 

จัดเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในการจัดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หรือ 
ผู้อ านวยการกองกลาง ได้จัดสรรงบประมาณไว้ในงบประจ าปี  พร้อมก าหนดวัน เวลา 
สถานท่ี เชิญวิทยากรร่วมบรรยาย เชิญเครือข่ายประชาสัมพันธ์ร่วมการประประชุม 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จัดหารางวัลให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ท่ีส่งข่าวสารมากท่ีสุดในรอบปี มี ๕ รางวัล  
ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์  

ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงานตนเองและมหาวิทยาลัย  
และสรุปโครงการรายงานต่อมหาวิทยาลัย 



 

เตรียมเอกสารและวาระการประชุม 

จองห้องประชุม / เตรียมอาหาร เครื่องดื่มเลี้ยง 

ท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณประจ า หรือของบสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการภาคประชาชน หรือประชุม
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตามค าสั่งต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

จัดวาระการประชุม  เชิญหนังสือประชุมคณะกรรมการ 

ประสานงานกับประธานการประชุม  เพื่อทราบวาระการประชุม 

ด าเนินการประชุม 

ประสานงานฝ่ายโสตฯ  ในเรื่องทัศนูปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์  LCD 

การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะกรรมการที่มาประชุม  อ านวยความสะดวกระหว่างการประชุม 

บันทึกการประชุม 

ด าเนินการหลังการประชุม/ท าสรุปรายงานการประชุม  
ประเมินผล/ เผยแพร่ข่าวการประชุม 

ติดตามผลการประชุม และส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการในการประชุม 
คราวต่อไป  โดยประสานงานกับเลขานุการ  และประธานการประชุมต่อไป 

 

เก็บเอกสารการประชุมไว้  เพื่อท าประกันคุณภาพ  
เพื่อรับการตรวจจากคณะกรรมการ กพร. สมศ. กรรมการตรวจภายใน ต่อไป 

รวบรวมท ารายงานประจ าปี 



 

ของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และ/หรือกองกลาง   
จัดสรรให้ในการจัดท าสมุดโทรศัพท์ประจ าปี 

เมื่อได้งบประมาณแล้วก็ด าเนินการส่งแบบฟอร์มขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ   
เรื่องท าเนียบผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน  

เบอร์โทรศัพท์ส่วนบุคคล  เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เพื่อส่งข้อมูลมาท่ีประชาสัมพันธ์  
รวบรวมท าสมุดโทรศัพท์ประจ าปี 

ได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ แล้วน ามาจัดพิมพ์  
พิมพ์เสร็จแล้วปริ้นต้นฉบับให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจทานความถูกต้อง 

ขั้นตอนการท าสมุดท าเนียบโทรศัพท์ประจ าปี 

ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออกแบบปกสมุดโทรศัพท์   
เพื่อให้ผู้บริหาร  ผู้เกี่ยวข้องดูความสวยงามและเหมาะสม 

ส่งต้นฉบับให้ทางร้านจัดท าเป็นรูปเล่ม  แจกให้หน่วยงานภายใน บุคลการ  
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นประจ าปี  

เก็บไว้ท่ีงานประชาสัมพันธ์บางส่วนเพื่อเก็บไว้สืบค้นและเป็นงานประกันคุณภาพต่อไป 



 

แจ้งก าหนดวันบันทึกเทปโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์  เสนอต่ออธิการบดี 

ทราบก าหนดการวันบันทึกเทปจากผู้บริหาร  แจ้งสถานีโทรทัศน์ 
เพื่อจัดท าหนังสือราชการเพื่อขออนุญาตจากสถานีโทรทัศน์ 

แจ้งผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ตัวแทนนักศึกษาจาก กพน.  
เพื่อเชิญไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 

ขั้นตอนการพาผู้บริหาร  ตัวแทนอาจารย์  นกัศึกษา   
ร่วมบันทึกเทปถวายอาศิรวาท  ณ สถานีโทรทัศน์ 

ท าหนังสือขออนุเคราะห์สาขาภาษาไทยเพื่อแต่งค าฉันท์ถวายอาศิรวาท  
ให้แก่ประธาน (อธิการบดี) 

 

