คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมอํานวยการ
วาที่ ร.ต.ธภกฤศ จันทสโร
ยินดีต้อนรับ

สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กลุมอํานวยการ
แนวคิด

สวนที่ 1 บทนํา

งานอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร
องคการ การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอํานาจ หนาที่ ไดอยาง เรียบรอย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกตองและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและ ใหบริการขอมูล
ขาวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใขในการจัดการศึกษาแก สถานศึกษาเพื่อให
สถานศึกษาบริหารจัดการไดอยางสะดวก คลองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไป
ตามมาตรฐานสํานักงาน
2. เพื่อใหบริการ สนับสนุน ลงเสริม ประสานงาน อํานวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน
3. เพื่อใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดตอสาธารณซน กอใหเกิดความรู ความเขาใจการดําเนินงาน เกิดความ
เสื่อมใส และศรัทธา และใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. เพื่อลงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแกขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบขาย/ภารกิจ
1.
งานสารบรรณ
1.1. งานรับ-ลงหนังสือราชการ
1.2 งานการจัดทําหนังสือราชการ
1.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ
1.4 งานการยืมหนังสือราชการ
1.5 งานการทําลายหนังสือราชการ
2. งานชวยอํานวยการ
2.1 งานรับ-สงงานในหนาที่ราชการ
2.2 งานมอบหมายหนาที่การงาน
2.3 งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 งานประชุมภายในสํานักงาน
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3.2 งานบริการอาคารสถานที่

3.3 งานรักษาความปลอดภัย

4. งานยานพาหนะ
5. งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 งานจัดระบบบริหาร
5.2 งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
5.3 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 งานคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.6 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
6. งานประสานงาน
7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7.1 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
8. งานประซาสัมพันธ
8.1 งานสรางเครือขายประซาสัมพันธ
8.2 งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

๑

แผนภูมิแสดงขอบขาย / ภารกิจของกลุมอํานวยการ

๒

๓

สวนที่ 2
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร :
ผูรับผิดชอบ :
ตําแหนง :

คูมอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
งานชวยอํานวยการ
วาที่ ร.ต.ธภกฤศ จันทสโร
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

๕

1. ชื่องาน : งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคลองตัว ทันสมัยและทันตอเหตุการณ
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแตรับเรื่องมาดําเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกตอง
และประสานงานใหถูกตองเรียบรอยกอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ และ
บันทึกขอวินิจฉัยสั่งการแลวจึงสงเอกสารคืนหนวยงานเจาของเรื่องและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. คําจํากัดความ
“ผูบริหาร” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ เลขานุการ” หมายถึง ผูปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวก
ใหแกผอู ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“หนังสือภายใน” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุมตาง ๆ ในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“ หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม
และหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร
5.1.1 ในกรณีเลขานุการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียน
รับเอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเปนหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ(หนังสือ
ภายนอก) และหนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)
5.1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียน
รับเอกสารจากกลุม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หนังสือภายใน)
5.2 เลขานุการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยวิเคราะหเนื้อหาพรอมทั้งการตรวจสอบ
และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดลําดับความสําคัญของงานในเบื้องตนกอนนําเสนอผูบริหาร
5.3 เลขานุ ก ารนํ า เสนอเอกสารต อ ผู  อํ า นวยการสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา/รองผู 
อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ
5.3.1 กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หากเห็นชอบใหดําเนินการตอในขอ5.4 หากไมเห็นชอบใหเลขานุการสงคืนเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุง
5.3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุมที่รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับมอบอํานาจใหกํากับดูแล ใหเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา
หากเห็นชอบใหดําเนินการตอในขอ
5.4 หากไมเห็นชอบใหเลขานุการสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิ ดชอบ เพื่อปรับปรุง ถาหาก
นอกเหนือจากอํานาจการอนุมัติใหผานเรื่องไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาตอไป
5.5 เลขานุการบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู
อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชในการตรวจสอบและติดตามงานกอนสงเรื่องออก
๖

ดําเนินการเอง

5.6 เลขานุการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ กรณีที่ผูบริหารมอบหมายใหเลขานุการ

5.7 สงหนังสือคืนหนวยงาน/กลุม เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งตอไป
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบัติงานของผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปตามกําหนดที่นัดหมาย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

