
  

บทสรุปสําหรับผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร  

กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าท่ีในการดําเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้การดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ของคณะเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร นักศึกษา และ

บุคคลภายนอก โดยการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของคณะ กิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ผลงานของบุคลากร

และนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ซ่ึงจะต้องทํางานเชิงรุก ท้ังเร่ืองการประสานงาน การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ  

ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร โดยกลุ่มงานได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินการดังนี้  

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    

       2. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของคณะฯ ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม   ให้บุคลากร นักศึกษา และประชาคมภายนอก เข้าใจและเห็นคุณค่า ผ่านโครงการหรือกิจกรรมพิเศษเชิง

สร้างสรรค ์

      3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร คณะกับสื่อมวลชน และมหาวิทยาลัยกับชุมชน อัน

จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

        4. สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการขยายช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากย่ิงข้ึน  

 

จากการดําเนินงานดังกล่าว กลุ่มงานได้มีการดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะฯ ผ่านเวปไซต์หลัก

สองแห่ง คือ เวปไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเวปไซต์ของคณะ หลังจากนั้น จึงจะมีการนําลิ้งค์ของข่าวไปเผยแพร่ใน

ช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติม   Social Network อาทิ เฟสบุคส์   google   และ Twitter การแชร์ข่าวในกรุ๊ปต่าง ๆ  Facebook  

อาทิ AR KKU Group ArchKKu กลุ่มอาจารย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มข.  เครือข่ายผู้ทําสื่อภาคอีสาน  สมาคมสื่อมวลชน

ขอนแก่น เครือข่ายความร่วมมือ 5 สถาบัน Fanpage คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   และจัดส่งลิ้งค์ไป

ยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเกี่ยวข้อง   ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าว ช่วยให้เกิดการเผยแพร่ข่าวสารคณะฯได้แพร่หลาย 

สื่อมวลชนสามารถนําลิ้งค์ข่าวไปเผยแพร่ ต่อยอด และขยายผลได้ง่าย และหากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อผ่านกอง

สื่อสารองค์กร หรือติดต่อมาโดยตรงท่ีบุคลากรของกลุ่มงานซ่ึงเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่าง

รวดเร็ว ท้ังในรูปแบบของโทรศัพท์  อีเมล์ หรือ Social Network ผลของการดําเนินการในช่วงเดือน  1 มิถุนายน – 30 

พฤศจิกายน  2560 มีผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้   

 

1. ประสานงานกับสื่อมวลชน และนักข่าวจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 2 แหล่งหลัก คือ กองส่ือสารองค์กร และ
สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง อินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือจัดทําข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
คณะ รวมท้ังให้ความร่วมมือกับสื่ออ่ืน ๆ รายการเคเบิ้ลทีวี (KTV) ในการสัมภาษณ์นศ. และเก็บภาพข่าว   เป็นต้น  

2. ออกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน  27    ข่าว   มีคนเข้าชมและอ่านข่าวจํานวน
น้อยสุด  171      คน/ข่าว และมีผู้เข้าอ่านข่าวสูงสุดถึง   11,289  คน/ข่าว  นศ.สถาปัตย์ มข.ทําวิจัยกีต้าร์ไม้ไผ่ขด
ตัวนายกติดใจซ้ือ 2 ตัวรวด 



3. ออกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ของคณะ   ประกอบด้วย ข่าวด้านบริการวิชาการ 6 ข่าว ข่าวด้านการวิจัย 109  
ข่าว และข่าวด้านการวิเทศสัมพันธ์ 42 ข่าว  (โดย ไม่ซํ้ากับข่าวท่ีออกหน้าเวปของมหาวิทยาลัย เนื่องจากปัจจุบัน 
ข่าวท่ีปชส.คณะส่งไปลงหน้าเวปมหาวิทยาลัยจะลิ้งค์มาท่ีหน้าแรกของคณะเองอัตโนมัติ)    

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวอ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร เชน่     การปิดเส้นทางจราจร กิจกรรมใน
จังหวัดขอนแก่น การรับสมัครงาน  ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะอ่ืน ๆ  

 

1. ข่าวเด่นและข่าวพินมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ลําดับ หัวข้อข่าว จํานวนผู้เข้าชม วันท่ีเผยแพร่ 

1 
สถาปัตย์จัดบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "อัตลักษณ์
ไทยไปสู่จักรวาล" H 

633 2017/11/30 

2 แรงไม่หยุดนศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลชนะเลิศออกแบบ
ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา P 