จัดท าบันทึกข้อความของบประมาณ  เพื่อสนับสนุนในเรื่องค่าอาหาร เครื่องดื่ม  
รับรองผู้ไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 

ประสานงานฝ่ายยานพาหนะเพื่อขอบริการรถบัสรับส่งผู้บริหาร นักศึกษา  
ผู้ประสานงาน เพื่อไปราชการ 

ส่งสคริปถึงสถานีโทรทัศน์ 

สรุปรายชื่อผู้ไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์  เพื่อท าค าส่ังไปราชการพร้อมแจ้งหน่วยงาน  
ประสานงานกับผู้บริหาร  ตัวแทนนักศึกษา  ไปบันทึกเทปโทรทัศน์   

นัดวัน เวลา สถานท่ี  เพื่อเดินทางไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ 

ประสานงานกับสถานีโทรทัศน์  เพื่อขอส าเนาวีดิทัศน์การบันทึกเทป 
น ามาเปิดเผยแพร่วันท่ีจัดพิธีถวายราชสดุดีท่ีหอประชุม 



 

ขั้นตอนการจัดพิธีถวายราชสดุดีในมหาวิทยาลัย 

เสนอร่างก าหนดการจัดพิธีต่อมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

จัดท าค าถวายราชสดุดีให้แก่ประธานในพิธี  โดยประสานไปทางสาขาภาษาไทย  
คณะครุศาสตร์ 

แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบ 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี(จัดสถานท่ีจัดพิธี)  กองพัฒนานักศึกษา(จัดนักศึกษาร่วมพิธี) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ฝ่ายโสตฯ)(จัดเครื่องเสียงต่างๆ)   

สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์(แต่งค าฉันท์ให้ประธานกล่าวถวายราชสดุดี  
จัดนักศึกษาสาขาภาษาไทยถวายค าฉันท์อาศิรวาทบริเวณพิธี)   

ประสานงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม(กรณีจัดท าพิธีท าบุญตักบาตรด้วย)   

จัดท าแฟ้มค ากล่าวถวายราชสดุดีให้ประธาน   
จัดท าแฟ้มลงนามถวายพระพรให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ลงนาม  

จัดท าป้ายบนเวที  ท าป้ายประชาสัมพันธ์   

สรุปรายงานต่อมหาวิทยาลัย และรายงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบท่ัวกันเพื่อให้บุคลากรร่วมพิธี   



 

ร่าง / พิมพ์ บันทึก และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย 

น าเสนอหัวหน้างานลงนาม  

ด าเนินการตามขั้นตอน  จัดส่งไปยังหน่วยงานท่ีต้องการติดต่อ  
เช่น เรื่องขออนุมัติงบประมาณเสนอผ่านกองนโยบายและแผนก่อน 

กรณีบันทึกข้อความเรื่องปกติเสนออธิการบดี ส่งท่ีงานบริหารท่ัวไป (ธุรการ) 

ขั้นตอนการออกหนังสือราชการ บันทึกข้อความ 

ตามเรื่องท่ีเสนอไปว่าอนุญาต หรืออนุมัติ หรือไม่ 

ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ / ตามขั้นตอน  

เก็บเรื่อง รวบรวมเป็นแฟ้มรายงานประจ าปี 

บันทึกข้อความ 



 
 
 

พิมพ์บันทึก / พิมพ์จดหมายราชการภายนอก และตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย 
หนังสือน าส่งข่าวมหาวิทยาลัย (หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ) 

ออกเลขที่ของหนังสือโดยขอจากงานบริหารท่ัวไป (ธุรการ) 

น าเสนอผู้อ านวยการกองกลาง / ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี / รองอธิการบดี / 
อธิการบดี ลงนาม 

ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ / โทรสาร / อีเมล / ส่งเอง /  
น าฝากพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยไปส่งให้ 

 
 

ติดตามเรื่อง / ด าเนินการต่อ  

หน่วยงานตอบรับ / เก็บเข้าแฟ้มเป็นงานประกันคุณภาพ  
เข้าแฟ้มเป็นรายงานประจ าปี 

ขั้นตอนการออกหนังสือออก 



 

ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน  บุคลการเรื่องบุคลากร / บิดามารดา ถึงแก่กรรม 