รับเอกสารจาก
สารบรรณ

ตรวจสอบ/วิเคราะห์เบือ้ งต้น
ลงทะเบียนเอกสาร/หนังสือราชการ

เสนอผอ.สพป.
พิจารณาสั่งการ

ปฏิบัติตาม ผอ.สพป.
สั่งการ

ประสานงาน/แจง รองผอ.สพป./
ผอ.กลุม/ผูบริหารสถานศึกษา
สพป. และเจาหนาที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามคําสั่ง

๗

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบฟอรมตารางการนัดหมาย
7.2 บัญชีรายชื่อผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามนัดหมาย
8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

๘

ประเภทเอกสาร : คูมอื ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
ผูรับผิดชอบ : วาที่ ร.ต.ธภกฤศ จันทสโร
ตําแหนง : เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

๙

1. ชื่องาน : งานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินงานประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
2.2 เพื่อการติดตอประสานงานขอมูลพื้นฐานการทํางานระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอกใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
3. ขอบเขตของงาน
ประสานงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานภายใน และภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จะตองติดตอประสานงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน
4. คําจํากัดความ
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานนี้
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
“ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น” หมายถึง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ควบคุมดูแลงานกลุมอํานวยการ/ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
“ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“ประสานงานภายใน” หมายถึง ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
“ประสานงานภายนอก” หมายถึง ประสานงานกับหนวยงาน องคกร และบุคคลภายนอก
สํานักงาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจาหนาที่ ศึกษา วิเคราะห ภารกิจและรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของและ
จําเปนตอการประสานงาน
5.2 เจาหนาที่รวบรวมขอมูล แยกขอมูลของแตละหนวยงานเพื่อสะดวกตอการคนหา
5.3 นํ าเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล ใหผบู ังคับบัญชาตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ
5.4 รวบรวมขอมูลพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินงาน ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
5.5 ประชาสัมพันธภารกิจงาน ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจง
หนวยงานตาง ๆ ทราบ
5.6 ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการติดประสานงานที่รวดเร็ว
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห ภารกิจ
และรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
และจําเปนตอการประสานงาน

รวบรวมขอมูล
แยกขอมูลของแตละหนวยงานเพื่อสะดวกตอการคนหา

นําเสนอขอมูล และวิธีการเผยแพรขอมูล
ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับพิจารณาเห็นชอบ

รวบรวมขอมูลพื้นฐาน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ประชาสัมพันธภารกิจงาน
ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงหนายงานตางๆ ทราบ

ปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
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ประเภทเอกสาร : คูมอื ขั้นตอนการดําเนินงาน
ชื่อเอกสาร :
ผูรับผิดชอบ :
ตําแหนง :
ผูรับผิดชอบ :
ตําแหนง :

งานประชาสัมพันธ
นางดารณี บุญสุย
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วาที่ ร.ต.ธภกฤศ จันทสโร
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ
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คูมือการปฏิบัตงิ านประชาสัมพันธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

