
 

คู่มือการให้บริการ : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานที่ให้บริการ : งานประชาสัมพันธ์ 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของบุคคล

ภายในและประชาชนทั่วไป โดยหากหน่วยงานใดต้องการให้งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร ทุกๆ ด้าน ให้ด าเนินการติดต่อมายังงานประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งหัวข้อของข่าวสาร พร้อมก าหนดการ

ที่จะให้ด าเนินการ โดยแบ่งเป็น  4 รูปแบบ 

ของผลงานข่าว ที่น าเสนอในสื่อต่างๆ 

1.การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการเขียนข่าว 
   1.1 ผู้ขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการบันทึกภาพถ่ายมาด้วยตนเอง และส่งข้อมูลมายัง

งานประชาสัมพันธ์ ได้น ามาปรับเปลี่ยน ในรูปแบบของการเขียนข่าว (ในส่วนที่ผู้ใช้บริการด าเนินการเตรียม

ข้อมูลเอง)  

-  หาข้อมูล โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ 

-  วางแผนการเขียน  

-  ร่างเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน 

-  ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยอ่าน 
   1.2 ผู้ขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์แจ้งก าหนดการที่ชัดเจนโดยให้งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการ

บันทึกภาพ สัมภาษณ์ เรียบเรียง จัดส่งข่าวไปยังสื่อมวลชน (ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ด าเนินการ) 

-  หาข้อมูลเบื้องต้น โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์ 

- เรียบเรียงข้อมูลตามหลักการเขียนข่าว ศึกษากลุ่มเป้าหมายและนโยบายของสื่อท่ีจะส่ง    

เผยแพร่ 

-  ประเมินผล โดยการอ่านทบทวนด้วยตนเอง 
-  ส่งข่าวไปยังสื่อต่างๆ  

2. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการถ่ายภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดิโอ  

    2.1 น าเอกสารเนื้อหาประกาศ / ประชาสัมพันธ์ มาศึกษาท าความเข้าใจ 

    2.2 สร้างรูปแบบการการน าเสนอ (ธีม) ในการจัดท าวีดิโอ 



    2.3 ด าเนินการจัดวางล าดับข้อมูล และเลือกดนตรีเสียงประกอบออกแบบภาพเคลื่อนไหว 

    2.4 ด าเนินการจัดวางล าดับข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ แก้ไขน าไปเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์   

3. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการให้บริการทางโทรศัพท์  

    การรับโทรศัพท์จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หรือนักศึกษา บุคคลทั่วไป จะต้อง

ค านึงเสมือนว่าได้คุยกับคู่สนทนาตรงหน้า ทักทายด้วยถ้อยค าสุภาพ น้ าเสียงอ่อนนุ่ม ชัดเจน จริงใจ มีจังหวะ 

ในการพูด ไม่พูดต่อเนื่องคนเดียว หรือขัดจังหวะผู้ที่ก าลังพูด ไม่ควรเงียบนานเกินไปจนท าให้คู่สนทนาเข้าใจว่า

วางสายไปแล้ว มีความมั่นใจ มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและหาค าตอบให้กับคู่สนทนาได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งการให้บริการทางโทรศัพทม์ีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

    3.1 รับสายโทรศัพท์พร้อมทักทายด้วยถ้อยค าสุภาพและแจ้งชื่อหน่วยงาน เช่น “ราชมงคลศรีวิชัย 

สวัสดีค่ะ/ครับ” 

 3.2 สอบถามความต้องการ วัตถุประสงค์ของคู่สนทนา โดยการจดบันทึกใจความส าคัญระหว่าง

การสนทนา 

 3.3 วิ เคราะห์วัตถุประสงค์ของคู่สนทนา  แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว  ตอบค าถามเบื้องต้น  

และด าเนินการโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือต่อสายไปยังหน่วยงานภายนอก 

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเสียงตามสาย 

    4.1 รับข้อมูล/ข่าวสาร/กิจกรรม  ต่าง ๆ จากหน่วยงาน ผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการประกาศผ่านระบบเสียง

ตามสาย มาศึกษาและท าความเข้าใจ 

 4.2 สรุปใจความส าคัญ ให้ถูกต้อง กระชับและตรงประเด็น 

    4.3 ด าเนินการประกาศ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย ในช่วงเวลา 07.30 น. – 08.30 

น. และ เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หรือเวลาที่เหมาะสม 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
งานประชาสัมพันธ์ 
อาคาร ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
ที่อยู่: 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000 และ/หรือเว็บไซด์
http://pr.rmutsv.ac.th/ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น
วันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 

 

 

 