ประสานงานขอรายละเอียดจากเจ้าภาพ 

แจ้งผู้บริหาร / ส านักงานอธิการบดีเพื่อเบิกเงินสวัสดิการ 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดซื้อพวงหรีดไปร่วมแสดงความไว้อาลัยแก่เจ้าภาพ 

ขั้นตอนการประสานงานไปร่วมพิธบี าเพ็ญกุศลศพ 

ประสานงานกับฝ่ายยานฯ เพื่อทราบข้อมูลการบริการเรื่องรถบริการไปร่วมพิธี 
 

บันทึกภาพ การเป็นเจ้าภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรไปร่วมพิธี 



 
 
 
 

หาข้อมูล ข่าวสาร จากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดรายการวิทยุ 
 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  

(ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ๑๐๕.๕ MHz) 
พร้อมเปิดสปอตประชาสัมพันธ์งานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

ฟังเสียงตอบรับจากผู้ฟัง จากการโทรศัพท์มาขอเพลง  
และจดหมายส่งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือสถานีวิทยุ   

พร้อมค าติชม หรือแสดงความคิดเห็นทางเวปบอร์ดสถานีวิทยุ 

สิ้นปีท าสรุปสถิติการรับฟังรายการต่างๆ จากผู้ตอบรับ   
ทางแบบสอบถาม/ทางเว็บบอร์ด/จดหมายติชมจากผู้ฟัง  

เพื่อปรับปรุงรายการต่อไป 

ขั้นตอนการจัดรายการวิทยุ 



 
 

รับข้อมูล ข่าวสาร  เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานต่างๆ 

ตรวจทานความถูกต้องให้เหมาะสมกับการจัดท าสปอต 

น าเสนอข่าว / ส่งข่าว หรือเผยแพร่เปิดสปอตทางรายการวิทยุ / หอกระจายข่าว 

ขั้นตอนการให้บริการทางรายการวิทยุ 
ในความรับผิดชอบของงานประชาสัมพันธ์ 

แยก / วิเคราะห์ การน าเสนอเนื้อหาข่าวสารเป็นข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์และ
จัดท าสปอตเผยแพร่ 

ติดตามการน าเสนอข่าว / สปอต ของสถานีวิทยุ หอกระจายข่าว  
ท่ีได้ขออนุเคราะห์เผยแพร่จากสถานีวิทยุ / หอกระจายข่าว 



 
 
 

รับเรื่อง / ความจ านงการใช้บริการ 

ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ 

ติดตั้งอุปกรณ์โสตฯ ในหอประชุม หรือสถานท่ีท่ีมีผู้ขอใช้บริการ 

ขั้นตอนการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์โสตฯ 

ให้ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์ / บันทึกข้อความ  
เช่น เครื่อง LCD   เครื่อง Projector 

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โสต  ขอใช้บริการ  ขอความอนุเคราะห์ 

ตรวจเช็ค / เก็บอุปกรณ์หลังการใช้งาน   
ซ่อม / ปรับปรุงเพื่อใช้งานในโอกาสต่อไป 



 

จัดท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  โดยงบประมาณ  
โครงการท่ีได้จัดสรรแล้วจากกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

เรื่องอนุมัติแล้ว  ให้ประสานการสั่งซื้อ / สั่งจ้าง  
และการตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุต่อไป 

ขั้นตอนการท าจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์  
งบประมาณ (ประจ า) 

จัดท าเรื่องจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อ ค่าจัดจ้าง ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย  
โดยลงโปรแกรม ๓ มิติ  ของกองนโยบายและแผน 

ส่งให้ฝ่ายพัสดุ กองกลาง ด าเนินการ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ 



…………………………………………………..…………………………………… ......................................................... 

............................................................ 

......................................................................... 

...................................................................................... 

............................................................ 
............................................................ 

..............................................................................................................................

... 