1.ความเปนมาและความสําคัญของงานประชาสัมพันธ
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน มีบทบาทสําคัญตอการสื่อสาร รวมถึงการ
ประชาสัมพันธองคกร เปนการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
กลาวคือเปนสื่อสาร และการเผยแพรขาวสารจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สูโรงเรียนในสังกัดและ
สาธารณชนในขณะเดียวกันก็เปนการรับฟงความคิดเห็น รับทราบขอมูลความเคลื่อนไหวตาง ๆ จากโรงเรียนใน
สังกัดและสาธารณชน อาทิเชน ขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นเมื่อนํามาวิเคราะห ตรวจสอบขอมูล เรียบเรียง นํามาสู
ขาสารสารการประชาสัมพันธที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ เกิดประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังนําไปสูการกาวสูการเรียน “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” ในการสอดสอง
ดูแล และรับฟงขอรองเรียน แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การดําเนินงานของโรงเรียนและสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติราชการที่สุจริต เปนประโยชนตอสังคม
2.วัตถุประสงค
การเผยแพรขอมูลขาวสารขององคกร เปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปสูประชาชนใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันจะนํามาซึ่งการมีสวนรวมของภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือใน
การถายทอดนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติตลอดจนเปนชองทางในการสื่อสารระหวางบุคลากรในองคกร
โดยในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
วัตถุประสงคดังนี่
1. เพื่อใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานการ
ประชาสัมพันธ
2. เพื่อเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
3.ขอบเขตการดําเนินงาน
ขอบเขตของการจัดทําคูมือกระบวนการเผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในครั้งนี้ โดยไดดําเนินการรวบรวมภาพถาย กิจกรรม ความรูจากการปฏิบัติงานดานการผลิตและ
เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกระบวนการตั้งแตการวางแผนการวางแผนและ
กําหนดประเด็นเนื้อหาในการผลิตสื่อ การออกแบบและจัดทําสื่อ การตรวจสอบความถูกตอง และการเผยแพร
4.คําจํากัดความ
4.1 การประชาสัมพันธ (Public Relation) การประชาสัมพันธหรือการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธสวนหนึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการชักจูงประชามติ (Public Opinion) ดวยวิธีการติดตอสื่อสาร
(Communication)
เพื่อใหกอลุมประชาชนเปาหมาย (Target publics) เกิดมีความรู ความเขาใจและมีความรูสึกที่ดีตอหนวยงาน
องคกร หรือสถาบัน การประชาสัมพันธจึงมิใชเปนเพียงแคงานเผยแพร (Publicity) แตงานประชาสัมพันธเปน
งานในเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิดความรูความเขาใจแกประชาชน เปนงาน สนับสนุน สงเสริม สรางความเขาใจ
อันดีและสรางสัมพันธภาพระหวางองคกร หนวยงาน หรือสถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ โดยยึดหลัก
ความจริงและประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย
การประชาสัมพันธเปนงานในระดับนโยบายที่องคกร สถาบันทุกประเภท ตางนําเอกสาร
ประชาสัมพันธไปใชกับองคกรหรือสถาบันของตนอยางกวางขวางและแพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
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ความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานของตนกับประชาชน ปองกันการเขาใจผิด ตลอดจนการ
ลดสาเหตุแหงความขัดแยงตาง ๆ รวมทั้งการใชการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนโยบายและการดําเนินงานของ
องคกรสถาบัน เสริมสรางและรักษาชื่อเสียง ความนิยมความเชื่อถือศรัทธา และความรวมมือสนับสนุนจาก
ประชาชนที่พึงมีตอองคกร หนวยงานของตน
4.2. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ เปนการเขียนที่แตกตางจากเขียนประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากมีวัตถุประสงคที่แตกตางจากการเขียนทั่วไป การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อให
ประชาชนเปาหมายเกิดความรู วัตถุประสงคพื้นฐานมี 7 ประการคือ
2.1 การเขียนเพื่อบอกกลาว ใหเขาใจเพื่อใหไดรับรูวาองคกรทําอะไร ทําอยางไร
เมื่อใด เพื่ออะไร เพราะอะไร ที่ไหน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
