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คำนำ 

  

 ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 เปWนระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร$ขZอมูลข$าวสารแก$ ผูZบริหาร 

คณาจารย4 นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยมีวัตถุประสงค4เพื่อการประชาสัมพันธ4 ส$งเสริม

และเผยแพร$ขZอมูล อนุรักษ4สารสนเทศทZองถิ่น จัดเก็บรวบรวมสารสนเทศ เสริมประสิทธิภาพการใหZบริการ เสริม

ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และสิ่งสำคัญคือ เพื ่อส$งเสริมและ

สนับสนุนขZอมูลเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใหZเปWนแหล$งทรัพยากรการเรียนรูZที่มีคุณภาพเพ่ือ

พัฒนาบัณฑิตและชุมชน 

 ขอขอบคุณ ผูZอำนวยการ คณะผูZบริหาร หัวหนZางาน และที่สำคัญบุคลากรทุกฝcายงานของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ร$วมดZวยช$วยกันคิด แนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ4 

เพ่ือนำมาพัฒนา ปรับปรุง จนการพัฒนาระบบประสบความสำเร็จ 

 หากท$านผูZอ$านไดZศึกษาจากเอกสารฉบับนี้แลZว มีขZอเสนอแนะการพัฒนาระบบประการใด ขอไดZโปรดแจZง 

เพื่อจะไดZพัฒนา ปรับปรุง ใหZระบบและเอกสารฉบับน้ีมีความสมบูรณ4ยิ่งขึ้น เพ่ือจะไดZเปWนประโยชน4ต$อผูZใชZบริการจัก

ขอบพระคุณเปWนอย$างย่ิง 
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ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปWนหน$วยงานสนับสนุนดZาน

การบริการสารสนเทศ ใหZกับผูZบริหาร อาจารย4 บุคลากร นักศึกษาไทย นักศึกษาต$างชาติ และบุคคลภายนอก ปxจจุบัน

การบริโภคขZอมูลสารสนเทศเปWนสิ่งจำเปWน รูปแบบขZอมูล ข$าวสาร การนำเสนอสารสนเทศก็แต$ต$างกันออกไป ทั้งน้ี

เพื่อใหZผูZใชZบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งภายในและ

ภายนอกไดZรับขZอมูลข$าวสารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมากข้ึน 

และเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข$าวสารใหZกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดZตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและ

ใหZบริการการแจZงขZอมูลข$าวสารไปยังผูZใชZบริการท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดZมีการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ4ใหZรองรับ

กับเทคโนโลยีที่กZาวหนZาขึ้นทุกวัน และส$งตรงถึงผูZใชZบริการ ไดZแก$ ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 (KPRU 

ARIT News) 

 

วัตถุประสงค4และเป\าหมาย 

วัตถุประสงค4 

1. เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

2. เพ่ือใหZผูZใชZบริการไดZรับขZอมูล ข$าวสาร และความเคล่ือนไหวอย$างต$อเน่ือง ท่ัวถึงและรวดเร็ว 

3. เพ่ือส$งเสริมการเรียนรูZ และการศึกษาคZนควZาในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของบรรณารักษ4บริการสารสนเทศ 

5. เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการขZอมูลข$าวสาร 

 

 เป\าหมาย เชิงคุณภาพ 

1. ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4เพ่ือการใหZบริการ 

 เป\าหมาย เชิงปริมาณ 

1. ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 1 ระบบ 

2. รายงานการวิจัย 

3. คู$มือการปฏิบัติงาน 

 

แนวคิด/ข้ันตอนการจัดทำ 

1. ศึกษากระบวนการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 

2. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขZอง 

3. วิเคราะห4และออกแบบระบบ 
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4. พัฒนาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จัดทำคู$มือ 

7. ประเมินผลความพึงพอใจในการใชZระบบ 

 

ประโยชน4ท่ีไดSรับ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแจZงขZอมูลข$าวสาร 

2. สามารถจัดเก็บขZอมูลการเผยแพร$ช$าวสารสนเทศ และสามารถนำไปใชZประโยชน4ไดZ 

3. สามารถนำไปประยุกต4ในการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4ของคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย4 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน$วยงานภายนอกไดZ 

