
สรุปผลการนําความรู้เร่ืองการประชาสัมพนัธ์เพือ่งานบริการวชิาการไปใช้ประโยชน์ในการปฎบัิตงิาน 
 ตามท่ีคณะกรรมการจดัการความรู้ของสาํนกัไดเ้ชิญอาจารยส์มิทธ์ิ  บุญชุติมา  จากคณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมาเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง การประชาสมัพนัธ์เพื่องานบริการใหแ้ก่บุคคล
กรสาํนกัเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น. แลว้  ฝ่ายต่างๆ กไ็ดน้าํความรู้ท่ีไดรั้บจาก
วิทยากรไปปรับใชใ้นการปฎิบติังานของฝ่ายโดยผสมผสานกบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อมุ่งประชาสมัพนัธ์ไปยงั
กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตรฝึกอบรมหรือโครงการบริการวชิาการต่างๆ ท่ีฝ่ายนั้นๆ รับผดิชอบ ใหไ้ดผ้ล
ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้และในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการจดัการความรู้ของสาํนกัฯ ไดจ้ดัใหมี้
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากกิจกรรม “การประชาสมัพนัธ์เพื่องาน
บริการวิชาการ” เพื่อคน้หาแนวปฎิบติัท่ีดีและเผยแพร่ใหเ้กิดการนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งกวา้งขวางต่อไป  
 ผลการดําเนินการ  สรุปได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม 
เน้นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมทัว่ไป ( Public Training) 

ประเดน็ วธีิการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฎบิัติงาน 

1. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมไดพิ้จารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
ฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานท่ีคาดวา่จะสนในเน้ือหา
หลกัสูตรนั้นๆ และสามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ในการ
ทาํงาน อาทิ  
- หลกัสูตรดา้นการเขียน  เช่น หลกัสูตรการเขียนหนงัสือราชการ หนงัสือโตต้อบ

และรายงานการประชุม ประชาสัมพนัธ์ส่งตรงไปท่ี  สาํนกังานเลขานุการกรม
ต่างๆ ,องคก์ารมหาชน,สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน,เทศบาลเมือง
,ศนูยร์าชการกรุงเทพและปริมณฑล เป็นตน้  

- หลกัสูตรดา้นการวจิยั เช่น หลกัสูตรการวจิยัและพฒันา ประชาสัมพนัธ์ส่งตรงไป
ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัของรัฐทัว่ประเทศ,สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา,สาํนกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ ,ศนูยว์จิยัและพฒันา 
สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

- หลกัสูตรดา้นการบริการ เช่น ศิลปะการพดูในงานบริการ ประชาสัมพนัธ์ส่งตรง
ไปท่ี ศนูยบ์ริการลกูคา้ TOT, โรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน(กรุงเทพและ
ปริมณฑล),หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ,สาํนกังานเลขานุการกรมต่างๆ   

2. การเลือกส่ือ ในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรดงักล่าว ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม เลือกส่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ดงัน้ี 
1. ใชว้ธีิส่งจดหมายพร้อมแผน่พบัรายละเอียดหลกัสูตรนั้นๆ ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย 
2. ใชว้ธีิประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตข์องสาํนกั 
3. ใชว้ธีิประชาสัมพนัธ์ทางโทรทศัน์ ในรายการเวลา มสธ. (โดยผา่นทางงาน

ประชาสัมพนัธ์ กองกลางของมหาวทิยาลยั) 
3. การออกแบบส่ือ/สาระส่ือ การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ พิจารณาจากเน้ือหาสาระของหลกัสูตรประกอบดว้ย 

1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
2. หวัขอ้วชิาของหลกัสูตร 
3. วธีิการฝึกอบรม 
4. กาํหนดการฝึกอบรม 
5. ระยะเวลาการอบรม,ค่าลงทะเบียน,วธีิการรับสมคัร 
6. วธิรการชาํระค่าลงทะเบียน 
7. การประเมิยผลและการรับวฒิุบตัร 

4. ผลการประชาสัมพนัธ์ มีผูส้มคัรเขา้รับการอบรมตามท่ีคาดการณ์ไว ้

 
 



2. ฝ่ายพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารฝึกอบรม 
เน้นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมทางไกล (Distance Training) 

ประเดน็ วธีิการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฎบิัติงาน 

1. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายพฒันาส่ือและเทคโนโลยกีารฝึกอบรมไดพิ้จารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายในการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมทางไกลใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหน่วยงานและ
บุคลากรในหน่วยงานท่ีคาดวา่จะสนในในเน้ือหาหลกัสูตรนั้น ๆ และสามารถนาํความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการฝึกอบรมไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน ดงัน้ี 
1. หลกัสูตรการจดัการเอกสารสาํนกังาน – สาํนกังานเลขานุการกรม  องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. เทคนิคการบริการเพ่ือครองใจประชาชน – ท่ีวา่การอาํเภอ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน โรงพยาบาล 
3. การเพน้ทเ์ส้ือเพ่ือการประกอบอาชีพ – อบต.,เทศบาล,พฒันาชุมชน 
4. การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ใหเ้ดก็ – โรงเรียนอนุบาล,ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