2.2 การเขียนเพื่อใหประชาชนยอมรับเปนการเขียนโนมนาใจ ชักจูงใหประชาชน
คลอยตามโดยยกสวนดีใหเห็นชัดเจนและใชภาษาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2.3 การเขียนเพื่อมิใหเกิดความเขาใจผิด
2.4 การเขียนเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
2.5 การเขียนแกไขเพื่อความเขาใจผิด
2.6 การเขียนเพื่อสรางความสัมพันธอันดี
2.7 การเขียนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมทางการตลาด (การศึกษา)
รูปแบบของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธภายในและภายนอกองคกร มีการเขียนใน
ลักษณะตาง ๆ เชน การเขียนขาวแจก การเขียนสุนทรพจนในโอกาสตาง ๆ การเขียนบทความ การเขียน
บรรยายสรุป การเขียนทางวิชาการ การเขียนคําบรรยายประกอบภาพนิ่ง การเขียนบทภาพยนตรและวิทยุ
โทรทัศน
ขาวเพื่อการประชาสัมพันธ ขาวเพื่อการประชาสัมพันธหรือเรียกวา ขาวแจก เปนเครื่องมือ
ในการถายทอดขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานเผยแพรไปยังกลุมประชาชนเปาหมาย โดยผานสื่อหรือชองทางตาง
ๆ ตามความเหมาะสม จึงอาจเปนทั้งขาว ที่เผยแพรทางหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน ไดทั้งสิ้น
บทความเพื่อการประชาสัมพันธ การเขียนบทความมีวัตถุประสงคดังนี้
-เพื่ออธิบาย มีลักษณะเปนการใหขอมูล ใหภูมิหลัง และขอเท็จจริงอยางละเอียด เพื่อ
อธิบายใหผูอานเขาใจไดงาย ในเรื่องราวหรือเหตุการณที่ซับซอน
-เพื่อรายงานหรือกระตุนความสนใจ มีลักษณะคลาย ๆ กับการเขียน
-เพื่ออธิบายหรือวิเคราะหซึ่งพิจารณาเห็นวาเปนเรื่องที่ผูอานควรรูเปนการรายงานบอก
เลาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
-เพื่อใหความรู และการแสดงความคิดเห็นของบทความนี้คือการใหความรูทั้งทางตรง
และทางออม
-เพื่อเสนอแนวทางแกไข เปนบทความที่ผูเขียนมุงอธิบายถึงขอเท็จจริงที่มาของปญหา
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นพรอมกับเสนอแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งอาจมีมากกวาหนึ่งทางก็ได
-เพื่อโนมนาวใจ เปนบทความที่ผูเขียนตองการโนมนาวใหเกิดการคลอยตามความ
คิดเห็นในเรื่องที่กําลังนําเสนอสวนมากมักเปนประเด็นเพื่อประโยชนตอสาธารณะ หรือโครงการรณรงค
-เพื่อวิเคราะหหรือวิจารณ การวิเคราะหเปนการนําเสนอขอเท็จจริงหรือประเด็น
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ปญหาตามหลักวิชาการ ชี้ใหเห็นขอดีและขอเสีย และผลกระทบ โดยอางเหตุผลที่นาเชื่อถือประกอบการ
วิเคราะหอยางรอบดาน สวนการวิจารณจะเนนในความคิดเห็นของผูเขียนเปนหลัก ซึ่งมาจากความรูและ
ประสบการณที่มี โดยมองปญหารอบดานในทุกมิติ เพื่อใหไดความคิดเห็นที่เที่ยงตรง
- เพื่อความเพลิดเพลิน เปนการนําเสนอเรื่องเบา ๆ ที่ผอนคลาย เพื่อสรางอารมณ
ขันดวยลีลาภาษาไมเปนทางการ
การเขียนสุนทรพจน สุนทรพจนหมายถึง คําพูดที่ประธานหรือบุคคลสําคัญกลาวในโอกาส
พิเศษ ที่มีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคโดยเฉพาะ โดยใชภาษาและถอยคําที่งดงาม รัดกุม สละสลวย และ
เหมาะสมกับโอกาส
การเขียนประกาศหรือแถลงการณ เปนขอเขียนชนิดหนึ่งที่อาจเผยแพรเปนเอกสารเฉพาะ
เชน แผนปลิว (Leaflet) หรือนิยมเผยแพรทางสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพ มุงการสรางความรูความเขาใจ
อยางจริงจัง
4.3 การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธเปนเครื่องมือและสื่อกลางใน
การสื่อสารจากองคกรสูเปาหมาย การสรางความสัมพันธอันใกลชิดใหเกิดขึ้นระหวางองคกรกับกลุมเปาหมาย
ในปจจุบัน สื่อในการประชาสัมพันธมีมากมายและหลากหลาย อันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ของโลก อยางไรก็ตามสามารถแบงสื่อประชาสัมพันธโดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อไดเปน 5 ประเภท
1) สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลทีทําหนาที่ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ สูบุคคลอื่น สื่อบุคคล
จัดไดวาเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งการโนมนาวจิตใจเนื่องจากติดตอ
กับผูรับสารโดยตรง สวนใหญอาศัยการพูดในลักษณะตาง ๆ เชน การสนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การ
สอน การใหสัมภาษณ การโตวาที การอภิปรายการปฐกถา การพูดในโอกาสพิเศษ ตาง ๆ แตสื่อบุคคลก็มี
ขอจํากัดคือในกรณีที่ เนื้อหาเปนเรื่องซับซอน การใชคําพูดอยางเดียวอาจไมสามารถสรางความเขาใจไดทันที