4. ส$งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหZมีความครอบคลุมพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย ทั้งดZานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ลักษณะสำคัญหรือองค4ความรูS 

 คำจำกัดความ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวขZองกับการจัดหา จัดเก็บ การบันทึก ประมวลผล และ

แปลงขZอมูลใหZเปWนสารสนเทศ รวมถึงการกระจายหรือเผยแพร$สารสนเทศนั้นดZวยระบบ หรืออุปกรณ4อิเล็กทรอนิกส4ที

ก็เรียก ไอที (บุญสืบ โพธ์ิศรี และคณะ, 2550, หนZา 10) 

คอมพิวเตอร4 หมายถึง เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส4โดยใชZวิธีทางคณิตศาสตร4ประกอบดZวยฮาร4ดแวร4 และ

ซอฟต4แวร4สามารถทำงานคำนวณผล และเปรียบเทียบค$าตามชุดคำสั่งดZวยความเร็วสูงอย$างต$อเนื่อง และอัตโนมัติ 

(กฤติเดช จินดาภัทร4, 2556, หนZา 7) 

สื่อสังคมออนไลน4 หมายถึง เครื่องมือที่ทำงานบนเครือข$ายอินเตอร4เน็ตทั้งในเครื่องคอมส$วนบุคคล และ

อุปกรณ4หรือโทรศัพท4เคลื่อนที่ เพื่อการติดต$อสื่อสาร แลกเปลี่ยนไปยังผูZรับสารโดยสามารถตอบโตZระหว$างกัน เช$น 

Website, Twitter, Intragram, Blog, Facebook, Line เปWนตZน (ธนะวัฒน4 วรรณประภา, 2560, หนZา 9) 

ซอฟต4แวร4 หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใชZสั่งงานใหZคอมพิวเตอร4ทำงาน ซอฟต4แวร4เปWนการลำดับ

ขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นดZวยคำสั่งของคอมพิวเตอร4 คำสั่งเหล$านี้เรียงกันเปWนโปรแกรมคอมพิวเตอร4จากที่ทราบ

มาแลZวว$าคอมพิวเตอร4ทำงานตามคำสั่ง (สถาบันส$งเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 

2542) 

ผูSใชSบริการ คือ นักศึกษา เจZาหนZาที ่ คณาจารย4 ผู Zบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555, หนZา 1)  

 ผูZใหZบริการ คือ เจZาหนZาที่ บรรณารักษ4 และบุคลากรท่ีเกี่ยวขZองทำหนZาที่งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555, หนZา 2) 
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 ผูSมีส$วนไดSส$วนเสีย คือ ผูZที่ไดZรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอZอม จากการใชZส่ือ

สิ่งพิมพ4ต$อเน่ืองของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เช$น นักศึกษา 

เจZาหนZาที่ คณาจารย4 ผูZบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา, 2555, หนZา 2) 

  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปWนแหล$งเรียนรูZทางทรัพยากร

สารสนเทศทุกประเภทอันไดZแก$ วัสดุตีพิมพ4 และวัสดุไม$ตีพิมพ4 หรือ โสตทัศนวัสดุ ตลอดจนแหล$งเรียนรูZประเภท

บุคคล, แหล$งการเรียนรูZประเภทสิ่งที่มนุษย4สรZางขึ้น, แหล$งการเรียนรูZประเภททรัพยากรธรรมชาติ และแหล$งการ

เรียนรูZประเภทกิจกรรมทางสังคม ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ทุกประเภทที่มีนั้นอาจทำใหZเกิด

ความล$าชZาเน่ืองจากตZองเขZามาท่ีสำนักวิทยบริการฯ  

ความกZาวหนZาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย$างรวดเร็ว โดยส่ือสังคมออนไลน4น้ีเองทำใหZสำนักวิทย

บริการฯ ไดZริเร่ิมการคิดคZน ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 เขZามาช$วยเพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ4

ข$าวสารและขZอมูลการบริการที่สะดวก รวดเร็ว บริหารจัดการไดZทุกที่ทุกเวลาผ$านเครือข$าย Internet สามารถ

