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คู่มือประสัมพันธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 

 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงวิธีการปฏิบัติงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ได้ศึกษาและพัฒนา 
การปฏิบตัิงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังเป็น
การจัดองค์ความรู้ไว้ท่ีส่วนงานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไปใน
อนาคต และเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการได้เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน อันจะ
ก่อให้เกิดการสื่อสารและความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ 

 
การประชาสัมพันธ ์

การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถใช้
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ภารกิจหลักเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาอุปสรรคลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ มีทฤษฎี 
หรือต าราเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กล่าวไว้มากมายทั้งในและต่างประเทศ จึงขอสรุปไว้เพ่ือสะดวกส าหรับการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานจริงๆ ดังนี้ 

 

 ประเภทของการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งได้  2 ประเภทคือ 

 1. การประชาสัมพันธ์ภายใน(Internal Public Relations) คือการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อัน
ดีกับกลุ่มบุคคลภายในสถาบันเอง ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที กลุ่มงาน พนักงาน ข้าราชการ รวมตลอดจนถึงนักการภารโรง 
พนักงานขับรถในศูนย์ฯ ให้เกิดมีความรักใครกลมเกียว สามัคคีกันในเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้ งด้านการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ ความรักใครผูกพัน จงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
 การประชาสัมพันธ์ภายใน จึงมีความส าคัญมากกว่าการประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วยงาน หน่วยงานจะดีไป
ไม่ได้เลยหากการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานยังไร้ประสิทธิภาพ เพราะความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานจะมีผล
สะท้อนไปกับการสร้างความสัมพันธ์ภายนอกด้วย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานยังเอ้ืออ านวยให้
การบริการ และการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการที่
บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเข้าใจในนโยบาย และการด าเนินงานของสถาบันเป็นอย่างดี ก็จะเป็นก าลังส าคัญใน
การสร้างประสิทธิภาพแก่การประชาสัมพันธ์ภายนอกด้วย 
 ส าหรับสื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภายในนั้น อาจใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวาจาแบบซึ่งหน้า
หรืออาจใช้สิ่งพิมพ์ภายในองค์การช่วยหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสื่อสาร ได้แก่แอพพลิเคชั่น Line ซึ่ง
ก าลังเป็นที่นิยมทั่วไปและใช้ติดต่อได้รวดเร็วขึ้น 
 
 



-2- 
 2.การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์
อันดีกับนักศึกษา/หน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในตัว มสธ. และให้ความร่วมมือกับ มสธ.ด้วยดี 
 การประชาพันธ์ภายนอกต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษา/หน่วยงานจ านวนมากจึงอาจใช้เครื่องมือ สื่อสารต่างๆ 
เข้ามาช่วยเผยแพร่กระจายข่าวสู่สาธารณชนด้วยอันได้แก่สื่อมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการสื่อสาร 
เพ่ือความรวดเร็วและกระจายข้อมูลประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
 
 วัตถุประสงค์ทั่วไปของการประชาสัมพันธ์ 
 1. เพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน 
 2. เพ่ือปกป้องและรักษาชื่อเสียงสถาบันมิให้เสื่อมเสีย 
 3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายใน 
  
 วัตถุประสงค์เฉพาะของการประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
 1.เพ่ืออธิบายถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ และผลงานของศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลาให้กับชุมชน สังคม นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีบริการศูนย์ฯ 
 2.เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ตัวชี้วัด ผลงานของศูนย์ฯว่าตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
และมีอุปสรรค และปัญหาการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
 3.เพื่อท าหน้าที่ขจัดปัญหาต่างๆ และสร้างความสามัคคีภายในศูนย์ฯ 
 4.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแก่เครือข่ายการศึกษา นักศึกษา และ
ชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
 
 วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของการประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ 
 1.เพื่อดึงดูดความสนใจ 
 2.เพื่อสร้างความเชื่อถือ 
 3.เพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจ 
 ซึ่งทั้งสามประการนี้จะท าให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาสามรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้นั้นคือ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสนใจ เชื่อถือ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งโน้มน้าวชักจูงให้ประชาชนเห็น
ด้วยกับการกระท าขององค์การสถาบัน 
 
 ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
 การประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญและเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมีระบบงานที่ซับซ้อน 
แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา และบุคลากร ทั้งยังช่วย
ให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือทั้งจากบุคลากรศูนย์ฯ(ภายในองค์การ) และจากนักศึกษา ประชาชน และชุมชน
(ภายนอกองค์การ) นับว่างานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ งซึ่งพอจะสรุปความส าคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ ได้เป็นดังนี้ 
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1.การประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมขององค์การ 
2.การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงขององค์การ 
3.การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
4.การประชาสัมพันธ์ช่วยการเพ่ิมยอดนักศึกษาและลดการออกกลางคันแก่นักศึกษา มสธ 
 
 หลักการประชาสัมพันธ์ 
 มีหลักใหญ่ๆ ส าคัญๆ อยู่ 3 ประการคือ 
 1.การบอกกล่าวหรือชี้แจ้งเผยแพร่ให้ทราบ คือการบอกกล่าวชี้แจ้งให้นักศึกษา ประชาชน เครือข่าย
การศึกษาและชุมชนได้ทราบดังนี้ 
 1.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 1.2 วัตถุประสงค์และพันธกิจของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
 1.3 การด าเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
 1.4 ผลงาน บริการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
ให้นักศึกษา ประชาชน เครือข่ายการศึกษา สถาบันการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บริการได้ทราบ 
และรู้เห็นถึงสิ่งดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการปูพื้นฐานแห่งความเข้าใจ และเลื่อมใส ตลอดจนท าให้ความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. ยะลาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมากยิ่งขึ้น 
 2.การป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด การป้องกันความเข้าใจผิดนี้ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ถือเป็นการ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือป้องกัน ซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะการป้องกันไว้ก่อนย่อมมีผลดีกว่าที่จะต้องมาท าการแก้ไขใน
ภายหลัง ประเภทของการแก้ไขความเข้าใจผิด ได้แก่การแก้ไขความเข้าใจผิดทางตรงและการแก้ไขความเข้าใจผิด
ทางอ้อม 
 3.การส ารวจประชามติ หลักส าคัญของการประชาสัมพันธ์อีกประการหนึ่งคือ จะต้องมีการส ารวจ วิจัย
ประชามติ เพราะองค์การสถาบันจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้รับบริการว่าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร ชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน ตลอดจนท่าที่ต่างๆ ที่ประชาชนมีต่อองค์การ
ของเรา ซึ่งจะทราบได้จากการส ารวจวิจัยประชามติ เพ่ือองค์การจะสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆให้ตรงกับผู้ใช้บริการ 
  

ซึ่งจากการศึกษาฟังบรรยายดังกล่าวและศึกษาดูงานเรื่องรูปแบบประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองพัทลุงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่าง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา และเทศบาลเมือง
พัทลุง สรุปรูปแบบที่น ามาใช้กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ได้ดังนี้ 

1.การวางแผนประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลาที่น ามาใช้ในงบประมาณ 2563 
2.การแต่งตั้งคณะท างานในรูปคณะท างานร่วม 3 ฝ่าย โดยใช้ชื่อคณะท างานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
3.การคิดรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย อาทิ การท าจดหมายข่าวในรูปสิ่งตีพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น 
4.การบูรณาการร่วมกันของฝ่ายงานในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ งบประมาณ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ท่ี

มีความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์ 
5.การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
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1.1 การวางแผนติดไวนิลรับสมัครนักศึกษา มสธ ภาค 2/2562 

ล าดับ วัน/เดือน/ปี สถานที่ จังหวัด ขนาด 
1. 8 พ.ย.2562 หน้าห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา ยะลา 1X2 เมตร 
  หลัง กศน.อ าเภอเมือง แยกครุ ยะลา 1X2 เมตร 
  หน้าวิทยาลัยชุมชนยะลา ยะลา 1X2 เมตร 
  หน้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ยะลา 3.30 X9.50/1X2 เมตร 
  หน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองยะลา ยะลา 2.40x4.80 เมตร 

2. 11 พ.ย.2562 มอ.ปัตตานี ปัตตานี 1X2 เมตร= 3 ผืน 
  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปัตตานี 1X2 เมตร 

  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ปัตตานี 

ปัตตานี 1X2 เมตร / 2X4 เมตร 

  กศน.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 1X2 เมตร 

3 12 พ.ย.2562 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา สงขลา 1X2 เมตร 

  โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 1X2 เมตร 

  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสะเดา สงขลา 1X2 เมตร 

  โรงเรียนนาทวี สงขลา 1X2 เมตร 

  กศน.อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สงขลา 1X2 เมตร 

  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สงขลา 0.95 X 1,6 เมตร 

  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 1X2 เมตร 

4 13 พ.ย.2562 หอ้งสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1X2 เมตร/2X4 เมตร 
  โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 1X2 เมตร 

  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นราธิวาส 1X2 เมตร 

  กศน.อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1X2 เมตร 

  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส 

นราธิวาส 1X2 เมตร/2X4 เมตร 

  โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 1X2 เมตร 

5 14-15 พ.ย.
2562 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล สตูล 1X2 เมตร / 2X4 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 1X2 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

วิทยาลัยชุมชนสตูล(อ าเภอเมือง) สตูล 1X2 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

กศน.อ าเภอละงู จังหวัดสตูล สตูล 1X2 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

วิทยาลัยชุมชนสตูล(อ าเภอละงู) สตูล 1X2 เมตร 
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ล าดับ วัน/เดือน/ปี สถานที่ จังหวัด ขนาด 
6. 14-15 พ.ย.

2562 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง 
(ท่ามิหร า) 

พัทลุง 1X2 เมตร / 2X4 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 1X2 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
(อ าเภอเมือง) 

พัทลุง 1X2 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

ร้านต้อมบักกุ๊ดเต๋ พัทลุง 1X2 เมตร 

7. 14-15 พ.ย.
2562 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 1X2 เมตร 

 14-15 พ.ย.
2562 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ตรัง 1X2 เมตร 

8. 19 พ.ย.2562 หน้า กศน.อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เบตง จ.ยะลา 1X2 เมตร 
 19 พ.ย.2562 วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา เบตง จ.ยะลา 1X2 เมตร 
 19 พ.ย.2562 โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” 

ยะลา 

เบตง จ.ยะลา 1X2 เมตร 

 19 พ.ย.2562 ห้องสมุดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัด
ยะลา 

เบตง จ.ยะลา 2X3 เมตร 

 19 พ.ย.2562 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอธารโต  อ.ธารโต  
จ.ยะลา 

1X2 เมตร 
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                   ตารางติดไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มสธ ประจ าปี 2563 
                            (ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคการศึกษา 1/2563) 
1.ติดไวนิลที่จังหวัดยะลา 

 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. หน้าห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2. หลัง กศน.อ าเภอเมือง แยกครุ 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

3. หน้า กศน.อ าเภอธารโต 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

4. หน้าวิทยาลัยชุมชนยะลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

5. หน้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 3.30 X9.50 เมตร 1 ตลอดปี 
6. หน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองยะลา 2.40x4.80 เมตร 1 ตลอดปี 
 รวม 6  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 4 ผืน 
2.ขนาด 3.30 X9.50 เมตร จ านวน 1 ผืน 
3.ขนาด 2.40x4.80 เมตร จ านวน 1 ผืน 
 
2.ติดไวนิลที่อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
 
 
ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. หน้า กศน.อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
3. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” ยะลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
4. ห้องสมุดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 2X3 เมตร 1 ตลอดปี 
 รวม 4  
หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 3 ผืน 
2.ขนาด 2 X 3 เมตร จ านวน 1 ผืน 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
(หยุดวันนักขัตฤกษ์) 
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3.ติดไวนิลที่จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. มอ.ปัตตานี 1X2 เมตร 3 รายภาคการศึกษา 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ปัตตานี 

1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

2X4 เมตร 1 ตลอดปี 
4. กศน.หนองจิก จังหวัดปัตตานี 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 7  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 6 ผืน 
2.ขนาด 2 X 4 เมตร จ านวน 1 ผืน 
 
4.ติดไวนิลที่จังหวัดนราธิวาส(ยกเว้นอ าเภอสุไหงโก-ลก) 

 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

2X4 เมตร 1 ตลอดปี 

2. โรงเรียนนราธิวาส 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 1X2 เมตร 2 รายภาคการศึกษา 
4 กศน.อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
5 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส(ศูนย์รือเสาะ) 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 7  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 6  ผืน 
2.ขนาด 2 X 4 เมตร จ านวน 1 ผืน 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 21 ธันวาคม 2562   วันที ่15 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 18 มกราคม  2562  วันที่ 7 มีนาคม 2563 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 19 มกราคม  2563  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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5.ติดไวนิลที่อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส 
1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2X4 เมตร 1 ตลอดปี 

2. โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

(ศูนย์อ าเภอสุไหงโก-ลก) 
1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

 รวม 4  
หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 3 ผืน 
2.ขนาด 2 X 4 เมตร จ านวน 1 ผืน 
 
6.ติดไวนิลที่จังหวัดสตูล 

 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

2X4 เมตร 1 ตลอดปี 

2. โรงเรียนสตูลวิทยา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
3 วิทยาลัยชุมชนสตูล(อ าเภอเมือง) 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
4 กศน.อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
5 วิทยาลัยชุมชนสตูล(อ าเภอละงู) 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 6  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 5  ผืน 
2.ขนาด 2 X 4 เมตร จ านวน 1 ผืน 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 21 ธันวาคม 2562   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 18 มกราคม  2563  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 7 มีนาคม 2563 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 22 ธันวาคม 2562   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 19 มกราคม  2563  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 8 มีนาคม 2563 
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7.ติดไวนิลที่จังหวัดพัทลุง(ท่ามิหร า) 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง 

(ท่ามหิร า) 
1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2X4 เมตร 1 ตลอดปี 

2. โรงเรียนพัทลุง 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง(อ าเภอ

เมือง) 
1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

4 ร้านต้อมบักกุ๊ดเต๋ 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 5  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 4  ผืน 
2.ขนาด 2 X 4 เมตร จ านวน 1 ผืน 
 
8.ติดไวนิลที่จังหวัดตรัง 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 2  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 2  ผืน 
 
 
 
 
 
 
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 15 ธันวาคม 2562   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 12 มกราคม  2563  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 14 ธันวาคม 2562   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ 11 มกราคม  2563  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
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9.ติดไวนิลที่จังหวัดสงขลา 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 2  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 2  ผืน 
 
10.ติดไวนิลที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสะเดา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
2. โรงเรียนนาทวี 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
3.  กศน.อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 3  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 3  ผืน 
 
11.ติดไวนิลที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

 

ล าดับ สถานที่ติดไวนิล ขนาด จ านวนผืน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
0.95 X 1,6 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 

2. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1X2 เมตร 1 รายภาคการศึกษา 
 รวม 2  

หมายเหตุ 
1.ขนาด 1X2 เมตร จ านวน 1  ผืน   2.ขนาด 0.95 X 1,6 เมตร จ านวน 1 ผืน 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 18 มกราคม 2563    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 15 ธันวาคม 2562  วันที่ 19 มกราคม 2563 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 
 



-11- 
ขนาดและไวนิลที่ติดในพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ภาคปลาย/2562 

ล าดับ ขนาด (เมตร) จ านวน (ผืน) หมายเหตุ 
1 1 X 2  40  รายภาค 
2 2 X 3  1  ตลอดปี 
3 3.30 X 9.50 1 ตลอดปี 
4 2.40 X 4.80 1 ตลอดปี 
5 2 X 4 5 ตลอดปี 
6 0.95 X 1.6 1 รายภาค 

รวม 49  
 

ตัวอย่างรูปแบบไวนิลที่ออกแบบประชาสัมพันธ์ 
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ตัวอย่างตารางติดโปสเตอร์ A3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มสธ ประจ าปี 2563 

(ภาคการศึกษาที่ 2/2562 และภาคการศึกษา 1/2563) 
 

 
 

จ านวนโปสเตอร์ A3 ประชาสัมพันธ์ที่ติดในพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา ภาคปลาย/2562 
 

ล าดับ จังหวัด จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 
1 ยะลา  18  รายภาค 
2 ปัตตานี  11 รายภาค 

3 นราธิวาส 18 รายภาค 

4 สตูล 12 รายภาค 

5 สงขลา 25 รายภาค 

6 พัทลุง 10 รายภาค 

7 ตรัง 7 รายภาค 
รวม 101  
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1. ติดโปสเตอร์A3 ที่จังหวัดยะลา 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา A3 2 รายภาคการศึกษา 
2. โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา A3 3 รายภาคการศึกษา 

3. วิทยาลัยชุมชนยะลา A3 2 รายภาคการศึกษา 

4. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎรประสาน” จังหวัดยะลา A3 3 รายภาคการศึกษา 

5. วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา A3 2 รายภาคการศึกษา 
6. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา/กศน.