 

http://pr.rmutsv.ac.th/


 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  4 วันท าการ 

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการเขียนข่าว 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. หน่วยงาน/คณะ เสนอหัวข้อข่าวพร้อมรายละเอียดสั้นๆ 

มายังงานประชาสัมพันธ์   
2 วันท าการ หน่วยงาน/คณะ 

2. งานประชาสัมพันธ์น าหัวข้อข่าวมาพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการได้เผยแพร่ยังสื่อต่างๆ  

3 ชั่วโมง งานประชาสัมพันธ์ 

3. งานประชาสัมพันธ์ แจ้งไปยังหน่วยงาน/คณะ เพ่ือติดต่อ
ขอข้อมูลที่ละเอียดขึ้น และภาพประกอบการเขียนข่าว 

10 นาที 

4 งานประชาสัมพันธ์ แจ้งไปยังหน่วยงาน/คณะ ขอ
สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน และบันทึกภาพ  

10 นาที 

5 น าบทสัมภาษณ์มาเรียบเรียงเป็นภาษาข่าวและจัดส่งไป
ยังสื่อต่างๆ 

1 วัน 

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  6  วันท าการ 

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการถ่ายภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดิโอ  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. หน่วยงาน/คณะ เสนอหัวข้อของงานที่ต้องการ      

พร้อมรายละเอียดสั้นๆ มายังงานประชาสัมพันธ์   
2 วันท าการ หน่วยงาน/คณะ 

2 เอกสารเนื้อหาประกาศ/ประชาสัมพันธ์ มาศึกษาท า
ความเข้าใจ 

1 วันท าการ งานประชาสัมพันธ์ 

3 สร้างรูปแบบการการน าเสนอ (ธีม) ในการจัดท าวีดิโอ 1 วันท าการ 
4 ด าเนินการจัดวางล าดับข้อมูล และเลือกดนตรีเสียง

ประกอบออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
1 วันท าการ 

5 ด าเนินการจัดวางล าดับข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ 
แก้ไขน าไปเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

1 วันท าการ 

 

 

 



 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  6  นาที 

การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของการให้บริการทางโทรศัพท์ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. รับสายโทรศัพท์พร้อมทักทายด้วยถ้อยค าสุภาพและแจ้ง

ชื่อหน่วยงาน เช่น “ราชมงคลศรีวิชัย สวัสดีค่ะ/ครับ” 
1 นาที  

 
งานประชาสัมพันธ์ 2 สอบถามความต้องการ วัตถุประสงค์ของคู่สนทนา โดย

จดบันทึกใจความส าคัญระหว่างการสนทนา 
2 นาที 

3 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของคู่สนทนา แก้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว ตอบค าถามเบื้องต้น และด าเนินการโอนสายไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 นาที 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ :  120  นาที 

การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบเสียงตามสาย 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. รับข้อมูล/ข่าวสาร/กิจกรรม  ต่าง ๆ จากหน่วยงาน ผ่าน

แบบฟอร์มขอใช้บริการประกาศผ่านระบบเสียงตามสาย มา
ศึกษาและท าความเข้าใจ 

60 นาที  

 
งานประชาสัมพันธ์ 2 สรุปใจความส าคัญ ให้ถูกต้อง กระชับและตรงประเด็น 30 นาที 

3 ด าเนินการประกาศ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตาม
สาย ในช่วงเวลา 07.30 น. – 08.30 น. และ เวลา 
12.00 น. – 13.00 น. หรือเวลาที่เหมาะสม 

30 นาที 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. เอการสารขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ 

- แบบฟอร์มรูปแบบของข่าวในหน้ากระดาษ 
- แบบฟอร์มการเขียนข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์   
- แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ 
- แบบฟอร์มการขอใช้บริการประกาศเสียงตามสาย 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. เอกสารขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 
1. งานประชาสัมพันธ์ 

อาคาร ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่อยู่: 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท์ 0 7431 7100 ต่อ 2020 

2. เว็บไซด์ http://pr.rmutsv.ac.th/ 
 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม  
1. เอกสารขอใช้บริการประชาสัมพันธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pr.rmutsv.ac.th/
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แบบฟอร์มการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์   
 

1. ชื่อเรื่อง :……………………………………………………………………………………………………………….  

2. เมื่อวันที่ : …………………………………………………………………………………………………………….  

3. ชื่อประธาน/ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการ : ………………………..……………………………………..........  

4. ต าแหน่ง : …………………………………………………………………………………………………………….  

5. ท าอะไร (เป็นประธาน/ประชุม) :……………………………………………………………………….......  

6. ชื่องาน/โครงการ :…………………………………………………………………………………………………. 

7. ชื่อสถานที่ :………………………………………………………………………………………………………….. 