ตรวจสอบและจัดเก็บขZอมูลไดZอย$างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั ้งยังมีการเชื ่อมโยงเทคโนโลยีการ

ประชาสัมพันธ4ดZวยเทคโนโลยี API ของ LINE เพ่ือตอบรับการแจZงขZอมูลสารไดZทุกอุปกรณ4  

 

ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 

ระบบการประชาสัมพันธ4ข$าวสารออนไลน4 (KPRU ARIT News1) เปWนระบบท่ีทำงานและบริหารและจากผ$าน

เว็บไซต4 จัดเก็บขZอมูลในระบบฐานขZอมูล เผยแพร$ขZอมูลผ$านเว็บไชต4 และ LINE Application ซึ่งเปWนบริการใหม$ ง$าย 

สะดวก และรวดเร็ว มีข้ันตอนการทำงานดังน้ี 

1. ข้ันตอนท่ี 1 เขZาเว็บไชต4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 1 เว็บไชต4สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

                                         
1 ข$าวประชาสัมพันธ4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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2. ข้ันตอนท่ี 2 เลือกเมนู ขZอมูลสำนัก และเลือกเมนูย$อย สำหรับผูZดูแลระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เมนู สำหรับผูZดูแลระบบ 

 

3. ข้ันตอนท่ี 3 ลงช่ือเขZาระบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 3 สำหรับผูZดูแลระบบ 

 

 

 

 



 

 

5 

4. หนZาหลักของระบบบริหารจัดการ 

เปWนหนZาหลักของระบบงานต$าง ๆ ท่ีเก่ียวขZองกับการประชาสัมพันธ4ออนไลน4 ประกอบไปดZวย ระบบงาน

ย$อยมากกว$า 15 โมดูล 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หนZาต$างหลักการบริหารจัดการ 

 

5. ข้ันตอนท่ี 5 เลือก ระบบ แค็ตตาล็อก  

ระบบ แค็ตตาล็อก เปWนระบบที่บริหารจัดการกลุ$มของขZอมูล รวบรวมข$าวสารที่เผยแพร$ใหZอยู$ใน

หมวดเดียวกัน เพื่อใหZง$ายต$อการบริหารและจัดการ สามารถเพิ่ม แกZไข และลบ แค็ตตาล็อก2 (กลุ$มขZอมูล) 

ไดZ 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ระบบ แค็ตตาล็อก 

 

                                         
2 แค็ตตาล็อก หรือ กลุ$มของขZอมูล คือ ขZอมูลท่ีจัดเก็บและรวบรวมไวZในหมวดเดียวกัน  
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วิธีการเพ่ิมแค็ตตาล็อก มีดังน้ี 

1. คลิกขZอความเพ่ิม 

2. เลือกภาษาสำหรับแสดงผล  

3. ระบุลำดับของแค็ตตาล็อก และหากทำเครื่องหมายถูกดZานหนZาจะทำใหZหมวดแค็ตตาล็อก

น้ีสามารถแสดงในหนZาหลักของเว็บไซต4ไดZ 

4. ระบุรหัสของแค็ตตาล็อก 

5. ระบุชื่อของของแค็ตตาล็อก และหากทำเครื่องหมายถูกดZานหนZาจะทำใหZหมวดแค็ตตาล็อก

น้ีเปWนกลุ$มสาธารณะ 

6. กดปุcมบันทึก 

 

 
 

ภาพท่ี 6 เพ่ิม หรือ แกZไข แค็ตตาล็อก 

 

6. ข้ันตอนท่ี 6 เลือก ระบบ คลังรูปภาพ 

ระบบ คลังรูปภาพ เปWนระบบบริหารจัดการรูปภาพ ประกอบการเผยแพร$ขZอมูลข$าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ4 สามารถเพ่ิม แกZไข และลบ คลังรูปภาพไดZ 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ระบบ คลังรูปภาพ 
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  วิธีการเพ่ิมคลังรูปภาพ มีดังน้ี 