และเปนสื่อที่ไมถาวร ยากแกการตรวจสอบและอางอิง นอกจากจะมีผูบันทึกคําพูดนั้น ๆ ไวเปนลายลักษณ
อักษรหรือบันทึกเสียงเอาไว
2) สื่อมวลชน จากขอจํากัดของสื่อบุคคลที่ไมสามารถใชเปนสื่อกลางถายทอดขาวสาร
เพื่อการประชาสัมพันธสูคนจํานวนมากพรอมกันในเวลาเดียวกันอยางรวดเร็ว มนุษยจึงไดพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและเกิดเปนสื่อมวลชนเพื่อมารับใชภารกิจดังกลาว สื่อมวลชนอาจแบงประเภทตามคุณลักษณะของสื่อ
ไดเปน 5ประเภทคือ หนังสือพิมพนิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2532) ทั้งนี้สื่อหนังสือพิมพและนิตยสารมีความคงทนถาวร สามารถนํา
ขาวสารมาอานใหมไดซ้ําแลวซ้ําอีกได แตมีขอจํากัดสําหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออานหนังสือไมออก สวนสื่อ
วิทยุกระจายเสียงเปนสื่อที่สงไปไดไกลเพราะใชคลื่นวิทยุ ไมมีขอจํากัดดานการขนสงเหมือนหนังสือพิมพหรือ
นิตยสาร และสามารถรับฟงไดในขณะที่ทํางานอยางอื่นไปดวยได แตมีขอจํากัดคือ ผูฟงไมสามารถยอนกลับมา
ฟงไดใหมอีก ดังนั้นหากมิไดตั้งใจฟงในบางครั้งก็ทําใหไดขาวสารที่ไมสมบูรณ สื่อวิทยุโทรทัศน และภาพยนตร
จัดเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากที่สุด เนื่องจากสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวและไดยินเสียง ทําให
การับรูเปนไปอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่ง แตมีขอจํากัดคือตองใชไฟฟาหรือแบตเตอรี่ ทําใหไมสามารถ
เขาถึงพื้นที่หางไกลที่ยังไมมีไฟฟาใช หรือไฟฟาดับ
3) สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อในการประชาสัมพันธที่หนวยงานเปนผูผลิตและเผยแพรไปสู
กลุมเปาหมายดวยวัตถุประสงคในการผลิตและรูปแบบแตกตางกันออกไป เชนแผนปลิว แผนพับโปสเตอร
จดหมายขาว วารสาร เอกสารเผยแพร หนังสือในโอกาสพิเศษ รายงานประจําป เปนตน ปจจุบันความนิยมใน
การใชสื่อประเภทสิ่งพิมพเพื่อการประชาสัมพันธนี้มีอยูมากและมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปอีกมากมาย เชน
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ในรูป ปฏิทิน รูปลอก สมุดบันทึก ซึ่งลวนแตเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอายุการใชงาน
นาน แตมีขอจํากัดในเรื่องการนําเสนอเนื้อหาซึ่งตองใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชนแผนพับที่เขียนดวย
ภาษาวิชาการ ถาสงไปใหประชาชนในชนบทอาจจะไมสามารถเขาใจเนื้อหาที่ตองการประชาสัมพันธไดเลย
4)สื่อโสตทัศน เปนสื่อที่ผูรับสามารถรับไดทั้งภาพ และหรือเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน
แบงไดเปน 2 สวน คือสวนที่เปนสื่อวัสดุ และสวนที่เปนสื่ออุปกรณ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถใชไดดวยตัวเอง
โดยตรง เชน ภาพวาด แบบจําลอง หรือของตัวอยาง หรืออาจตองนําไปใชรวมกับสื่ออุปกรณ เชน เทป
บันทึกเสียง เทปวีดีทัศน ฟลมภาพยนตร แผนดิสเก็ต แผนซีดีรอม เปนตน สวนที่เปนสื่ออุปกรณไดแก เครื่อง
เลนเทปบันทึกเสียง เครื่องเลนวีดีทัศน โทรศัพทมือถือ เครื่องฉายภาพยนตรและเครื่องคอมพิวเตอรเปนตน ใน
ปจจุบันนี้ คอมพิวเตอรไดเขามามีอิทธิพลอยางมากในการติดตอสื่อสารและในงานประชาสัมพันธการ
ประชาสัมพันธโดยใชสื่อผสม (Multimedia) ไดรับความนิยมอยางกวางขวางเพราะเปนสื่อที่สามารถดึงดูด
ความสนใจไดอยางดีเนื่องจากใหทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่สมจริงเปนธรรมชาติ และผูรับยัง
สามารถมีสวนรวมและตอบสนองตอสื่อดังกลาว สวนขอจํากัดคือ มีความยุงยากในการจัดเตรียมอุปกรณผูรับ
ตองมีความรูในการใชคอมพิวเตอรพอสมควรและตองใชไฟฟาและ Internet นอกจากนี้ ในยุคที่โลกไร
พรมแดน การสื่อสารและการประชาสัมพันธผานระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ยิ่งทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ
และจะกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของพลโลกในอนาคตอันใกลนี้ โดยอินเตอรเน็ตมีขอดีคือ สามารถ
เขาถึงประชาชนทั่วทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็ว และเปนการสื่อสารสองทางที่ผูรับ สามารถโตตอบเพื่อซักถาม
ขอมูลเพิ่มเติม หรือขอมูลที่ไมเขาใจไดโดยตรงผานทางระบบจดหมายอิเลคโทรนิค (E-mail)
5) สื่อกิจกรรม ปจจุบันสื่อนี้มีความหมายขยายขอบเขตกวางขวางไปถึงกิจกรรมที่
สามารถสื่อความรูสึกนึกคิด ความรู อารมณและเรื่องราวขาวสารไปสูกลุมเปาหมายได สื่อประเภทกิจกรรมมีได
มากมายหลายรูปแบบ เชน การจัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม การแถลงขาว การสาธิตการจัดริ้วขบวน การจัด