 
2. การเลือกส่ือ ในการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรดงักล่าว  ฝ่ายพฒันาส่ือฯเลือกประชาสัมพนัธ์แบบกวา้ง

และแบบเจาะตรง ดงัน้ี 
1. แบบกวา้ง ประชาสัมพนัธ์โดยผา่นเวบ็ไซตข์องสาํนกั 
2. แบบเจาะตรง  ใชว้ธีิส่งจดหมายและแผน่ปลิวไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

 
3. การออกแบบส่ือ/สาระในส่ือ การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวยดึหลกัดงัน้ี 

1. พิจารณาใชข้อ้ความท่ีเชิญชวน ดึงดูดความสนใจ 
2. พิจารณาถึงการจดัเลยเ์อาท ์การจดัวางกลุ่มของภาพและอกัษร 

สาระของส่ือประกอบดว้ย 
1. วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
2. หวัขอ้วชิาของหลกัสูตร 
3. คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
4. วธีิการฝึกอบรม กาํหนดการฝึกอบรม 
5. กาํหนดการรับสมคัร ค่าลงทะเบียน วธีิการสมคัรการชาํระค่าลงทะเบียน 
6. การประเมินผลและการรับวฒิุบตัร 

 
4. ผลการประชาสัมพนัธ์ มีผูส้มคัรเขา้อบรมเกินกวา่จาํนวนท่ีคาดการณ์ไว ้

 

 
 
 



3. ฝ่ายวเิคราะห์โครงการและหลกัสูตรการฝึกอบรม 
เน้นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรฝึกอบรมภายนอก ( In house Training) 

ประเดน็ วธีิการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฎบิัติงาน 

1. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์แยกแยะขอ้มูลท่ีมีโดยการดูสถิติยอ้นหลงัวา่กลุ่มเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไว ้ส่วน
ใหญ่กลุ่มท่ีตั้งไวม้าเขา้รับการฝึกอบรมมากนอ้ยเพียงใด  มีการปรับเพ่ิมลดกบุ่มเป้าหมาย
ใหส้อดคลอ้ง  ทั้งน้ีไดก้าํหนดและเนน้สัดส่วนท่ีแตกต่างกนัโดยจะเนน้กลุ่มราชการ
มากกวา่กลุ่มเอกชน 
 

2. การเลือกส่ือ หลงัจากท่ีวเิคราะห์แยกแยะกลุ่มเป้าหมายแลว้จึงไดมี้การคดัเลือกส่ือเพ่ือการ
ประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมาย  โดยเนน้ส่ือส่ิงพิมพ ์แผน่พบั  ซ่ึงเหมาะสมและ
สามารถโทรศพัทส์อบถามความคืบหนา้หรือติดตามเอกสารท่ีส่งไปได ้
 

3. การออกแบบส่ือ/สาระในส่ือ - 
4. ผลการประชาสัมพนัธ์ หลงัจากส่งเอกสารเพ่ือการประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแลว้ รอการติดต่อ

กลบัจากกลุ่มเป้าหมาย  หากไม่มีการติดต่อกลบัจะโทรศพัทก์ลบัไปสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายวา่ไดรั้บเอกสารประชาสัมพนัธ์หรือไม่  มีความสนใจมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึง
ผลท่ีไดรั้บส่วนใหญ่เอกสารการประชาสัมพนัธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล 
เน้นการประชาสัมพนัธ์โครงการสัมฤทธิบัตร สัมฤทธิบัตรบัณฑิต 