1. คลิกขZอความเพ่ิม 

2. เลือกภาษาสำหรับการแสดงผล 

3. ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงวันท่ีเพ่ิมคลังรูปภาพ 

4. เลือกแค็ตตาล็อก เพ่ือจัดกลุ$มขZอมูล 

5. กำหนดรหัสคลังรูปภาพ3 

6. กำหนดช่ือคลังรูปภาพ 

7. กดปุcมบันทึก 

 

 
 

ภาพท่ี 8 เพ่ิม หรือ แกZไข คลังรูปภาพ 

 

7. ข้ันตอนท่ี 7 เลือก ระบบ หนZา-โพสต4 

ระบบ หนZา-โพสต4 เปWนระบบ บันทึกและจัดเก็บขZอมูลข$าวสาร เพื่อนำไปสู$การเผยแพร$สารสนเทศผ$าน

เว็บไชต4 Line Application Facebook และอื่นๆ สามารถเพิ่ม แกZไข และลบ ไดZ มีวิธีการเพิ่ม หนZา-โพสต4 

ดังน้ี 

1. คลิกขZอความเพ่ิม 

2. เลือกภาษาสำหรับการแสดงผล 

3. ปรับปรุงวันท่ีการเพ่ิม หนZา-โพสต4 

4. กำหนดลำดับการแสดงผล กรณีตZองการใหZข$าวน้ันอยู$ลำดับตZน ๆ 

5. เลือก หมวดแค็ตตาล็อก ของข$าว 

6. ระบุช่ือเร่ืองของข$าว 

7. เลือก รูปภาพหลักของข$าว 

8. เลือก เอกสารประกอบข$าว 

9. เลือก คลังรูปภาพท่ีสัมพันธ4กับข$าว ท่ีไดZสรZางใวZก$อนหนZาน้ี 

                                         
3 รหัสคลังรูปภาพ หมายถึง ช่ือโฟร4เดอร4ท่ีใชZจัดเก็บคลังรูปภาพ กำหนดเปWนภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข ไมมีเวZนวรรค 
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10. พิมพ4บนนำ เปWนการกล$าวนำเพ่ือเช่ือมโยงไปยังเน้ือหาหลักของข$าว 

11. พิมพ4รายละเอียดของข$าว หากข$าวน้ัน ๆ มีท่ีมาของข$าวใหZระบุใวZทZายรายละเอียด 

12. กำหนด คำสำคัญ หรือ ขZอความท่ีเก่ียวขZองกับข$าวน้ัน ๆ 

13. เลือกสถานะการทำงาน เมื่อพรZอมเผยแพร$ขZอมูล โดยเลือก 1) อยู$ระหว$างดำเนินการ หรือ ไม$

ประชาสัมพันธ4 และ 2) ประชาสัมพันธ4 และ หากเปWนการเผยแพร$ขZอมูลซ้ำ ใหZทำการลบตัวเลขใน

ช$องกรอกกรณีประชาสัมพันธ4ซ้ำต$อจากการประชาสัมพันธ4 

14. กดปุcมบันทึก 

 

 
 

ภาพท่ี 9 เพ่ิม หรือ แกZไข หนZา-โพสต4 

 
 

ภาพท่ี 10 เพ่ิม หรือ แกZไข หนZา-โพสต4 
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8. ผลการแสดงข$าวสารประชาสัมพันธ4ผ$านเว็บไชต4  

 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ข$าวประชาสัมพันธ4ผ$านเว็บไชต4 
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9. ผลการแสดงข$าวสารประชาสัมพันธ4ผ$าน Line Application Mobile 

 

     
 

ภาพท่ี 12 ข$าวประชาสัมพันธ4ผ$าน Line Application Mobile 

 

10. ผลการแสดงข$าวสารประชาสัมพันธ4ผ$าน Line Application คอมพิวเตอร4 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ข$าวประชาสัมพันธ4ผ$าน Line Application คอมพิวเตอร4 
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11. ข้ันตอนท่ี 8 เลือก ระบบ ส$งขZอความ 

ระบบ ส$งขZอความ เปWนระบบ บันทึกและจัดเก็บขZอความประชาสัมพันธ4 เสริมประสิทธิภาพการ