นิทรรศการ การจัดแขงขันกีฬา การจัดการแสดง การจัดกิจกรรมทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมอาชีพ
การจัดกิจกรรมการกุศล เปนตน สื่อกิจกรรมนี้สามารถปรับปรุงดัดแปลงแกไขใหยึดหยุน เหมาะสมกับโอกาส
และสถานการณไดงาย แตมีขอจํากัดคือ ผูรับมีจํานวนจํากัดเฉพาะกลุมที่รวมกิจกรรมนั้น ๆ เทานั้น
6) สื่อสมัยใหม (Modern Media) สื่อสมัยใหม เปนสื่อที่นิยมใชกันในยุคสังคมขาวสาร
หรือยุคสารสนเทศ (Information Age ) กระแสโลกาภิวัตน (Globalizalion ) ประเภทของสื่อสมัยใหมที่ใชใน
การประชาสัมพันธ 1.ดาวเทียม ( Sattelite) หรือสถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟที่ลอยอยูเหนือพื้นโลก ใชใน
การสื่อสารระหวางประเทศ 2.อินเตอรเน็ต (Internet ) ปจจุบันอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวัน
ของคนเราเปนอยางมาก ตลอดจนในสังคมและหนาที่การทํางาน อาชีพตาง ๆ แมแตการประชาสัมพันธก็นํา
อินเตอรเน็ตมาใชเพื่อ การติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธที่จัดทําขึ้นบนอินเตอรเน็ต ซึ่งถือวาเปนสื่อสมัยใหม
ที่นํามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนเดียวกันกับสื่ออื่น ๆ อินเตอรเน็ตที่ใชทําการประชาสัมพันธ สวนใหญ
ผานทาง E-mail หรือระบบจดหมายอิเลคทรอนิคสและระบบขอมูลจาก (world wide web www ) โดยการ
จัดทําเปน wedsite มองแตละแหงใหผูเปดดูเขาไปดูและติดตามขอมูลตาง ๆ ได
5.หนาที่ความรับผิดชอบ
กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.งานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
6.1 งานการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธ คือการเสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี ระหวางองคกรหรือ
สถาบันกับกลุมประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน ดังนั้นการที่เราจะ
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ดําเนินการประชาสัมพันธงานของเราใหกับองคกร หรือหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก ใหประชาชานได
รูจักหนวยงานของเรา จึงตองสรางเครือขายการประชาสัมพันธของเราขึ้นมาเพื่อ ประชาสัมพันธหนวยงานของ
เรา
การประชาสัมพันธนั้นมีบทบาทหนาที่หลัก 3 ประการ คือ
1. สรางภาพพจนที่ดีใหแกหนวยงาน องคกร
2. รักษาภาพพจนที่ดีใหคงทนถาวร
3. แกไขภาพพจนเชิงลบ
วัตถุประสงคของการสรางเครือขาย
1. เพื่อแตงตั้งบุคลากรที่มีความสามารถดานการนําเสนอขาวสารของโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อเปนการจัดการขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางเปนระบบ
3. เพื่อนําเสนอขาวสารใหกับสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง
เปาหมาย
1. เครือขายประชาสัมพันธจัดสงขาวสาร ภาพกิจกรรมตาง ๆในโรงเรียนมายังงาน
ประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดสงขาวสารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธขอมูลทางสื่อ
ICT Website ของ สพฐ.และ สพป. อยางตอเนื่อง
ขอบขายหนาที่ของเครือขายประชาสัมพันธ
1. การทําขาวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย เชน ขาวการเปดอบรม
สัมมนา การจัดกิจกรรมของกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนในสังกัด เครือขายที่รับผิดชอบ ในทุก ๆ ดาน
2. การนําเสนอขาวทางเว็บไซต
3. การสงขาวใหกับงานประชาสัมพันธ สพป. สพฐ. และกลุม Line ประชาสัมพันธพันธ
เพื่อนําเสนอขาวลงในเว็บไซตของ สพฐ. (ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติ
ไมถูกตองในวารสารสํานักงานเขต /จดหมายขาว/หนังสือพิมพทองถิ่น โดยสงได 3
ชองทาง คือ
3.1. E-mail:budsom.10@gmail.com
3.2. www.facebook/ ประชาสัมพันธ สพป.
2.3 สงทาง Line กลุม
3. การตรวจสอบขาวในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ชี้แจง(แกขาว) เมื่อมีขาวที่จะนําความ
เสียหายใหกับองคกร
4. เปนผูประสานงาน (สงขาว)ใหกับโรงเรียนในสังกัด ผานทางชองทางตาง ๆ ใหทันเวลา
5. ประชาสัมพันธ สพป. โดยไดจัดทําจดหมายขาว สงขาวใหกับกลุม Line งาน
ประชาสัมพันธ ในสังกัด สพฐ.
6.2. งานเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
- การผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลคทรอนิคส (Internet) วิ
- การดําเนินการประชาสัมพันธทางเว็บไซต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.3.งานบริการขอมูลขาวสาร
๑๗