 

                                
                   

 
วันที่ .........../............/................. 
หน่วยงาน                               หมายเลขโทรศัพท์ภายใน       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  หัวหน้างานประชาสัมพนัธ์   กองกลาง   ส านักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ด้วยข้าพเจ้า                                              ต าแหน่ง          
มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน/บุคลากร ของท่านประชาสัมพนัธ์ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมและหรือ 
ภาพกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ใน 
 
            วารสารข่าวประชาสมัพันธ์ (LPRU News)                         Facebook งานประชาสัมพนัธ์ 
            Webboard  ของมหาวิทยาลัย                                        ส่งเผยแพร่สื่อมวลชน                                                  
 บอร์ดประชาสัมพนัธ์อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ                      วิทยุเพื่อการศึกษา 105.5 ราชภัฏเรดิโอ
   
           
 ทั้งนี้ได้แนบเอกสารข้อความเพือ่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์หัวข้อ………………………………………………………………… 
..................................................................................................................................................................................................   
 แนบเป็นเอกสาร     ส่งทางเมล์ที่   prlpru@hotmail.co.th 
 ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล                                        หรือ  sasathorn_22@hotmail.com 
           
                   ลงชื่อ............................................................... 
                  (                                                     ) 
                                    ผู้ขอใชบ้ริการ 
                                                            e-mail:   
 
         หมายเลขโทรศัพท.์....................................................................................... 

(ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่) ความเห็นของ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  กองกลาง     
                                             ส านักงานอธิการบดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

     1.ทราบ 
ลงชื่อ.........................................  2.มอบ............................................................. ด าเนินการ 
(................................................)        3.................................................................................................................... 
 ................/............../................                             ลงชื่อ........................................... 
           ผู้รับเอกสาร                        (.................................................) 
                                               หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงาน
..................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

        ลงชื่อ.................................................. 
                           (...........................................................) 
                                        ผู้ด าเนินงาน 

 

แบบฟอร์มขอใช้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 



 

 

 

แบบขออนุญาตใช้โทรศัพท์ทางไกล / ส่งโทรสาร  (FAX) 
 

วันที่     เดือน   พ.ศ.   

เรื่อง ขออนุญาตใช้โทรศัพท์ทางไกล / ส่งโทรสาร  (FAX) 
 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 ข้าพเจ้า      ต าแหน่ง              .
สังกัด     มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มีความประสงค์ใช้โทรศัพท์ทางไกล  /  
โทรสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือติดต่อราชการเรื่อง         
เบอร์โทรศัพท(์  )       ต่อ           .
ถึง   สถานที่      จังหวัด            .
จ านวนครั้งที่โทรออก ครั้ง 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 ลงชื่อ      
 ตัวบรรจง(             ) 
 

 อนุญาต 
  
 
 (นายปรีชา  ไชยโย) 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

หมายเลขโทรศัพท์  (กรณีส่งโทรสารเป็นชุด) 
เบอร์โทร       
เบอร์โทร       
เบอร์โทร       
เบอร์โทร       
เบอร์โทร       
เบอร์โทร       
เบอร์โทร       
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ต่อโทรศัพท์ / ผู้ส่งเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ต่อโทรศัพท์   เวลา   น.  วันที ่   
  Fax  อัตโนมัติ   Fax รับสาย  ผู้รับเอกสาร       หมายเหตุ     
ลักษณะการใช้โทรศัพท์  

  โทรศัพท์ภายในพื้นที่จังหวัดล าปาง    โทรศัพท์ทางไกล/โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  โทรสาร  จ านวน แผ่น 

 



 

 

 

 

ใบน ำส่งโทรสำร (Fax) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง  (Lampang Rajabhat University) 
๑๑๙  หมู่ ๙ ถนนล ำปำง-แม่ทะ  ต ำบลชมพู   อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำปำง  ๕๒๑๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๓-๗๓๙๙   โทรสำร ๐-๕๔๒๓-๗๓๘๘-๙    www.lpru.ac.th 

 

เรื่อง ……………………………………...…………. 
ผู้รับ ……………………………………...…………. 
หน่วยงำน ................................................................... 
...................................................... ............................... 
จังหวัด ........................................................................ 
หมำยเลขโทรสำร (.............)........................................ 

 

ผู้ส่ง  …………………………...……………...……. 
หน่วยงำน ................................................................... 
..................................................................................... 
หมำยเลขโทรสำร (..............)....................................... 
วันที่ส่ง ........../.........../.......... เวลำที่ส่ง................. น. 
จ ำนวนเอกสำรที่ส่ง   รวมเอกสำรแผ่นนี้.............แผ่น 

ข้อควำม 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
. 
 หำกได้รับเอกสำรไม่ครบถ้วน  หรือไม่ชัดเจน  กรุณำโทรกลับตำมหมำยเลขโทรศัพท์ข้ำงต้น 



 

หนังสือพิมพ์ / วารสาร 
............................................................................ 