ประเดน็ วธีิการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฎบิัติงาน 

1. การเลือกกลุ่มเป้าหมาย     ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล พิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพนัธ์โครงการ
สัมฤทธิบตัร ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคค์วามตอ้งการเรียนแขนงวิชาต่างๆทั้ง 12 
สาขาวิชา เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และทกัษะแก่ผูป้ระกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ นาํความรู้ท่ี
ไดรั้บไปพฒันาคุณภาพชีวติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน  
    สัมฤทธิบัตรปริญญาตรี   สาํหรับประชาชนทัว่ไปไม่จาํกดัอาย ุวฒิุการศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกสาขาอาชีพ เรียนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทาํงาน เช่น บุคลากรในสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
ทหาร ตาํรวจ และส่ือสารมวลชน ฯลฯ 
    สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา  สาํหรับผูท่ี้จบปริญญาตรีท่ีตอ้งการเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะดา้น
วชิาการและวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในหนา้ท่ีการงาน เช่น ผูจ้บปริญญาตรีทุกคนทุก
สาขาวิชา 
    โครงการเรียนล่วงหน้า  สาํหรับนกัเรียนทุกคนท่ีศึกษาในทุกระดบัชั้น เรียนเพ่ือสะสมชุด
วชิาท่ีสอบผา่นโอนเขา้หลกัสูตรปริญญาตรี ช่วยใหร้ะยะเวลาในการเรียนต่อปริญญาตรีใช้
เวลานอ้ยลง  เช่นนกัเรียนทุกภมิูภาคทัว่ประเทศไทย 
    นักศึกษา มสธ.   ท่ีลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเขา้ศึกษาในโครงการน้ีควบคู่ไปดว้ย
ได ้ เม่ือสอบผา่นสามารถขอโอนชุดวชิาเขา้ในหลกัสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาท่ีกาํลงั
ศึกษาอยูข่ณะนั้นได ้จะทาํใหจ้บปริญญาตรีเร็วข้ึน เช่น นกัศึกษา มสธ. ทุกสาขาวชิา 
    ทหาร – ตํารวจ  ทัว่ประเทศ ศึกษา ชุดวชิากฎหมายอาญาสาํหรับรัฐศาสตร์ รหสั 81427 
และชุดวิชากฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและพยานหลกัฐานสาํหรับรัฐศาสตร์ รหสั 
81428  สาํหรับทหารและตาํรวจท่ีตอ้งการนาํใบสัมฤทธิบตัรเป็นหลกัฐานประกอบในการ
สมคัรสอบ เล่ือนวทิยะฐานะจากชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบตัร 

2. การเลือกส่ือ      การเลือกส่ือในการประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล พิจารณาจากประเภทของ
ส่ือเพ่ือการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายและสะดวก ดงัน้ี 
1. ส่ือส่ิงพิมพ ์เอกสารการสมคัรเรียน โปสเตอร์ แผน่พบั แผน่ปลิว 
2. ส่ืออิเลค็ทรอนิกส์  วทิยกุระจายเสียง “รายการการศึกษาต่อเน่ือง” วทิยโุทรทศัน์ 

“รายการ เวลา มสธ.” 
3. ส่ืออินเทอร์เน็ต เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั สาํนกัการศึกษาต่อเน่ือง และเวบ็เรดิโอ 
4. บอร์ดประชาสัมพนัธ์ และป้ายไวนิล 
วธีิการเผยแพร่ส่ือ 

 จดัส่งส่ือประชาสัมพนัธ์ไปยงักลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานนั้นโดยตรง 
 ติดตั้งบอร์ดและไวนิลในท่ีชุมขนและสถานท่ีท่ีประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย 
 ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั www.stou.ac.th โครงการ

สัมฤทธิบตัร 



3. การออกแบบส่ือ/ 
    สาระในส่ือ 

     การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล พิจารณาจากขอ้มูลเน้ือหา
โครงการฯ ท่ีจะนาํเสนอและรูปแบบท่ีทนัสมยั ตวัอกัษรท่ีโดดเด่น และสีสันท่ีน่าสนใจ โดย
ใชห้ลกัในการออกแบบส่ือ ดงัน้ี 
โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์โครงการสัมฤทธิบตัร สมัฤทธิบตัรบณัฑิตศึกษาโครงการเรียน
ล่วงหนา้ 
1. เกิดองคป์ระกอบทางศิลปะอยา่งลงตวั และสวยสะดุดตา 
2. ส่ือความหมายตรงวตัถุประสงค ์จดจาํง่าย และสวยงามมากข้ึน 
3. เลือกแบบตวัอกัษร ท่ีง่ายต่อการอ่าน/เกิดความเขา้ใจไดท้นัที 
4. โปสเตอร์มีสัดส่วน มีเอกภาพ และมีความสมดุล 

พิจารณาจากเน้ือหาสาระของโครงการฯ ดงัน้ี 
1. ความหมายของโครงการฯ 
2. วตัถุประสงคข์องโครงการฯ ประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ 
3. การโอนชุดวิชา 
4. การรับสมคัร การเรียน การสอบ 
5. ค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
6. วธีิการสมคัร หลกัฐานการสมคัร การชาํระเงินค่าสมคัร 
7. การประเมินผลการศึกษา 
8. ชุดวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนในโครงการฯ และตารางสอบ 
9.  

4. ผลการประชาสัมพนัธ์ มีผูส้มคัรเรียนโครงการสัมฤทธิบตัรเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 
 

 
 