ประชาสัมพันธ4หลัก เพื่อแจZงขZอมูลข$าวสารใหZกับสมาชิกทราบผ$าน Line Application สามารถเพิ่ม แกZไข 

และลบ ไดZ โดยมีวิธีการส$งขZอความ ดังน้ี 

1. คลิกขZอความเพ่ิม 

2. เขียนขZอความ 

3. เลือกรูปภาพประกอบ  

4. ระบุสถานการณ4ส$งขZอความ โดยระบุ 0 = ไม$ส$งขZอความ 1 = ส$งขZอความ 2 = ส$งขZอความแลZว 

5. กดปุcมบันทึก 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ระบบส$งขZอความ 

 

 
 

ภาพท่ี 15 ขZอความท่ีใชZในการประชาสัมพันธ4 
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ผลการนำไปใชS 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการแจZงขZอมูลสาร

หลากหลายช$องทาง แต$ผูZใชZบริการส$วนใหญ$ยังไม$สามารถเขZาถึงและใชZทรัพยากรใหZเกิดความคุมค$า สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนาระบบประชาสัมพันธ4ออนไลน4 โดยนำไปทดลองใชZบุคลากร และนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และพัฒนาปรับปรุงระบบใหZสมบูรณ4 ตอบโจทย4กับผูZใชZบริการอย$างแทZจริง 

 

การวิเคราะห4และสรุปผลการใชS 

 ผลการนำไปใชS เชิงคุณภาพ 

ผลการสัมภาษณ4 ผูZใชZบริการที่ไดZรับขZอมูลข$าวสารการประชาสัมพันธ4ออนไลน4 ไดZรับความสะดวก 

รวดเร็ว น$าสนใจ ทันเหตุการณ4 และส$งตรงถึงผูZใชZ อยู$ในระดับมาก 

 ผลการนำไปใชS เชิงปริมาณ 

จากความคิดเห็นผูZใชZบริการระบบประชาสัมพันธ4ออนไลน4ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซ่ึงไดZอ$านขZอความประชาสัมพันธ4ทุกเรื่องท่ีเผยแพร$ คิด

เปWนรZอยละ 70 

 

ปdจจัยท่ีทำใหSประสบความสำเร็จ 

1. บุคลากรมีความรูZความสามารถในดZานการบริการสารสนเทศ มีความรับผิดชอบ มีการประสานงาน

ระหว$างฝcายงาน และทำงานเปWนทีม  

2. เมื ่อมีปxญหาเกิดขึ้นบุคลากรจะแจZงผู Zพัฒนาระบบทราบ เพื่อทำการแกZไขปรับปรุงใหZตรงกับความ

ตZองการของผูZใชZบริการมากท่ีสุด 

 

ปdญหา/อุปสรรค 

 Line Application (LINE@) จำกัดจำนวนผูZเขZาใชZบริการ 

 

จำนวนคร้ังของการพัฒนา/ปรับปรุง 

 คร้ังท่ี 1 มีการจัดการความรูZ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คร้ังท่ี 2 มีการจัดการความรูZ ภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 คร้ังท่ี 3 พัฒนาระบบร$วมกับบุคลากร 

 คร้ังท่ี 4 พัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมโยงกับส่ือสังคมออนไลน4 

 คร้ังท่ี 5 จัดทำคู$มือ 

 

หน$วยงานท่ีนำนวัตกรรมไปใชS 

1. คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

2. คณะครุศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

4. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายไดZ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

5. สำนักงานส$งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร (กศน.จังหวัด

กำแพงเพชร) 

6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 

 

 
 

ภาพท่ี 16 เว็ปไชต4 คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 17 เว็ปไชต4 คณะครุศาสตร4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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ภาพท่ี 18 เว็ปไชต4 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 19 เว็ปไชต4 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายไดZ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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ภาพท่ี 20 เว็ปไชต4 สำนักงานส$งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร  

(กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) 

 

 
 

ภาพท่ี 21 เว็ปไชต4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
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แบบสอบถามความคิดเห็น KPRU ARIT News (ภายใน) 

 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย Pลงใน � หน6าข6อความตามความเป9นจริง 

 

1. เพศ 

 � 1) ชาย    � 2) หญิง 

 