 

วันที่ ........................................................................................  
ปีท่ี...........................               ฉบับที่ ................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กฤตภาคข่าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ด าเนินการโดยงานประชาสัมพันธ์  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
119  หมู่ 9  ต าบลชมพู  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง  โทรศัพท์ 0-5423-7399  ต่อ 7319, 3819 

โทรสาร 0-5423-7388, 0-5423-7389   www.lpru.ac.th 
 



แบบฟอร์มการประชาสัมพันธ์ข่าวทางการประกาศเสียงตามสาย  (ส าหรับผู้ใช้บริการ) 
งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  ส านักงานอธกิารบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
             

 
หน่วยงาน / สังกัด                                             วันที่                    
เบอร์ภายใน     
 
เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวทางการประกาศเสียงตามสาย 
 

เรียน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

 ข้าพเจ้า      ต าแหน่ง                             .                  
สังกัด       มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มีความประสงค์ขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางการประกาศเสียงตามสายโดยมีรายละเอียดดังนี้     
              
              
              
                       
โดยขอประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่     ถึงวันที่       
ช่วงเวลา       ภาคเช้า  เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐  น. 
      ภาคบ่าย  เวลา  ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐  น.   
   
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
       ลงชื่อ         
ตัวบรรจง(      ) 
 ผู้ขอประชาสัมพันธ์ข่าว 
  วันที่    เวลา           
               
 

ส่วนของผู้ประกาศเสียงตามสาย 
ชื่อ – สกุล      
ต าแหน่ง      

อนุญาต 
 (.................................................................) 
(                                                      )                                                              
             หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 วันที่                                               . 

วันที่ประกาศ        
ถึง      
  ภาคเช้า  เวลา  ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐  น. 
  ภาคบ่าย เวลา  ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐  น.   
 



 

แบบฟอร์มการประกาศเสียงตามสาย (ส าหรบัผู้ประกาศ) 

 

ส่วนของผู้ประกาศเสียงตามสาย 
ชื่อ – สกุล      
ต าแหน่ง      

             

ค าประกาศ  (ภาคเช้า) 
 

เปิดการประกาศ  ขณะนี้เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ล าดับต่อจากนี้ไปเป็นเสียงประชาสัมพันธ์
ข่าวสารประจ าวันที่                     จ า ก ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดีค่ะ 
ปิดการประกาศ (ประกาศก่อนเทียบเวลาเคารพธงชาติ)  งานประชาสัมพันธ์  จะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเสียงตามสายเป็นประจ าทุกวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๗.๓๐ – 
๐๘.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา  ๑๒.๑๕ – ๑๒.๓๐  น.  หน่วยงานใดต้องการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร สามารถส่งข้อมูลและเขียนแบบฟอร์มได้ที่งานประชาสัมพันธ์  ช้ัน  ๑  อาคารโอฬาร  
โรจน์หิรัญ 
 

 
ค าประกาศ  (ภาคบ่าย) 
 

เปิดการประกาศ  ขณะนี้เวลา  ๑๒.๑๕  น.  ล าดับต่อจากนี้ไปเป็นเสียงประชาสัมพันธ์
ข่าวสารช่วงที่  ๒  ประจ าวันที่           จากงานประชาสัมพันธ์  
กองกลาง  ส านักงานอธิการบดีค่ะ 
ปิดการประกาศ   งานประชาสัมพันธ์  จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเสียงตามสาย
เป็นประจ าทุกวันราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.  ภาคบ่ายเวลา ๑๒.๑๕ – 
๑๒.๓๐  น.  หน่วยงานใดต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถส่งข้อมูลและเขียนแบบฟอร์ม
ได้ที่งานประชาสัมพันธ์  ชั้น  ๑  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 
 
 

 

วันที่ประกาศ              
ถึง      
สรุปจ านวนข่าว       ข่าวจาก            .หน่วยงาน
   



 
เนื้อข่าวประชาสัมพันธ ์
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              