- จัดระบบขอมูลขาวสาร การดําเนินงาน กิจกรรม ตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหบริการแกผูที่
เกี่ยวของและประชาชนที่ตองการทราบขอมูลเพื่อประชาสัมพันธตอสาธารณชน
- จัดระบบใหบริการขอมูลขาวสาร และผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาใน
รูปแบบของเอกสาร ขาวสาร สื่อ web page และจดหมายอิเลคทรอนิคส รวมทั้งใหบริการขอมูลขาวสารตาม
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
- งานถายภาพ เก็บรวบรวมภาพถายเพื่อประชาสัมพันธ กรณีวันสําคัญ ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ
เพื่อใหบริการแกบุคลากรในสังกัด
- งานติดตอประสานงานกับเครือขายประชาสัมพันธ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
แผนผังกระบวนการเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิเคราะหความตองการ
ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

กําหนดประเด็นในการสื่อสาร

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ดําเนินการตามขั้นตอน 2 กระบวนการยอย
-ขบวนการผลิตขาวเพื่อการประชาสัมพันธ
-กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

๑๘

แบงออกเปน 2 กระบวนการยอยดังนี้
1.กระบวนการผลิตขาวเพื่อการประชาสัมพันธ
ประสานประเด็นขาว
-กําหนดการผูบริหาร(ผอ.เขต)
รับแจงจากหนวยงานในสังกัด

มอบหมายผูรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานทําขาว/ถายภาพนิ่ง/บันทึกวิดีโอ
ณ สถานที่จัดกิจกรรม

ภาพข่าว

การเขียน

จัดเก็บภาพขาวลงระบบฐานขอมูล
ผลิตเปนขาวแจก
(ในรูปแบบเอกสาร)
คัดเลือกภาพ/ออกแบบและจัดทําภาพ
กิจกรรมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

เผยแพรภาพขาวใน
รูปแบบนิทรรศการ

เผยแพรภาพขาวบน
เว็บไซต สพป.

๑๙

เผยแพรขาวประชาสัมพันธ
บนเว็บไซต สพป.

2.กระบวนการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
กําหนดประเด็นเนือ้ หา
ในการนําเสนอให้ เหมาะสมกับสื่อ

มอบหมาย

หาข้ อมูล
-เอกสาร
-เว็บไซต์
-การสอบถาม/สัมภาษณ์
ประมวลผลข้ อมูล เรี ยบเรี ยงออกแบบ
การเสนอ
ผลิตชิน้ สื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง

เผยแพร่ ส่ ือตามช่ องทางต่ าง

๒๐

๒๑