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
A3 2 รายภาคการศึกษา 

7. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา A3 2 รายภาคการศึกษา 

8. เรือนจ ากลางยะลา A3 2 รายภาคการศึกษา 
 รวม 18  

 
2. ติดโปสเตอร์A3 ที่จังหวัดปัตตานี 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. มอ.ปัตตานี A3 3 รายภาคการศึกษา 
2. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี A3 2 รายภาคการศึกษา 

3. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุาร”ีปัตตานี A3 2 รายภาคการศึกษา 

4. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี A3 2 รายภาคการศึกษา 

5. เรือนจ ากลางปัตตานี A3 2 รายภาคการศึกษา 
 รวม 11  

 
3.ติดโปสเตอร์A3 ที่จังหวัดนราธิวาส 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส A3 2 รายภาคการศึกษา 
2. โรงเรียนนราธิวาส A3 3 รายภาคการศึกษา 

3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส A3 2 รายภาคการศึกษา 

4. กศน.อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส A3 2 รายภาคการศึกษา 

5. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส(ศูนย์รือเสาะ) A3 1 รายภาคการศึกษา 
6. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส A3 2 รายภาคการศกึษา 

7. โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส A3 3 รายภาคการศกึษา 

8. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (ศูนย์อ าเภอสุไหงโก-ลก) A3 1 รายภาคการศกึษา 

9. เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส A3 2 รายภาคการศกึษา 

 รวม 18  
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4.ติดโปสเตอร์A3 ที่จังหวัดสตูล 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล A3 2 รายภาคการศึกษา 
2. วิทยาลัยชุมชนสตูล(อ าเภอเมือง) A3 2 รายภาคการศึกษา 

3. โรงเรียนสตูลวิทยา A3 3 รายภาคการศึกษา 

4. วิทยาลัยชุมชนสตูล(อ าเภอละงู) A3 1 รายภาคการศึกษา 

5. กศน.อ าเภอละงู จังหวัดสตูล A3 2 รายภาคการศึกษา 
6. เรือนจ าจังหวัดสตูล A3 2 รายภาคการศึกษา 
 รวม 12  

 
5.ติดโปสเตอร์A3 ท่ีจังหวัดพัทลุง 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง (ท่ามิหร า) A3 2 รายภาคการศึกษา 
2. โรงเรียนพัทลุง A3 3 รายภาคการศึกษา 

3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง(อ าเภอเมือง) A3 2 รายภาคการศึกษา 

4. ร้านต้อมบักกุ๊ดเต๋ A3 1 รายภาคการศึกษา 

5. เรือนจ ากลางพัทลุง A3 2 รายภาคการศึกษา 
 รวม 10  

 

6.ติดโปสเตอร์A3 ท่ีจังหวัดตรัง 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ A3 3 รายภาคการศึกษา 
2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง A3 2 รายภาคการศึกษา 

3. เรือนจ าจังหวัดตรัง A3 2 รายภาคการศึกษา 

 รวม 7  
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7.ติดโปสเตอร์A3 ท่ีจังหวัดสงขลา 

ล าดับ สถานที่ติด ขนาด จ านวน หมายเหตุ 
1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา A3 2 รายภาคการศึกษา 
2. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา A3 3 รายภาคการศึกษา 

3. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสะเดา A3 2 รายภาคการศึกษา 

4. โรงเรียนนาทวี A3 3 รายภาคการศึกษา 

5.  กศน.อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา A3 2 รายภาคการศึกษา 

6. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา A3 2 รายภาคการศึกษา 

7. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ A3 3 รายภาคการศึกษา 

8. เรือนจ ากลางสงขลา A3 2 รายภาคการศึกษา 

9. เรือนจ าจังหวัดสงขลา A3 2 รายภาคการศึกษา 

10. วิทยาลัยชุมชนสงขลา(เทพา) A3 2 รายภาคการศกึษา 

11 วิทยาลัยชุมชนสงขลา(อ าเภอหาดใหญ่) A3 1 รายภาคการศกึษา 

12 วิทยาลัยชุมชนสงขลา(อ าเภอจะนะ) A3 1 รายภาคการศกึษา 

 รวม 25  
 

ตัวอย่างประชาสัมพันธ์ผ่านทางไลน์ กลุ่มต่างๆ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก ศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ ยะลา 
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ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์โดยใช้จดหมายข่าวศูนย์วิทยพัฒนา มสธ ยะลา 
                       

 
 

ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาและผู้สนใจโดยตรง 

 
 

ตัวอย่างพบปะเครือข่ายการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มสธ 

 