2035 2017/11/24 

3 ส่งใจเชียร์ นศ.สถาปัตย์ มข. ตัวแทนเด็กไทยไปชิง
ชัยท่ีญี่ปุ่นP 

8267 2017/11/10 

4 สถาปัตย์ มข. นํานศ.ลงพ้ืนท่ีถวายความรู้และงาน
ออกแบบแก่พระสงฆ์ H 

964 2017/11/09 

5 กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเข้าเย่ียมส
ถาปัตย์ มข.H 

1006 2017/11/07 

6 เร่ืองเล่าคนเบื้องหลังงานนิทรรศการ “ส่งเสด็จ สู่
สรวงสวรรค์”P 

2689 2017/10/18 

7 สถาปัตย์ มข. รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน H 

2778 2017/10/09 

8 นศ.สถาปัตย์กวาด 2 รางวัลชนะเลิศคว้าเงินสอง
แสนเป็นทุนกศ. H 

908 2017/09/07 

9 เลิศได้อีก สถาปัตย์ มข. กวาด 7 ใน 8 รางวัล 
Creative Street H 

1697 2017/09/05 

10 สถาปัตย์ มข. กับการอุทิศตนด้วยการออกแบบ
บูรณาการศาสตร์เพ่ือคนท้ังมวล H 

1015 2017/08/17 

11 นศ.สถาปัตย์ ปี 3 เบียด 30 ทีม คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศออกแบบบ้าน H 

1199 2017/08/11 

12 นศ.สถาปัตย์ มข.ทําวิจัยกีต้าร์ไม้ไผ่ขดตัวนายกติดใจ
ซ้ือ 2 ตัวรวด P 

11289 2017/07/24 

13 นักวิจัย มข. คว้ารางวัลผลงานวิจยัดีเด่นด้าน
สาธารณะ H 

989 2017/07/13 

14 นศ.ไอเดียแจ่มออกแบบปืนฉีดน้ําสุดล้ํากวาด 3 
รางวัลการประกวดปืนฉีดน้ํา H 

3164 2017/06/29 

15 นศ.สถาปัตย์ คว้า 3 รางวัล ประกวดศิลปะดินปั้น H 1279 2017/06/13 
16 นศ.สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น จัดค่ายอาสาสร้างจิต 1224 2017/06/05 



สาธารณะในการพัฒนาสังคม H 
 

2. ข่าวท่ัวไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ลําดับ หัวข้อข่าว จํานวนผู้เข้าชม วันท่ีเผยแพร่ 

1 สถาปัตย์ จัดนิทรรศการ Show to Share 2nd G 373 2017/12/15 

2 
สถาปัตย์สานสัมพันธ์ทํา MOU ความร่วมมือทาง
วิชาการกับม.แห่งชาติโยโกฮาม่า G 

472 2017/09/14 

3 อจ. สถาปัตย์ มข. รับเชิญไปบรรยายท่ีญี่ปุ่น G 442 2017/09/11 

4 
อจ.สถาปัตย์ มข. รับเชิญไปร่วมเสนองานวิจัยใน
ประเทศญี่ปุ่นG 

440 2017/09/11 

5 สถาปัตย์ มข. ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มข. G 

365 2017/09/07 

6 สถาปัตย์ มข.ทํา MOUกับ 13 หน่วยงาน สานต่อ
งานด้านการอุทิศตนด้วยการออกแบบ G 

357 2017/09/07 

7 สถาปัตย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงาน
ตามโครงการไอเอสเต้ประเทศไทย G 

320 2017/08/09 

8 สถาปัตย์ เปิดบ้านแสดงนิทรรศผลงานอาจารย์ 
นักศึกษา 15-31 สิงหาคม 2560 G 

322 2017/08/09 

9 สถาปัตย์มข.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาปัตย์ 
สจล. G 

256 2017/08/01 

10 สถาปัตย์เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจระดับบริหาร G 

171 2017/11/02 

11 สถาปัตย์จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสุขสําหรับคนทุก
วัย G 

932 2017/10/31 

    

3. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ   

3.1 ข่าวบริการวิชาการ 

ลําดับ เรื่อง วันที่เผยแพร่ 

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารว่มการประชมุวิชาการและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน 
ประจําปีการศึกษา 2560  

เผยแพร ่
2017/11/22 

 



  

 

 

3.3 ข่าวคณะด้านวิเทศสัมพันธ์ 

ลําดับ เรื่อง วันที่เผยแพร ่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

 

 

 

 

 

  



  

ตัวอย่างข่าวเด่น มข.  

 



ข่าวคณะท่ีลงนสพ.































 