8. โดยมี (ผู้ร่วมงาน/บุคคลส าคัญ):…………………………………………………………………………….... 

9. สรุปสาระส าคัญโดยย่อ:………………………………………………………………………………………….. 

10. ภาพประกอบข่าว จ านวน 1-6 ภาพ (ขอให้ส่งเป็นไฟล์รูปภาพที่มีความชัดเจน)  

11. ชื่อผู้รายงาน ……………………………………. ชื่อผู้ถ่ายภาพประกอบ………………………………….  

 

 

 

 

 

 

    

       

 

 



 

 

รายละเอียดแบบฟอร์ม   

เอกสารขอใช้บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ 

 

 

งานประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : ประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง 

 

เอกสารขอใช้บริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ 

 

วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ. .......... 

เรียน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

 เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................หนว่ยงาน..................................  

 มีความประสงค์ขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ ตามรายการดังนี้ 

           1.บันทึกภาพนิ่ง 

  2.บันทึกภาพเคลื่อนไหว 

 3. บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมตัดต่อแบบสมบูรณ์แบบ 

          

 รายละเอียดดังนี้................................................................................ ................................................................. 

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

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

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

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

ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ .............................เวลา......................ถึงวันที่........................เวลา.................. 

(หากเขียนข้อความไม่เพียงพอ  โปรดแนบรายละเอียดกับเอกสารฉบับนี้) 

 

       ลงชื่อ.......................................... 

               (..........................................................) 

             ผู้ขอใช้บริการ/โทร.................................. 



 

หมายเหตุ : ขอใช้บริการต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันท าการในกิจกรรมการขอใช้บริการแผนกประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 1 ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันท าการ  

กิจกรรมที่ 2 ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันท าการ 

กิจกรรมที่ 3 ต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วันท าการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดแบบฟอร์มการขออนุมัติใช้โทรศัพท์ (มหาวิทยาลัยก าหนด) 

 
ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์ (งานประชาสัมพันธ์) 

 
เรื่อง  ....................................................................................................  
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองกลาง  
 

        ดว้ยข้าพเจ้า..............................................ต าแหน่ง............................................................  

สังกัด.................................................................................มคีวามประสงค์จะใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 

เพ่ือ            (.........) โทรศัพท์/โทรสารทางไกลในประเทศ 

       (.........) โทรศัพท์/โทรสารทางไกลระหว่างประเทศ 

       (.........) โทรศัพท์/โทรสารทางไกลในประเทศเรื่องส่วนตัว 

ติดต่อกับ (ระบุบุคคล/หน่วยงาน)...........................................................................จังหวัด................................ 

หมายเลขโทรศัพท์........................................เรื่อง................................................................ .............................. 

ในวันที่..........เดือน...................พ.ศ..................ตั้งแต่เวลา.............น. ถึงเวลา..........น. รวม.............นาทีโดยใช้

เครื่องโทรศัพท์หมายเลข................................ 
  

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 
 (.........................................) 

ต าแหน่ง ............................................................ 
.............../....................../...................... 

 

............................................................................................................................. .............................................. 
 
ที่.............../....2563.... 
    (...............) อนุมัติ 
    (...............) ไม่อนุมัติ 
 
 
 

 

(นายสุจินดา แซ่ฮั้น) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
................./................/................... 



 

รายละเอียดแบบฟอร์ม   

เอกสารขอใช้บริการประกาศผ่านระบบเสียงตามสาย 

งานประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานที่ให้บริการ : ประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง 

 

เอกสารขอใช้บริการประกาศผ่านระบบเสียงตามสาย 

วันที่ ..........เดือน............................พ.ศ. .......... 

เรียน ผู้อ านวยการกองกลาง ผ่านหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

 เนื่องด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................หนว่ยงาน..................................  

 มีความประสงค์ขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านระบบเสียงตามสาย  รายละเอียดดังนี้

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

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

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

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

ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ .............................เวลา......................ถึงวันที่........................เวลา. ................. 

(หากเขียนข้อความไม่เพียงพอ  โปรดแนบรายละเอียดกับเอกสารฉบับนี้) 

 

       ลงชื่อ.......................................... 

               (..........................................................) 

             ผู้ขอใช้บริการ/โทร.................................. 

หมายเหตุ : ขอใช้บริการต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันท าการ  

............................................................................................................................. .............................................. 
 
ที่.............../....2563.... 
    (...............) ด าเนินการได้มอบ............................................................. 
    (...............) ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจาก.................................... 
 

(นางสาวอุทัยวรรณ ชาลีผล) 
นักประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
................./................/................... 

(นายสุจินดา แซ่ฮั้น) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองกลาง 
................./................/................... 



 