2. ตำแหนEง 

 � 1) ผู6อำนวยการ/รองผู6อำนวยการ � 2) PC 

 � 3) พนักงานพิมพN   � 4) บรรณารักษN 

 � 5) เจ6าหน6าท่ีบริหารงานท่ัวไป  � 6) นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ 

 � 7) นักวิชาการคอมพิวเตอรN  � 8) พนักงานปฏิบัติการ 

 

3. ทEานได6อEานส่ือเผยแพรEความรู6และการประชาสัมพันธN KPRU ARIT News มากน6อยเพียงใด 

 � 1) อEานทุกเร่ืองท่ีนำเสนอ  � 2) อEานเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจ 

 � 3) ไมEเคยอEาน  

 

4. ข6อมูลของส่ือเผยแพรEความรู6และการประชาสัมพันธN KPRU ARIT News 

 � 1) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNทำให6ทราบข6อมูลและขEาวสารใหมEๆ 

 � 2) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNมีความนEาเช่ือถือ 

 � 3) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNเป9นประโยชนNตEอผู6อEาน 

 � 4) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNทำให6รับทราบข6อมูลได6อยEางรวดเร็ว 

 � 5) รูปแบบการประชาสัมพันธNนEาสนใจ 

 � 6) เป9นชEองทางการเผยแพรEข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

 

ตอนท่ี 2 ขNอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็น KPRU ARIT News 

 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย Pลงใน � หน6าข6อความตามความเป9นจริง 

1. เพศ 

 � 1) ชาย    � 2) หญิง 

2. สถานภาพ 

 � 1) อาจารยN    � 2) บุคลากร  � 3) อ่ืนๆ ................................... 

3. คณะ 

 � 1) คณะครุศาสตรN    � 2) คณะมนุษยศาสตรNและสังคมศาสตรN 

 � 3) คณะวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี  � 4) คณะวิทยาการจัดการ 

 � 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   � 6) บัณฑิตศึกษา 

 � 7) สำนักงานอธิการบดี    � 8) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 � 9) สำนักสEงเสริมและงานทะเบียน  � 10) สำนักประกันคุณภาพการศึกษา 

 � 11) สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได6 � 12) สถาบันวิจัยและพัฒนา   

 � 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แมEสอด 

 

4. ทEานได6อEานส่ือเผยแพรEความรู6และการประชาสัมพันธN KPRU ARIT News มากน6อยเพียงใด 

 � 1) อEานทุกเร่ืองท่ีนำเสนอ  � 2) อEานเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจ 

 � 3) ไมEเคยอEาน  

 

5. ข6อมูลของส่ือเผยแพรEความรู6และการประชาสัมพันธN KPRU ARIT NEWS 

 � 1) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNทำให6ทราบข6อมูลและขEาวสารใหมEๆ 

 � 2) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNมีความนEาเช่ือถือ 

 � 3) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNเป9นประโยชนNตEอผู6อEาน 

 � 4) ข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNทำให6รับทราบข6อมูลได6อยEางรวดเร็ว 

 � 5) รูปแบบการประชาสัมพันธNนEาสนใจ 

 � 6) เป9นชEองทางการเผยแพรEข6อมูลขEาวสารการประชาสัมพันธNท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

 

ตอนท่ี 2 ขNอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ*ความคิดเห็น KPRU ARIT News 
 

คำช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย Pลงใน � หน6าข6อความตามความเป9นจริง 

 

1. สถานภาพ 

 � 1) อาจารยC    � 2) บุคลากร 

 

2. หนHวยงานท่ีสังกัด .................................................................................................................................. 

 

3. ทHานได6อHานส่ือเผยแพรHความรู6และการประชาสัมพันธC KPRU ARIT News เพียงใด 

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

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

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

 

4. ประโยชนCท่ีทHานได6รับจากส่ือเผยแพรHความรู6และการประชาสัมพันธC KPRU ARIT News 

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

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

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

 

5. ข6อเสนอแนะอ่ืนๆ ของส่ือเผยแพรHความรู6และการประชาสัมพันธC KPRU ARIT News 

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

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

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